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NOTA DO EDITOR
A partir de janeiro de 1989, esta publicação tornou-se bimestral e a
Imprensa Nacional cuidou de facilitar, ainda mais, a recuperação e a
consulta dos textos legais aqui incluídos ou citados, sejam os diretamente referidos, como fundamento aos mesmos textos, sejam, principalmente, aqueles modificados ou revogados. Esse esforço, na verdade,
vem-se desenvolvendo ao longo da existência da Coleção das Leis.
Os consulentes verificarão, em notas de rodapé, e nos índices remissivos, informações e referências quase sempre entrecruzadas com
indicações úteis e precisas que permitem a localização dos dados necessários.
A publicação abrange os atos do Legislativo e do Executivo. No
conteúdo, reproduz anexos referentes a regimentos, regulamentos e estatutos; estruturas básicas de órgãos administrativos; tabelas de venci"
mentos, soldos e gratificações; e tabelas e quadros de pessoal. Anexos
sobre outros assuntos, aqui não transcritos, têm sua publicação no DO
indicada em notas de rodapé.
Eepere-ee, dessa forma, fazer com que a Coleção das Leis cumpra
melhor seu propósito.
Brasília, fevereiro de 1990.
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LEI COMPLEMENTAR

LEI COMPLEMENTAR N? 63, DE 11 DE JANEIRO
DE 1990
Dispôe sobre critérios e prazos de crédito das parcelas do produto da arrecadação de impostos de competência dos Estados e de transferências por estes recebidas,
pertencentes aos Municípios, e dá outras
providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, faço saber que o Congresso N acionaI decreta e eu sanciono a seguinte Lei:
Art. I? As parcelas pertencentes aos Municípios do produto da arrecadação de impostos de competência dos Estados e
de transferências por estes recebidas, conforme os incisos IH e
IV do art. 158 e inciso II e § 3? do art. 159, da Constituição Federal, serão creditadas segundo os critérios e prazos previstos
nesta Lei Complementar.

Parágrafo único. As parcelas de que trata o caput deste
artigo compreendem os juros, a multa moratória e a correção
monetária, quando arrecadados como acréscimos dos impostos
nele referidos.
Art. 2? 50% (cinqüenta por cento) do produto da arrecadação do Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores
licenciados no território de cada Município serão imediatamente
creditados a este, através do próprio documento de arrecadação, no montante em que esta estiver sendo realizada.
Art. 3? 25% (vinte e cinco por cento) do produto da arrecadação do Imposto sobre Operações relativas à Circulação de
Mercadorias e sobre Prestação de Serviços de Transporte InteCol. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 182(1):1-6, jan.Zfev. 1990.
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restadual e Intermunicipal e de Comunicação serão creditados,
pelos Estados, aos respectivos Municípios, conforme os seguintes critérios:
I - 3/4 (três quartos), no mínimo, na proporção do valor
adicionado nas operações relativas à circulação de mercadorias
e nas prestações de serviços, realizadas em seus territórios;
II - até 1/4 (um quarto), de acordo com o que dispuser lei
estadual ou, no caso dos territórios, lei federal.
§ I? O valor adicionado corresponderá, para cada Município, ao valor das mercadorias saídas, acrescido do valor das
prestações de serviços, no seu território, deduzido o valor das
mercadorias entradas, em cada ano civil.
§ 2? Para efeito de cálculo do valor adicionado serão computadas:
I - as operações e prestações que constituam fato gerador
do imposto, mesmo quando o pagamento for antecipado ou diferido, ou quando o crédito tributário for diferido, reduzido ou excluído em virtude de isenção ou outros benefícios, incentivos ou
favores fiscais;
II - as operações imunes do imposto, conforme as alíneas
a e b do inciso X do § 2? do art. 155, e a alínea d do inciso VI do
art. 150, da Constituição Federal.
§ 3? O Estado apurará a relação percentual entre o valor
adicionado em cada Município e o valor total do Estado, devendo este indice ser aplicado para a entrega das parcelas dos Municípios a partir do primeiro dia do ano imediatamente seguinte
ao da apuração.
§ 4? O índice' referido no parágrafo anterior corresponderá
a média dos índices apurados nos dois anos civis imediatamente
anteriores ao da apuração.
§ 5" Os Prefeitos Municipais, as associações de Municípios e seus representantes terão livre acesso às informações
e documentos utilizados pelos Estados no cálculo do valor adicionado, sendo vedado, a estes, omitir quaisquer dados ou critérios,-ou dificultar ou impedir aqueles no acompanhamento dos
cálculos.
§ 6? Para efeito de entrega das parcelas de um determinado ano, o Estado fará publicar, no seu órgão oficial, até o dia 30
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 182(1):1·6, jan.lfev. 1990.
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de junho do ano da apuração, o valor adicionado em cada Município, além dos índices percentuais referidos nos §§ 3? e 4?
deste artigo.
§ 7? Os Prefeitos Municipais e as associações de Municípios, ou seus representantes, poderão impugnar, no prazo de
30 (trinta) dias corridos contados da sua publicação, os dados e
os índices de que trata o parágrafo anterior, sem prejuízo das
ações cíveis e criminais cabíveis.

§ 8? No prazo de 60 (sessenta) dias corridos, contados da
data da primeira publicação, os Estados deverão julgar e publicar as impugnações mencionadas no parágrafo anterior, bem como os índices definitivos de cada Município.
§ 9? Quando decorrentes de ordem judicial, as correções
de índices deverão ser publicadas até o dia 15 (quinze) do mês
seguinte ao da data do ato que as determinar.

§ 10. Os Estados manterão um sistema de informações baseadas em documentos fiscais obrigatórios, capaz de apurar,
com precisão, o valor adicionado de cada Município.
§ 11. O valor adicionado relativo a operações constatadas
em ação fiscal será considerado no ano em que o resultado desta se tornar definitivo, em virtude da decisão administrativa irrecorrível.
§ 12. O valor adicionado relativo a operações ou prestações espontaneamente confessadas pelo contribuinte será considerado :n0 período em que ocorrer a confissão.
§ 13. A lei estadual que criar, desmembrar, fundir ou incorporar Municípios levará em conta, no ano em que ocorrer, o
valor adicionado de cada área abrangida.

Art. 4? Do produto da arrecadação do imposto de que trata o artigo anterior, 25% (vinte e cinco por cento) serão depositados ou remetidos no momento em que a arrecadação estiver
sendo realizada à «conta de participação dos Municípios no Imposto sobre Operações relativas à Circulação de Mercadorias e
sobre Prestações de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicações», aberta em estabelecimento
oficial de crédito e de que são titulares, conjuntos, todos os Municípios do Estado.
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 182(1):1-6, jan./fev. 1990.
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§ I? Na hipótese de ser o crédito relativo ao Imposto sobre Operações relativas à Circulação de Mercaodiras e sobre
Prestações de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação extinto por compensação ou transação, a repartição estadual deverá, no mesmo ato, efetuar o depósito ou a remessa dos 25% (vinte e cinco por cento) pertencen-

tes aos Municípios na conta de que trata este artigo.
§ 2? Os agentes arrecadadores farão 08 depósitos e remessas a que alude este artigo independentemente de ordem das autoridades superiores, sob pena de responsabilidade pessoal.
Art. 5? Até o segundo dia útil de cada semana, o estabelecimento oficial de crédito entregará, a cada Município, mediante
crédito em conta individual ou pagamento em dinheiro, à conveniência do beneficiário, a parcela que a este pertencer, do valor
dos depósitos ou remessas feitos, na semana imediatamente anterior, na conta a que se refere o artigo anterior.
Art. 6? Os Municípios roderão verificar os documentos
fiscais que, nos termos da lei federal ou estadual, devam acompanhar as mercadorias, em operações de que participem produtores, industriais e comerciantes estabelecidos em seus territórios; apurada qualquer irregularidade, os agentes municipais
deverão comunicá-la à repartição estadual incumbida do cálculo
do índice de que tratam os §§ 3? e 4? do art. 3? desta Lei Complementar, assim como à autoridade competente.
§ I? Sem prejuízo do cumprimento de outras obrigações a
que estiverem sujeitos por lei federal ou estadual, os produtores
serão obrigados, quando solicitados, a informar, às autoridades
municipais, o valor e o destino das mercadorias que tiverem
produzido.
§ 2? Fica vedado aos Municípios apreender mercadorias
ou documentos, impor penalidades ou cobrar quaisquer taxas
ou emolumentos em razão da verificação de que trata este artigo.
§ 3? Sempre que solicitado pelos Municípios, ficam os Estados obrigados a autorizá-los a promover a verificação de que
tratam o caput e o § I? deste artigo, em estabelecimentos situados fora de seus territórios.
§ 4? O disposto no parágrafo anterior não prejudica a celebração, entre os Estados e seus Municípios e entre estes, de
Col. Leis Hep. Fed. Brasil, Brasília, 182(1):1-6, jan./fev. 1990.
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conventos para assistência mútua na fiscalização dos tributos e
permuta de informações.
Art. 7? Dos recursos recebidos na forma do inciso II do
art. 159 da Constituição Federal, os Estados entregarão, imediatamente, 25% (vinte e cinco por cento, aos respectivos Municípios, observados os critérios e a forma estabelecidos nos
arts. 3? e 4? desta Lei Complementar.
Art. 8? Mensalmente, os Estados publicarão no seu órgão
oficial a arrecadação total dos impostos a que se referem os

arts. 2? e 3? desta Lei Complementar e o valor total dos recursos de que trata o art. 7?, arrecadados ou transferidos no mês
anterior, discriminadas as parcelas entregues a cada Município.
Parágrafo único. A falta ou a incorreção da publicação de
que trata este artigo implica a presunção da falta de entrega,
aos Municípios, das receitas tributárias que lhes pertencem,
salvo erro devidamente justificado e publicado até 15 (quinze)
dias após a data da publicação L icorreta.
Art. 9? O estabelecimento oficial de crédito que não entregar, no prazo, a qualquer Município, na forma desta Lei Complementar, as importâncias que lhes pertencem ficará sujeito às
sanções aplicáveis aos estabelecimentos bancários que deixam
de cumprir saques de depositantes.
§ I? Sem prejuízo do disposto no caput deste artigo, o estabelecimento oficial de crédito será, em qualquer hipótese,
proibido de receber as remessas e os depósitos mencionados no
art. 4? desta Lei Complementar, por determinação do Banco
Central do Brasil, a requerimento do Município.
§ 2? A proibição vigorará por prazo não inferior a 2 (dois]
nem superior a 4 (quatro) anos, a critério do Banco Central do
Brasil.
§ 3? Enquanto durar a proibição, os depósitos e as remessas serão obrigatoriamente feitos ao Banco do Brasil S.A., para
o qual deve ser imediatamente transferido saldo em poder do
estabelecimento infrator.
§ 4? O Banco do Brasil S.A. observará os prazos previstos
nesta Lei Complementar, sob pena de responsabilidade de seus
dirigentes.
§ 5? Findo o prazo da proibição, o estabelecimento infrator poderá tornar a receber os depósitos e remessas, se escolhiCol. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 182(1):1-6, jan.zfev. 1990.
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do pelo Poder Executivo Estadual, ao qual será facultado eleger
qualquer outro estabelecimento oficial de crédito.
Art. 10. A falta de entrega, total ou parcial, aos Municípios, dos recursos que lhes pertencem na forma e nos prazos
previstos nesta Lei Complementar, sujeita o Estado faltoso à
intervenção, nos termos do disposto na alínea b do inciso V do
art. 34 da Constituição Federal.
Parágrafo único. Independentemente da aplicação do diposto no caput deste artigo, o pagamento dos recursos pertencentes aos Municípios, fora dos prazos estabelecidos nesta Lei
Complementar, ficará sujeito à atualização monetária de seu valar e a juros de mora de 1 % (um por cento) por mês ou fração de
atraso.
Art. 11. Esta Lei Complementar entra em vigor na data de
sua publicação.
Art. 12. Revogam-se as disposições em contrário, especialmente o Decreto-Lei n:' 1.216 1' 1, de 9 de maio de 1972.
Brasília, 11 de janeiro de 1990; 169? da Independência e
102? da República.
JOSE SARNEY
Mailson Ferreira da Nóbrega

(*) V. Coleção das Leis de 1972, volume In, leis de abril a junho, pág. 8.

Colo Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 182(1):1-6, jan./fev. 1990.
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LEI N? 7.991, DE 3 DE JANEIRO DE 1990
Cria a Procuradoria Regional do Trabalho da 18.a Região da Justiça do Trabalho, e
dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, faço saber que o Congresso N acional decreta e eu sanciono a seguinte Lei:
Art. I? E criada, como órgão do Ministério Público do
Trabalho, a Procuradoria Regional do Trabalho da 18? Região,
que terá sede em Goiânia, com jurisdição em todo o território
do Estado de Goiás.
Art. 2? Para atendimento da composição da Procuradoria
Regional do Trabalho da 18? Região, são criados, no Ministério
Público do Trabalho, 8 (oito) cargos de Procurador do Trabalho
de 2? Categoria, que serão preenchidos na conformidade da legislação em vigor e 1 (um) cargo em comissão de Procurador Regional do Trabalho, a ser preenchido mediante designação do
Procurador-Geral da Justiça do Trabalho dentre integrantes da
Carreira do Ministério Público do Trabalho.
Art. 3? É criado o Quadro de Pessoal da Procuradoria Regional do Trabalho da 18? Região, na forma do Anexo II desta
Lei, cujos cargos serão preenchidos de conformidade com a legislação vigente, sendo-lhes, entretanto, aplicados os mesmos
valores de reajustamento, critérios de gratificações e condições
de trabalho fixados no Decreto-Lei n? 1.445('1, de 13 de fevereiro
de 1976, com as alterações posteriores.
Art. 4? O Chefe do Ministério Público da União, ouvido o
Procurador-Geral da Justiça do Trabalho, adotará as providên(*) V. Coleção das Leis de 1976, volume I, leis de janeiro a março, pég. 5.

Cal. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 182(1);7-51, jan./fev. 1990.
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cias necessanas à instalação da Procuradoria Regional do Trabalho da 18~ Região.
Art. 5? O Poder Executivo é autorizado a abrir créditos
especiais até o limite de NCZ$ 1.095.150,00 (um milhão, noventa
e cinco mil, cento e cinqüenta cruzados novos) para atender às
despesas iniciais de organização, instalação e funcionamento da
Procuradoria Regional do Trabalho da 18~ Região.
Parágrafo único. Os critérios a que se refere este artigo serão consignados em favor do Ministério Público do Trabalho.
Art. 6? Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 7': Revogam-se as disposições em contrário.
Brasília, 3 de janeiro de 1990; 169? da Independência e
102? da República.
JOSÉ SARNEY
J. Saulo Ramos

ANEXO II
(Lei n:' 7.991, de 3 de janeiro de 1990)
PROCURADORIA REGIONAL DO TRABALHO DA 18~ REGIÃO
QUADRO PERMANENTE
Grupos

Outras atividades de
Nível Superior
(PRT -

Categorias

Administrador

Código

PRT -

18~-SA-923

Número de Cargos

2

18."-NS·90Q)

Serviços Auxiliares
(PRT - 18~-SA-800)

Agente Administrativo PRT Datilógrafo
PRT -

Outras atividades de
Nivel Médio
(PRT - 18?-NM-!')OO)

Aux . Operac. Servo
Diversos
PRT Agente de Mecanização
e Apoio
PRT -

Serviços de Transporte
e Portaria
Motorista Oficial
(PRT - 18?-TP-1200)
Agente de Portaria

18~-SA-801

4

18~-SA-802

8

18?-NM-I000

4

18~·NM-I000

PRT - 18~-TP-1201
PRT - 18?-TP-1202

Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 182(1):7-51, jan.zfev. 1990.
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MINIS TE RIO DO TRABALHO
PROCURADORIA-GERAL DA JUSTIÇA DO TRABALHO
DIVISA0 DE ADMINISTRACAO - DESPESAS ESTIMADAS PARA
IMPLANTAÇÃO DA PRT DA 18~ REGIÃO
A -

Pessoal
Diárias (30)

B -

Materia! de consumo
Impressos e outros materiais

C

Outros serviços e encargos
Serviços de ínstaleção
Despesas com passagens aéreas (20)

NCz$ 900,00

1.000,00
NCz$ 3.500,00
_,_3_35_0,Qº

7.250,00

15.000,00
20.000,00
20.000,00
_fi,..@_OJºº

60.000,00

D - Equipamentos, máquinas e veiculas
Equipamentos
Máquinas de escrever eletrônicas/elétricas/calcular
Veiculo
Outros
E -

Mobiliário em geral
Móveis e utensílios

F -

Equipamento

20.000,00

Equipamento tipo RS [I tronco c/õ ramais)
2 (duas) linhas telefônicas
G -

2.000,00
4~00.OJQO

Prédio p/instaJaçào da sede
Mantida a estrutura contida no anteprojeto
fls.
I
) será necessário:
1 {um) imóvel de alvenaria com aprox. 400 a 450m 2
Brasília, 4 de abril de 1989

6.000,00

_LOQQ ...Q9--º,Qº

Total: NCz$

1.095.150,00

CARGOS EM COMISSÃO

Número

Cargo

1
4
1
1

Procurador Regional do Trabalho
Assessores
Secretário Regional
Diretor Divisão Administrativa
Diretor Divisão Processual

1

Código

PRT
PRT
PRT
PRT
PRT

- 18~-DAS·101.4
- 18?·LT·DAS·102.2
- 18~·LT·DAS·101.2
- 18~·LT·DAS·IOl.l
- 18~·LT-DAS-IOl.l

Col. Leis Rep. Fed. Braail, Brasília, 182(1):7-51, jan./fev. 1990.

lO
LEI N? 7.992, DE 3 DE JANEIRO DE 1990
Cria cargos no Quadro de Pessoal da
Secretariado Tribunal Superior do Trsbelho, e dá outras providências ..

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, faço saber que o Congresso N acionai decreta e eu sanciono a seguinte Lei:
Art. I? Para atendimento da nova composição do Tribunal
Superior do Trabalho são criados, no Quadro de Pessoal de sua
Secretaria, cargos em comissão e de categorias funcionais, na
forma do Anexo I desta Lei.
Art. 2? Os cargos criados por esta Lei serão providos na
forma prevista no inciso II do art. 37 da Constituição Federal.
Art. 3? O Tribunal Superior do Trabalho, por ato interno,
estruturará os novos cargos por classes, níveis e referências, de
acordo com a legislação vigente.
Art. 4? São criadas, na Tabela de Gratificação de Representação de Gabinete do Tribunal Superior do Trabalho, mais
151 (cento e cinqüenta e uma) funções, a nível de assistência, na
forma constante do Anexo II desta Lei.
Parágrafo único. Ato interno do Tribunal Superior do Trabalho estabelecerá as atribuições e especificações das funções a
que se refere este artigo.
Art. 5? Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 6? Revogam-se as disposições em contrário.
Brasília, 3 de janeiro de 1990; 169? da Independência e
102? da República.

JOSÉ SARNEY
J. Saulo Ramos

Col. Leis Rep. Fed . Brasil, Brasília, 182(1):7-51, jan.zfev. 1990.
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ANEXO I

(Lei n:'

7.9~2,

de 3 de janeiro de 1990)

TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO
CARGOS EM COMISSÃO

._-_._-.--

------_.

Grupo

Cargos

Código

Número

------ - -

. _ - . - - - - - - - - - - _...

TST-DAS-IOO

TST-DAS-lOO

Assessor de Ministro (Privativo de Bachar. em Dir.)
Assessor da Presidência {Privativo de
portador de Di p] . de Nível Superior)
Diretor de Secretaria de Turma (Priv: de
Bach. em Dir.)

20

TST-DAS-I02

02

TST-DAS-I02

02

TST·DAS-IOl

Número

Código

------

CATEGORIAS FUNCIONAIS

Grupo

Cargos
---'--------_._-

TST·AJ·02D

TST-AJ-020
TST-AJ-020
'fS'l'-AJ-020
TST-AJ-020
TS'f-AJ-020
TST-PRO-1600
TS'l'-PRO-1600
TS'l'-NS-900
TS'l'-NS-900
TST-ART-700
TST-ART-700
TST-ART-700
TST-NM-1000
TST-NM-1000
TST-NM-1000
TS'l'-NM-1000
TST-NS-900
TST-NS-900
1'ST-PRO-1600

------

Técnico ,Judiciário
Auxiliar Judiciário
Agente de Seg. Judiciária
Atendente Judiciário
Taquígrafo Judiciário
Taquígrafo Auxiliar
Analista de Sistema
Programador
Médico
Odontologo
Artífice de Artes Gráficas
Artífice de Mecânica
Artífice de Carp. e Marcen.
Auxiliar de Enfermagem
Auxiliar Operacional de Servo Diversos
(Área Copa e Coz.)
Auxiliar Operacional de Servo Diversos
(Área Limpeaa/Conserv.I
Telefonista
Contador
Biblíotecario
Operador de Computacão

----.-_.

__..- _ .__

40
50
30
40
70
35
09
14
03
03
03
04
02
04

TST-AJ-D21
TST-AJ-D23
TST-AJ-Q24

TST·AJ-025
TST-AJ-022
TST-AJ-026
TST-PRü-lGOl
TST-PRO-IGD2
TST-NS·901
TST-NS-9ü9
TST-ART-7DG
TST-ART-702

TST-ART-7ü4
TST-NM-IOQl

10

TST-NM-IOO6

40

TST-NM-I006
TST-NM-ID44
TST-NS-924
TST-NS-932
TST-PRü-16D3

04
06
03

02

._-
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ANEXO II
(Lei n:' 7.992, de 3 de janeiro de 1990)
TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO
TABELA DE GRATIFICACÃO DE REPRESENTACÃO DE GABINETE
DO TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO

Quantidade

Funções

Gabinete

Assistente Secretário
Chefe de Serviço
Assistente Administ.rativo
Assistente

Ministro

20
20
20
10
50
10
20

Secretário Especializado
Agente Especializado
Auxiliar Especializado

Secret. Trib. Pleno

(vinte)
(vinte)
(vinte)
(dez)
(cinqüenta)
(dez)
(vinte)

1 (um)

Assistente Secretário

LEI N? 7.993, DE 5 DE JANEIRO DE 1990
Dá

nova

redação ao art. 1.° da Lei

n,O

7. 792(~1! de 4 de julho de 1989, que limita o

número de Zonas de Processamento de Exportaç6es - ZPEs, e dá Outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte Lei:
Art. I? O art. I? da Lei n:' 7.792, de 4 de julho de 1989,
passa a vigorar com a seguinte redação:
"Art. I? Fica limitado em 12 (doze] o número de Zonas de Processamento de Exportações - ZPEs, de que trata o Decreto-Lei n:' 2.4521**1, de 29 de julho de 1988."
Art. 2? As Zonas de Processamento de Exportações
ZPEs, de que dispõe o art. I? da Lei n? 7.792, de 4 de julho de
(*) V.

Coleção das Leis de 1989, volume 181, n? 4, bimestre julho/agosto,

pág. 1454.

í**) V. Coleção das Leis de 1988, volume V, leis de julho a setembro, pág. 9.
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1989, com a nova redação dada por esta Lei, serão instaladas
nos Municípios de Maracanaú - CE, Macaíba - RN, Parnaíba
- PI, São Luís - MA, João Pessoa - PB, Barcarena - PA,
Nossa Senhora do Socorro - SE, Araguaína - TO, Ilhéus BA, no Complexo Portuário de Suape, ao Sul do Recife, entre
os Municípios do Cabo e Ipojuca - PE, Itacoatiara - AM e
Cáceres - MT.
Art. 3? Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 4? Revogam-se as disposições em contrário.
Brasília, 5 de janeiro de 1990; 169? da Independêncía e
102? da República.
JOSÉ SARNEY
Roberto Cardoso Alves
LEI N? 7.994, DE 5 DE JANEIRO DE 1990
Inclui a categoria de Inspetor de Segurança Judiciária no Grupo-Atividades de
Apoio Judiciário do Quadro de Pessoal Permanente da Secretaria do Tribunal de Justice do Distrito Federal e dos Territórios, e
dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, faço saber que o Congresso N acio nal decreta e eu sanciono a seguinte Lei:
Art. I? É incluída, no Grupo-Atividades de Apoio Judiciário, do Quadro de Pessoal Permanente da Secretaria do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, a categoria funcional de Inspetor de Segurança Judiciária, Código
TJDF-AJ-027.
Art. 2? As referências de vencimentos estabelecidas no
anexo desta Lei correspondem às classes integrantes da categoria fucional a que se refere o artigo anterior.
Art. 3? O ingresso na categoria funcional de Inspetor de
Segurança Judiciária far-sa-á na primeira referência da classe
inicial, mediante concurso público.
Parágrafo único. Para o provimento de cargos na classe
inicial da categoria funcional a que se refere este artigo exigirse-á diploma de bacharel em Direito.
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 182(1):7-51, jan./fev. 1990.
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Art. 4? Ao primeiro provimento dos cargos de Inspetor de
Segurança Judiciária concorrerão por progressão funcional, observadas as normas regulamentares a respeito, os atuais ocupantes de cargos efetivos da categoria funcional de Agente de
Segurança Judiciária, dispensada a exigência do art. 3? desta
Lei.
Art. 5? São criados, no Quadro de Pessoal Permanente da
Secretaria do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, no Grupo-Atividades de Apoio Judiciário, Código
TJDF-AJ-020, 30 (trinta) cargos de Inspetor de Segurança Judiciária, Código TJDF-AJ-027.
Parágrafo único. Os cargos a que se refere este artigo serão distribuídos pelas classes da respectiva categoria funcional,
de acordo com a lotação fixada, observados os critérios regulamentares vigentes.
Art. 6? As despesas decorrentes da aplicação desta Lei
correrão à conta das dotações orçamentárias do Tribunal de
Justiça do Distrito Federal e dos Territórios.
Art. 7? Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 8? Revogam-se as disposições em contrário.
Brasília, 5 de janeiro de 1990; 169? da Independência e
102? da República.
JOSÉ SARNEY
J. Saulo Ramos
ANEXO
(Lei n? 7.994, de 5 de janeiro de 1990)
REFERENCIAS DE VENCIMENTOS DOS CARGOS EFETIVOS

Grupo

Categoria Funcional

Referência de Vencimento
ou Salário por Classe

Código

---------Apoio
Judiciário

Inspetor de Seguranca
Judiciária

TJDF-AJ-027

Classe Esp. NS 22 a 25
NS16a2l
Classe B
NS 10 a 15
Classe C

----_._~---
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LEI N? 7.995, DE 9 DE JANEIRO DE 1990 1*1
Dispõe sobre a remuneração de servídores civis do Poder Executivo, na Administração Direta e nas autarquias, e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, faço saber que o Congresso N acional decreta e eu sanciono a seguinte Lei:
Art. I? São fixados, nas tabelas dos Anexos I a IX desta
Lei, os vencimentos ou gratificações:
I - dos integrantes das carreiras ou categorias funcionais Auditoria do Tesouro Nacional, Finanças e Controle, Orçamento, Procurador da Fazenda Nacional, Assistentes Jurídicos,
Procuradores Autárquicos, Procuradores e Advogados de Ofício
do Tribunal Maritimo, Polícia Federal, Polícia Civil do Distrito
Federal, Diplomata do Serviço Exterior e Gestor Governamental;
II - dos Engenheiros Agrônomos e Grupo Dacta, pertencentes ao Plano de Classificação de Cargos e Empregos, instituído pela Lei n:' 5.645 111, de 10 de dezembro de 1970;
III - dos servidores pertencentes à tabela. emergencial da
Superintendência de Campanhas de Saúde Pública;
IV - do Juiz-Presidente e dos juízes do Tribunal Marítímo.
§ I? É extinta a gratificação pelo exercício em determinadas zonas ou locais, considerando-se seus valores incorporados
às remunerações fixadas nos anexos referidos neste artigo.
§ 2? O disposto neste artigo não se aplica aos servidores
pertencentes ao Plano Único de Classificação e Retribuição de
Cargos e Empregos, instituído pelo art. 3? da Lei n? 7.596121, de
10 de abril de 1987.
Art. 2? São alterados os percentuais dos seguintes adicionais, percebidos pelos servidores alcançados pelo disposto nos
itens I e II do artigo anterior:
(*) Retificada no

DO de 25-1-1990 (vide pág. 568 deste volume).

(I) V. Coleçào das Leis de 1970, volume VII, leis de outubro a dezembro,
pág. 78.

(2) V. Coleção das Leis de 1987, volume lII, leis de abril a junho, pág. 45.
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I - adicional de insalubridade: 1 %, 1,5% e 2%, na forma
das normas em vigor;
II - adicional de periculosidade: 1 %.
Parágrafo único. Os valores dos adicionais são calculados
sobre o vencimento ou salário.
Art. 3' Será paga, a titulo de complementação, nominalmente identificada, a diferença que se verificar entre os vencimentos ou salários das referências iniciais dos níveis superior,
intermediário e auxiliar do Anexo I da Lei n'' 7.923131, de 12 de
dezembro de 1989, e os das referências dos correspondentes
niveis do Plano Único de Classificação e Retribuição de Cargos
e Empregos, instituido pelo art. 3? da Lei n:' 7.596, de 1987.
Art. 4? Os atuais valores das funções de assessoramento
superior a que se refere o art. 122 do Decreto-Lei n:' 200 141, de 25
de fevereiro de 1967, e suas alterações, são reajustados em
13,76% .
Art. 5? As gratificações de produtividade e de desempe·
nho de atividades rodoviárias a que se referem, respectivamente, o item II do art. I? do Decreto-Lei n:' 2.333 151, de 11 de junho
de 1987, e o parágrafo único do art. 2? do Decreto-Lei n'' 2.194 161,
de 26 de dezembro de 1984, serão concedidas aos servidores investidos nos cargos em comissão ou nas funções de confiança
referidos nos mesmos dispositivos, desde que não ocupem cargos ou empregos efetivos na Administração Pública direta, indireta ou fundacional, de quaisquer dos Poderes da União, dos
Estados, do Distrito Federal ou dos Municípios.
Art. 6? Os Anexos XX e XXI da Lei n'' 7.923, de 12 de dezembro de 1989, são substituidos pelos Anexos X e XI desta
Lei.
Art. 7? A Secretaria de Recursos Humanos da Secretaria
de Planejamento e Coordenação da Presidência da República,
(3) V. Coleção das Leis de 1989, volume 181, n:' 6, tomo 1, bimestre novembro/dezembro, pág: 2989.
(4) V. Coleçào das Leis de 1967, volume I, leis de janeiro a março, pág , 240.
(5) V. Coleçeo das Leis de 1987, volume IH, leis de abril a junho, pág: 10.
(6) V. Coleção das Leis de 1984, volume VII, leis de outubro a dezembro,
pág.47.
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no prazo de vinte dias, contados da data da publicação da Medida Provisória que deu origem a esta Lei, fará publicar, no
Diário Oficial da União, as tabelas de remuneração dos servidores das Campanhas de Saúde Pública, instituídas de conformidade com a Lei n? 5.026 (7 ) , de 14 de junho de 1966, nos valores
vigentes no mês de outubro de 1989, reajustados em 31,07%.
Art. 8" Os efeitos financeiros decorrentes dos seguintes
dispositivos desta Lei vigoram a partir de:
I - arts. 1?, 2?, 3? e 9?: I? de novembro de 1989;
11 - arts. 4?, 5? e 6?: I? de dezembro de 1989.
Art. 9? É revogado o § 4? do art. 2? da Lei n? 7.923, de 12
de dezembro de 1989.
Art. 10. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 11. Revogam-se as disposições em contrário.
Brasília, 9 de janeiro de 1990; 169? da Independência e
102? da República.
JOSÉ SARNEY
Mailson Ferreira da Nóbrega

Dorothea Werneck
João Batista de Abreu
ANEXO I
(Art. I? da Lei n:' 7.995, de 9 de janeiro de 1990)
TRIBUNAL MARÍTIMO
CARGOS DE NATUREZA ESPECIAL

Retr-ibuição

Vencimento

Gratificação

Denominação

mensal

%

Representação

Juiz-Presidente
Juiz

3.982,79

190
175

7.567,30

1.542,42

13.092,51

6.969,88

1.542,42

12.495,09

3.982,79

mensal

-~---,._.

(7) V. Coleção das Leis de 1966, volume IlI, leis de abril a junho, pág. 118.
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ANEXO II
(Art. 1? da Lei n:' 7.995, de 9 de janeiro de 1990
CARREIRA: AUDITOR DO TESOURO NACIONAL

Classe

Especial

Padrão

Vencimento

Gratificação

Remuneração

III

15.135,10
14.713,55
14.303,75

5.734,10
5.360,25

20.869,20
20.257,64
19.664,00

13.905,37
13.518,08
13.141,57
12.775,56
12.419,73
12.073,82

5.182,39
5.010,32
4.843,87
4.682,83
4.527,05
4.376,35

19.087,76
18.528,40
17.985,44
17.458,39
16.946,78
16.450,17

11.737,54
11.410,63
11.092,82
10.783,86
10.483,51
10.191,53

.3.830,56
4.089,54
3.953,13
3.821,17
3.693,53
3.570,06

15.968,10
15.500,17
15.045,95
14.605,03
14.177,04
13.761,59

9.907,67
9.631,73
9.363,47
9.102,68

3.450,65

13.358,32
12.966,86
12.586,88
12.218,03

II
I

VI
V
IV
P

11I
II

I

5.544,09

...

- - - - - - - _..

_._----------~

VI
V
IV
11I
II

2e

I

._--_._ .•.

_._---~---

3~

.

IV
11I
II

I
--- - - - - - - - -

3.335,13
3.~23,41

3.115,35

_--

...

. _ - - - - ~ ~
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ANEXO II
(Art. 1? da Lei n? 7.995, de 9 de janeiro de 1990)
CARREIRA: TECNICO DO TESOURO NACIONAL

Classe

Especial

Vencimento

III

5.994,44
5.830,82
5.667,31

2.866,91
2.757,70
2.648,59

5.340,49
5.176,94
5.013,59
4.850,15

2.430,45
2.321,30
2.212,27
2.103,20

7.770,94
7.498,24
7.225,86
6.953,35

4.523,0)
4.359,66
4.196,19
4.032,57

1.884,87
1.775,85
1.666,73
1.557,54

6.407,90
6.135,51

3.705,71
3.542,14
3.378,54

1.339,40
1.230,22
1.121,05

5.045,11
4.772,36
4.499,59

11
I

Gratificação

Remuneração

Padrão

8.861,35
8.588,52
8.315,90
- - -...•.

1~

IV
III
11
I

IV
III

11
I

III

11
I

-

5.862,92
5.590,11
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ANEXOlII
(Art. I? da Lei n:' 7.995, de 9 de janeiro de 19901
CARREIRA: POLICIA FEDERAL E POLICIAL CIVIL DO DF
(Nível Superior)
.--------,.-

------

Classe

Padrão

Vencimento
--

------

15.135,10
14.554,57
13.996,31

III

II
1

Especial
-------_.-

..

VI
V

IV
III

I?

II
I

V
IV
III
II
I

2~

_._--

----

---'

Remuneração

Gratificaçào

_--

- - - - - - _ . -.•....

20.869,20
20.230,10
19.610,57

5.734,10
5.675,53
5.614,26
.-----_.

._------.-

13.459,46
12.943,20
12.446,75
11.969,34
11.510,24
11.Of8,74

5.550,56
5.484,66
5.416,78
5.347,14
5.275,94
5.203,38

19.010,02
18.427,86
17.863,53
17.316,48
16.786,18
16.272,12

10.644,19
10.235,91

5.129,62
5.054,84
4.979,19
4.902,82
4.825,87

15.773,81
15.290,75

9.843,30

9.465,75
9.102,68

14.822,49

14,368,57
13.928.55

.. - - - - - - _ .
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ANEXO III
(Art. 1? da Lei n:' 7.995, de 9 de janeiro de 1990)
CARREIRA: POLICIA FEDERAL E POLICIAL CIVIL DO DF
(Nível Médio)

Classe

Padrão
------------------

Especial
----

1~

III
II
I

Gratificação

Remuneracão

4.272,30
3.899,30
3.833,48

10.952,20
10.309,78
9.705,05

5.602,01
5.332,66
5.063,30
4.793,85

3.533,78
3.267,26
3.032,19
2.826,79

9.135,79
8.599,92
8.095,49
7.620,64

4.524,3::
4.254,99
3.985,58
3.716,30

2.649,31
2.497,87
2.371,19
2.267,61

7.173,64
6.752,86
6.356,77
5.983,91

Vencimento
- -----------

6.679,90
6.410,48
5.871,57

--------- -------------------

IV
III
II
I
-- - - - - - - - - - - -

2~

IV
III
II
I
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ANEXO IV
(Art. I? da Lei n:' 7.995, de 9 de janeiro de 1990)
CARREIRA; ANALISTA DE ORÇAMENTO E ANALISTA DE
FINANÇAS E CONTROLE
._---_.

Classe

Padrão

Vencimento

-----

Gratificação

---------

III

Especial

11
I

V

c

IV
III
11
I

V

B

IV
III
11

I
- - - - ..

A

Remuneração
--------

15.135,10
14.632,68
14.148,22

5.734,10
5.624,96
5.515,78

20.869,20
20.257,64
19.664,00

13.899,23
13.449,01
13.015,13
12.597,18
12.194,76

5.188,53
5.079,39
4.970,31
4.861,21
4.752,02

19.087,76
18.528,40
17.985,44
17.458,39
16.946,78

12.025,42
11.652,54
11.293,61
10.948,50
10.616,79

4.424,75
4.315,56
4.206,56
4.097,45
::;.988,24

16.450,17
15.968,10
15.500,17
15.045,95
14.605,03

3.661,04
3.551,84
3.442,85
3.333,67
3.224,46
3.115,35

14.177,04
13.761,59
13.358,32
12.966,86
12.586,88
12.218,03

------ - - - -

VI
V
IV
III
11
I

10.516,00
10.209,75
9.915,47
9.633,19
9.362,42
9.102,68
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ANEXO IV
(Art. I? da Lei n:' 7.995, de 9 de janeiro de 1990)
CARREIRA: T8cNICü DE ORÇAMENTO E TÉCNICO DE FINANÇAS E CONTROLE

Padrão

Classe
-----_.

Vencimento

Gratificação

5.994,44
5.732,43
5.482,61

III
11

Especial

I

Remuneracào

-------.._ " - -

---------------

2.866,91
2.801,48
2.735,97

8.861,35
8.533,91
8.218,58

-- - - - - - - - _ . -

----'----

V
IV

5.397,16
5.170,17
4.954,02
4.748,23
4.552,48

III

C

11

I
. - - - - _ . _ - - - - - - -----

----

V
IV
III

B

11

I

2.517,73
2.452,26
2.386,76
2.321,30
2.255,83

----------,.,

7.914,89
7.622,43
7.340,78
7.069,53
6.808,31

..• .._--_.
~-,

4.519,04
4.342,23
4.174,43
4.015,12
3.864,18

2.037,69
1.972,23
1.906,70
1.841,31
1. 775,85

5.856,43
5.640,03

3.874,09
3.738,85
3.611,09
3.490,33
3.376,58
3.269,34

1.557,54
1.492,08
1.426,55
1.361,16
1.295,65
1.230,22

5.431,63
5.230,93
5.037,64
4.851,49
4.672,23
4.499,56

6.556,73
6.314,46
6.081,13

---------

VI
V
IV
III
11

A

I
-----
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ANEXO V
(Art. I? da Lei n:' 7.995, de 9 de janeiro de 19901
CARREIRA: DIPLOMATA

Vencimento

Classe

Ministro 1~' Classe
Ministro 2:' Classe
Conselheiro
I? Secretário
2? Secretário
.'3? Secretário

11.770,90
10.419,01
9.517,87
9.066,97
8.616,57
7,715,44

ANEXO VI
(Art. I? da Lei n'' 7.995, de 9 de janeiro de 19901
PROCURADOR DA FAZENDA NACIONAL

Categoria

Vencimento

Gratificação

Remuner acão

Subprocurador-Oeral

12.346,98

8.522,22

20.869,20

Procurador
1~ Categoria

10.997,85

7.231,31

18.229,16

Procurador
2~ Categoria

9.672,82

5.963,91

15.636,73
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ANEXO VII
(Art. I? da Lei n:' 7.995, de 9 de janeiro de 1990)
CARREIRA: ESPECIALISTA EM POLÍTICAS PUBLICAS
E GESTAo GOVERNAMENTAL

Vencimento

Grarificacão

Remuneração

V
IV

8.674,28
7.435,09

[[[

5.872,84
4.956,73

12.194,92
11.093,31
10.185,26
8.804,86

4.130,61

8.087,42

20.869,20
18.528,40
15.968,10
13.761,59
12.218,03

Classe

II
I

ANEXO VIII
(Art. I? da Lei n:' 7.995, de 9 de janeiro de 1990)
G RATIFICAÇÚES
(Servidores do PCC -

Referência

05
06
07
08
09

Ia
I1
12
13
14
15
16
17
18
19

20
21
22
23

24
25

Lei n:' 5.645/70 e Lei n" 6.550/78)

Assistente Jurídico, Procurador
Autárquico, Procurador e Advogado
de Oficio do Tribunal Marítimo

Engenheiro
Agrônomo

7.290,06
7.435,00
7.599,88
7.776,58
7.834,52
8.036,50
8.105,82
8.376,59
8.423,82
8.688,11
8.885,07
9.093,70
9.314,87
9.658,01
10.028,89
10.430,84
10.857,96
11.321,03
11.813,91
12.345,41
12.915,61

722,06
715,11
904,55
902,76
1.062,33
1.063,91
1.223,22
1.229,88
1.389,29
1.399,90
1.584,47
1.577,31
1.764,29
1.787,14
1.814,95
2.041,32
2.079,00
2.123,51
2.365,99
2.422,98
2.487,27

Dacta (NS)

1.687,94
1.742,29
1.798,39
1.856,29
1.916,06
1.977,76
2.041,44

2.107,17
2.175,02
2.245,05
2.317,34
2.391,95
2.468,97
2.548,47
2.712,60
2.899,37
3.096,08
3.306,28
3.528,07
3.764,31
4.015,13
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Dacta (NM)

Referência

----------------22
23
24
25
26
27
28

1.172,47
1.204,94
1.238,32
1.272,62
1.307,87
1.344,96
1.381,32

29·
30
31
32
33
34
35

1.419,58
1.458,90
1.499,31
1.540,84
1.583,52
1.627,32
1.672,45

TABELA IX
(Art. I? da Lei n:' 7.995, de 9 de janeiro de 19901
TABELAS EMERGENCIAIS/SUCAM

Nível Superior

Denominação do
Emprego

Nível Médio

Hern un er-ação

Denominação do
Emprego

Remuneração

------Médico
Médico Veterinário
Farmacêutico
Bioquímica
Biólogo {Entomologia)
Engenheiro Agrônomo
Assistente Social
Educador em Saúde
Técnico em Saúde

7.177,00
7.177,00
7.177,00
7.177,00
7.177,00
7.177,00
7.177,00
7.177,00
7.177,00

Auxiliar de Laboratório
Mecânico

Condutor de Lancha

Motorista
Guarda de Endemias
Mestre de Lancha
Artífice Manutenção Veículo
Auxiliar de Divulgação
Div ulgador Sanitário
Microscopista
Auxiliar Administrativo
Auxiliar de Estatística
Cartógrafo

-------
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1.511,00
1.511,00
1:.578,00
1.648,00
2.230,00
2.230,00
2.331,00
2.488,00
2.700,00
2.700,00
2.700,00
2.700,00
2.700,00
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ANEXO X
(Art. 1? da Lei n:' 7.995, de 9 de janeiro de 1990)
CATEGORIAS FUNCIONAIS DE NlvEL INTERMEDIÁRIO
(Exigência de 2? grau completo para ingresso)

-"

...-

-

Agente Administrativo
Agente de Abastecimento
Agente de Assuntos da Indústria Acucareira
Agente de Assuntos da Indústria Madeireira
Agente de Atividades Agropecuárias
Agente de Atividades de Café
Agente de Atividades Marítimas e Fluviais
Agente de Cinefotografia e Microfilmagem
Agente de Colocação
Agente de Comercialização do Café (em extinção)
Agente de Comunicação Social
Agente de Defesa Florestal
Agente de Diligência do Tribunal Marítimo
Agente de Higiene e Segurança do Trabalho
Agente de Inspeção de Indústria e Comércio
Agente de Inspeção da Pesca
Agente de Inspeção Sanitária e Indústria de Produtos de Origem Animal
Agente de Mecanização de Apoio
Agente de Saúde Pública (em extíncão}
Agente de Saúde Pública (Grupo-Saúde Pública)
Agente de Serviços Complementares
Agente de Serviços de Engenharia
Agente de Segurança de Tráfego Aéreo
Agente de Telecomunicações e Eletricidade
Agente de Transporte Maritimo e Fluvial
Agente em Atividades Aeroespaciais
Artífice Especializado (ART-700)
Assistente Sindical
Assistente de Controle Interno
Auxiliar de Enfermagem
Auxiliar de Meteorologia
Auxiliar em Assuntos Educacionais
Auxiliar em Assuntos Culturais
Contramestre (ART-700)
Controlador de Trafego Aéreo
Datilógrafo
Desenhista
Identificador Datiloscópico
Laboratarista
Mestre (ART·700)
Melrologista
Operador de Computação
Patrulheiro Rodoviário Federal
Perfurador- Digitador
Programador
Taquígrafo
Técnico de Arquivo
Técnico de Contabilidade
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Técnico de Derivados do Petróleo e outros Combustíveis
Técnico de Estradas
Técnico de Laboratório
Técnico de Meteorologia Aeronáutica
Técnico de Programação e Operação de Defesa Aérea e Controle de Tráfego Aéreo
Técnico em Cadastro Rural
Técnico em Cartografia
Técnico em Colonlxacão
Técnico em Eletrônica e Telecomunicações Aeronáuticas
- Técnico em l nfnrmacões Aeronáuticas
Técnico em Radiologia
Técnico em Recursos Hídricos
Técnico em Recursos Minerais
'I'ecnologista
Tradutor (em extinção)

ANEXO XI
(Art. l? da Lei n:' 7.995, de 9 de janeiro de 1990)
CATEGORIAS FUNCIONAIS DE N1VEL AUXILIAR
(Ingresso sem a exigência do 2? grau completo)
-~

Agente Auxiliar de Saúde Pública (em extinção)
Agente de Drenagem e Barragem
Agente Operacional de Telecomunicações e Eletricidade
Agente de Portaria
Agente de Vigilância
Artífice (ART· 700)
Auxiliar de Artífice (ART-700)
Auxiliar de Laboratório
Auxiliar Operacional em Agropecuária
Auxiliar Operacional de Cinefotografia e Microfilmagem
Auxiliar Operacional de Comercialização do Café (em extinção)
Auxiliar de Controle Interno <
Auxiliar Operacional da Indústria Açucareira
Auxiliar Operacional da Indústria Madeireira
Auxiliar Operacional de Defesa Florestal
Auxiliar Operacional de Meteorologia
Auxiliar Operacional de Serviços Diversos
Auxiliar Operacional de Serviços de Engenharia
Auxiliar Operacional de Assuntos Culturais
Auxiliar Operacional em Assuntos Educacionais
Auxiliar de Transporte Marítimo e Fluvial
Motorista Oficial
Telefonista
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LEI N° 7.996, DE 9 DE JANEIRO DE 1990
Faculta a utilizacão, nos exercícios seguintes, do remanescente de autorizações
para operações de crédito.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, faço saber que o Congresso N aciorial decreta e eu sanciono a seguinte Lei:
Art. I? A autorização legislativa para a emissão de T'ítulos da Divida Pública, cujo limite não tenha sido atingido, poderá ser utilizada no ano seguinte até o valor remanescente, para efeito exclusivo do pagamento de despesas inscritas em «Restos a Pagar» do exercício a que corresponda, desde que a fonte
original autorizada para essas despesas tenha sido emissão desses títulos.
Art. 2? Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 3? Revogam-se as disposições em contrário.
Brasília, 9 de janeiro de 1990; 169? da Independência e
102' da República.
JOSÉ SARNEY
Mailson Ferreira da Nóbrega
João Batista de Abreu

LEI N? 7.997, DE 11 DE JANEIRO DE 1990
Autoriza o Poder Executivo a criar o
Conselho Nacional do Carvão, e dá outras
providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, faço saber que o Congresso N acíonal decreta e eu sanciono a seguinte Lei:
Art. I? É o Poder Executivo autorizado a criar o Conselho
Nacional do Carvão, órgão autônomo, diretamente subordinado
ao Presidente da República, com a finalidade de superintender
as atividades relacionadas com o abastecimento nacional de carvão.
Parágrafo único. Entende-se por abastecimento nacional
de carvão a pesquisa, a lavra, a produção e o beneficiamento, a
importação, a exportação, o transporte, a estocagem, a distriCol. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 182(1):7-51, janzfev. 1990.
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buíção , o comércio, o uso e o consumo do carvão e de seus subprodutos; e a importação de combustíveis sólidos, inclusive coque.
Art. 2? Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 3? Revogam-se as disposições em contrário.
Brasília, 11 de janeiro de 1990; 169? da Independência e
102? da República.
JOSÉ SARNEY

Vicente Cavalcante Fialho

LEI N? 7.998, DE 11 DE JANEIRO DE 1990
Regula o Programa do Seguro-Desemprego, o Abono Salarial, institui o Fundo
de Amparo ao Trabalhador (FA 1'), e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, faço saber que o Congresso N acionaI decreta e eu sanciono a seguinte Lei:
Art. I? Esta Lei regula o Programa do Seguro-Desemprego e o abono de que tratam o inciso Ir do art. 7?, o inciso IV do
art. 201 e o art. 239, da Constituição Federal, bem como institui
o Fundo de Amparo ao Trabalhador (FAT).
Do Programa de Seguro-Desemprego
Art. 2? O Programa de Seguro-Desemprego tem por finalidade:
I - prover assistência financeira temporária ao trabalhador desempregado em virtude de dispensa sem justa causa;
Ir - auxiliar os trabalhadores requerentes ao segurodesemprego na busca de novo emprego, podendo' para esse efeito, promover a sua reciclagem profissional.
Art. 3? Terá direito à percepção do seguro-desemprego o
trabalhador dispensado sem justa causa que comprove:
I - ter recebido salários de pessoa jurídica ou pessoa
física a ela equiparada, relativos a cada um dos 6 (seis] meses
imediatamente anteriores à data da dispensa;
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 182(1):7-51, jan./fev. 1990.

31
II - ter sido empregado de pessoa juridica ou pessoa física a ela equiparada ou ter exercido atividade legalmente reconhecida como autônoma, durante pelo menos 15 (quinze) meses
nos últimos 24 (vinte e quatro) meses;
III - não estar em gozo de qualquer benefício previdenciário de prestação continuada, previsto no Regulamento dos Beneficios da Previdência Social, excetuado o auxílio-acidente e o
auxílio suplementar previstos na Lei n'' 6.367, de 19 de outubro
de 1976, bem como o abono de permanência em serviço previsto
na Lei n:' 5.890, de 8 de junho de 1973;
IV - não estar em gozo do auxílio-desemprego; e
V - não possuir renda própria de qualquer natureza suficiente à sua manutenção e de sua família.
Art. 4? O benefício do seguro-desemprego será concedido
ao trabalhador desempregado, por um período máximo de 4
(quatro) meses, de forma contínua ou alternada, a cada período
aquisitivo de 16 (dezesseis) meses, contados da data de dispensa
que deu origem à primeira habilitação.
Parágrafo único. O benefício do seguro-desemprego poderá
ser retomado a cada novo período aquisitivo, satisfeitas as condições arroladas no art. 3? desta Lei, à exceção do seu inciso
lI.
Art. 5? O valor do benefício será fixado em Bônus do Tesouro Nacional (BTN), devendo ser calculado segundo 3 (três)
faixas salariais, observados os seguintes critérios:
I - até 300 (trezentos) BTN, multiplicar-se-á o salário
médio dos últimos 3 (três) meses pelo fator 0,8 (oito décimos]:
II - de 300 (trezentos] a 500 (quinhentos) BTN aplicar-seá, até o limite do inciso anterior, a regra nele contida e, no que
exceder, o fator 0,5 (cinco décimos);
III - acima de 500 (quinhentos) BTN, o valor do beneficio
será igual a 340 (trezentos e quarenta) BTN.
§ I? Para fins de apuração do benefício, será considerada
a média dos salários dos últimos 3 (três) meses anteriores à dispensa, devidamente convertidos em BTN pelo valor vigente nos
respectivos meses trabalhados.
§ 2? O valor do benefício não poderá se-r inferior ao valor
do salário mínimo.
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§ 3?

No pagamento dos benefícios, considerar-se-á:
I - o valor do BTN ou do salário mínimo do mês imediatamente anterior, para benefícios colocados à disposição do beneficiário até o dia 10 Idez) do més;
11 - o valor do BTN ou do salário mínimo do próprio mês,
para benefícios colocados à disposição do beneficiário após o
dia 10 (dezl do mês.
Art. 6? O seguro-desemprego é direito pessoal e intransferível do trabalhador, podendo ser requerido a partír do sétimo
dia subseqüente à rescisão do contrato de trabalho.
Art. 7? O pagamento do benefício do seguro-desemprego
será suspenso nas seguintes situações:
I - admissão do trabalhador em novo emprego;
11 - início de percepção de benefício de prestação continuada da Previdência Social, exceto o auxílio-acidente, o
auxílio suplementar e o abono de permanência em serviço;
111 - início de percepção de auxílio-desemprego.
Art. 8? O benefício do seguro-desemprego será cancelado:
I - pela recusa, por parte do trabalhador desempregado,
de outro emprego condizente com sua qualificação e remuneração anterior;
11 - por comprovação de falsidade na prestação das informações necessárias à habilitação;
111 - por comprovação de fraude visando à percepção indevida do benefício do seguro-desemprego;
IV - por morte do segurado.
Parágrafo único. Nos casos previstos nos incisos I a In
deste artigo, será suspenso por um período de 2 {dois I anos, ressalvado o prazo de carência, o direito do trabalhador à percepção do seguro-desemprego, dobrando-se este período em caso de
reincidência.

Do Abono Salarial

Art. 9? E assegurado o recebimento de abono salarial no
valor de um salário mínimo vigente na data do respectivo pagamento, aos empregados que:
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 182(1):7-51. .ian.zfev. 1990.
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I - tenham percebido, de empregadores que contribuem
para o Programa de Integração Social (PIS) ou para o Programa
de Formação do Patrimônio do Servidor Público (Pasep}, até 2
(dois) salários mínimos médios de remuneração mensal no período trabalhado e que tenham exercido atividade remunerada pelo menos durante 30 (trinta) dias no ano-base;
II - estejam cadastrados há pelo menos 5 (cinco) anos no
Fundo de Participação PIS-Pasep ou no Cadastro Nacional do
Trabalhador.
Parágrafo único. No caso de beneficiários integrantes do
Fundo de Participação PIS-Pasep, serão computados no valor
do abono salarial os rendimentos proporcionados pelas respectivas contas individuais.
Do Fundo de Amparo ao Trabalhador
Art. la. É instituído o Fundo de Amparo ao Trabalhador
(FAT), vinculado ao Ministério do Trabalho, destinado ao custeio do Programa de Seguro-Desemprego, ao pagamento do abono salarial e ao financiamento de programas de desenvolvimento econômico.
Parágrafo único. O FAT é um fundo contábil, de natureza
financeira, subordinando-se, no que couber, à legislação vigente.
Art. 11. Constituem recursos do F AT:
I - o produto da arrecadação das contribuições devidas
ao PIS e ao Pasep:
II - o produto dos encargos devidos pelos contribuintes,
em decorrência da inobservância de suas obrigações;
111 - a correção monetária e os juros devidos pelo agente
aplicador dos recursos do fundo, bem como pelos agentes pagadores, incidentes sobre o saldo dos repasses recebidos;
IV - o produto da arrecadação da contribuição adicional
pelo índice de rotatividade, de que trata o § 4? do art. 239 da
Constituição Federal;
V - outros recursos que lhe sejam destinados.
Art. 12. (Vetado).
Art. 13. (Vetado).
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Art. 14. (Vetado).
Art. 15. Compete aos Bancos Oficiais Federais o pagamento das despesas relativas ao Programa do Seguro- Desemprego e ao abono salarial conforme normas a serem definidas
pelos gestores do FAT.
Parágrafo único. Sobre o saldo de recursos não desembolsados, os agentes pagadores remunerarão o FA T, no mínimo
com correção monetária.
Art. 16. No que alude ao recolhimento das contribuições
ao PIS e ao Pasep, observar-se-á o seguinte:
I ~ os contribuintes deverão recolher as contribuições
aos agentes arrecadadores nos prazos e condições estabelecidas
na legislação em vigor;
II - os agentes arrecadadores deverão, no prazo de 2
(dois) dias úteis, repassar os recursos ao Tesouro Nacional;
III - (Vetado).
Art. 17. As contribuições ao PIS e ao Pasep serão arrecadadas pela Caixa Econômica Federal, mediante instrumento
próprio, de conformidade com normas e procedimentos a serem
definidos pelos gestores do F AT.
Gestão
Art. 18. É instituído o Conselho Deliberativo do Fundo de
Amparo ao Trabalhador (Codefat), composto de 9 (nove) membros e respectivos suplentes, assim definidos:
I
3 (três) representantes dos trabalhadores;
II
3 (três) representantes dos empregadores;
III
1 (um) representante do Ministério do Trabalho;
IV
1 (um) representante do Ministério da Previdência e
Assistência Social;
V - I (um) representante do BNDES.
§ I? O mandato de cada Conselheiro é de 3 (três) anos.
§ 2? Na primeira investidura, observar-se-á o seguinte:
I - 1/3 (um terço) dos representantes referidos nos incisos I e II do caput deste artigo será designado com mandato de
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35

1 (um) ano; 1/3 (um terço), com mandato de 2 (dois) anos e 1/3
(um terço), com mandato de 3 (três) anos;
II - o representante do Ministério do Trabalho será designado com mandato de 3 (três) anos; o representante do Ministério da Previdência e Assistência Social, com mandato de 2
(dois) anos; o representante do BNDES, com mandato de 1 (um)
ano.
§ 3? Os representantes dos trabalhadores serão indicados
pelas centrais sindicais e confederações de trabalhadores; e os
representantes dos empregadores, pelas respectivas confederações.

§ 4? Compete ao Ministro do Trabalho a nomeação dos
membros do Codefat.
§ 5? A Presidência do Conselho Deliberativo, anualmente
renovada, será rotativa entre os seus membros.
§ 6? Pela atividade exercida no Codefat seus membros não
serão remunerados.
Art. 19. Compete ao Codefat gerir o FAT e deliberar sobre

as seguintes matérias:

I - (Vetado).
II - aprovar e acompanhar a execução do Plano de
Trabalho Anual do Programa do Seguro-Desemprego e do abono
salarial e os respectivos orçamentos;
III - deliberar sobre a prestação de conta e os relatórios
de execução orçamentária e financeira do FAT;
IV - elaborar a proposta orçamentária do F AT, bem como suas alterações;

V - propor o aperfeiçoamento da legislação relativa ao
seguro-desemprego e ao abono salarial e regulamentar os dispositivos desta Lei no âmbito de sua competência;
VI - decidir sobre sua própria organização, elaborando
seu regimento interno;
VII - analisar relatórios do agente aplicador quanto à
forma, prazo e natureza dos investimentos realizados;
VIII - fiscalizar a administração do fundo, podendo solicitar informações sobre contratos celebrados ou em vias de celebração e quaisquer outros atos;
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IX - definir indexadores sucedâneos no caso de extinção ou alteração daqueles referidos nesta Lei;
X - baixar instruções necessárias à devolução de parcelas do benefício do seguro-desemprego, indevidamente recebidas;
XI - propor alteração das alíquotas referentes às contribuições a que alude o art. 239 da Constituição Federal, com
vistas a assegurar a viabilidade econômico-financeira do FAT;
XII
(Vetado);
XIII ~ (Vetado);
XIV - fixar prazos para processamento e envio ao trabalhador da requisição do beneficio do seguro-desemprego, em
função das possibilidades técnicas existentes, estabelecendo-se
como objetivo o prazo de 30 (trinta) dias;
XV
(Vetado}:
XVI
(Vetado);
XVII
deliberar sobre outros assuntos de interesses do
FAT.
Art. 20. A Secretaria-Executiva do Conselho Deliberativo
será exercida pelo Ministério do Trabalho, e a ela caberão as tarefas técnico-administrativas relativas ao seguro-desemprego e
ao abono salarial.
Art. 21. As despesas com a implantação, administração e
operação do Programa do Seguro-Desemprego e de abono salarial, exceto as de pessoal, correrão por conta do F A T.
Art. 22. Os recursos do F A T integrarão o orçamento da
seguridade social na forma da legislação pertinente.

Da Fiscalização e Penalidades
Art. 23. Compete ao Ministério do Trabalho a fiscalização
do cumprimento do Programa de Seguro-Desemprego e do abono salarial.
Art. 24. Os trabalhadores e empregadores prestarão as informações necessárias, bem como atenderão às exigências para
a concessão do seguro-desemprego e o pagamento do abono salarial, nos termos e prazos fixados pelo Ministério do Trabalho.
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Art. 25. O empregador que infringir os dispositivos desta
Lei estará sujeito a multas de 400 (quatrocentos) a 40.000 (quarenta mil) BTN, segundo a natureza da infração, sua extensão e
a intenção do infrator, a serem aplicadas em dobro, no caso de
reincidência, oposição à fiscalização ou desacato à autoridade.
§ I? Serão competentes para impor as penalidades as Delegacias Regionais do Trabalho, nos termos do Título VII da
Consolidação das Leis do Trabalho (CLT).
§ 2~ Além das penalidades administrativas já referidas, os
responsáveis por meios fraudulentos na habilitação ou na percepção do seguro-desemprego serão punidos civil e criminalmente, nos termos desta Lei.

Das Disposições Finais e Transitórias
Art. 26. (Vetado).
Art. 27. A primeira investidura do Codefat dar-se-á no
prazo de 30 (trinta) dias da publicação desta Lei.
Art. 28. No prazo de 30 (trinta) dias, as contribuiçães ao
PIS e ao Pasep arrecadadas a partir de 5 de outubro de 1988 e
não utilizadas nas finalidades previstas no art. 239 da Constituição Federal serão recolhidas à Carteira do Seguro- Desemprego e do Abono Salarial (CSA) do Fundo de Amparo ao Trabalhador (F A T).
Parágrafo único. (Vetado).
Art. 29. Os recursos do PIS/Pasep repassados ao BNDES,
em decorrência do § 1~ do art. 239 da Constituição Federal, antes da vigência desta Lei, integrarão a Carteira de Desenvolvimento Econômico (CDE) do Fundo de Amparo ao Trabalhador
(FAT), assegurados correção monetária pela variação do IPC e
juros de 5% a.a. (cinco por cento ao ano), calculados sobre o
saldo médio diário.
Art. 30. O Poder Executivo regulamentará esta Lei no
prazo de 90 (noventa) dias e apresentará projeto de lei regulamentando a contribuição adicional pelo índice de rotatividade,
de que trata o § 4~ do art. 239 da Constituição Federal, no prazo
de 180 (cento e oitenta) dias.
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Art. 31.

Esta Lei entra em vigor na data de sua publica-

ção.

Art. 32. Revogam-se as disposições em contrário.
Brasília, 11 de janeiro de 1990; 169? da Independência e
102? da República.
JOSÉ SARNEY
Mailson Ferreira da Nóbrega
Dorothea Werneck
Jáder Fontenelle Barbalho

LEI N? 7.999, DE 31 DE JANEIRO DE 1990 ('I
Estima a Receita e fixa a Despesa da
União para o exercício financeiro de 1990.

O PRESIDENTE DA RK'ÚBLICA, faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte Lei:
TÍTULO I
Disposições Comuns

CAPÍTULO ÚNICO
Art. I? Esta Lei estima a receita e fixa a despesa da
União para o exercício financeiro de 1990, compreendendo:
I - o Orçamento Fiscal referente aos Poderes da União,
seus fundos, órgãos e entidades da Administração Direta e Indireta, inclusive fundações instituidas e mantidas pelo Poder D Ú blico;
11 - o Orçamento da Seguridade Social, abrangendo todas
as entidades e órgãos a ela vinculados. da Administração Direta
ou Indireta, bem como os fundos e fundações instituídas e rnantidas pelo Poder Público;
111 - o Orçamento de Investimento das empresas em que a
União, direta ou indiretamente; detém a maioria do capital SO~
ciaI com direito a voto.
(*) Republicada no DO de 5-2-1990 (vide pág. 532 deste volume).
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TÍTULO II
Dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
CAPÍTULO I

Da estimativa da receita
Seção I
Da Receita Total
Art. 2? A Receita Total é estimada, no mesmo valor da
Despesa Total, em NCz$ 3.146.420.107,000,00 (três trilhões, cento
e quarenta e seis bilhões, quatrocentos e vinte tnilhões e cento e
sete mil cruzados novos).
Art. 3~ Observado o disposto no artigo 4?, as receitas que
decorrerão da arrecadação de tributos, contribuições e de outras
receitas correntes e de capital, previstas na legislação vigente,
discriminada na Parte lI, em anexo a esta Lei, são estimadas
com O seguinte desdobramento:

NCz$ 1.000,00
(A preços de ianeiru/Bül

- Receita do Tesouro
1.1 - Receitas correntes
Receita Tributária
Receita de Contribuições
Receita Patrimonial
Receita Agropecuária
Receita Industrial
Receita de Serviços
Transferências Correntes
Outras Receitas Correntes
1.2 - Receitas de capital
Operações de Crédito Internas
Operações de Crédito Externas
Amortização de Empréstimos'
Outras Receitas de Capital

1.353.112.372
820.404,752
315.640.455
468.978.069
12.144.985
18.881
2.051.745
9.023.19'2
2.215.855
10.331.570
532.707.620
374.465.064
14.628.691
94.500.449
49:113..416

Cal. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 182(1):7-51, jan./fev. 1990.
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2 -

Receitas de outras fontes de entidades da edminíetreçâo indireta, inclusive fundos e fundações
públicas (excluídas as transferências do Tesouro
Nacional)

Receitas correntes
2.2 - Receitas de capital
2.1 -

8.708.795

Receita global

3 -

82.472.364
73.763.569

1.435.584.736

Operações de crédito internas
1.710.835.371

(rolagem da divida)

3.1 3.2 -

Recursos do tesouro
Outras fontes

1.710.673.449

Total

3.146.420.107

161.922

§ I? As estimativas de receita serão atualizadas mensalmente, demonstrando-se as atualizações no Relatório Bimestral
a que se refere o parágrafo 3? do artigo 165 da Constituição.
§ 2? Na atualização a que se refere o parágrafo anterior,
as receitas decorrentes de Operações de Crédito serão reajustadas observando-se o estabelecido no artigo 23 da Lei n? 7.800,
de 10 de julho de 1989, e as dotações reajustadas na forma do
parágrafo 5? do artigo 6? desta Lei.

Seção 11
Das Alterações na Legislação
Art. 4? Da Receita total estimada no artigo 3?, NCz$
63.237.292,000,00 (sessenta e três bilhões, duzentos e trinta e sete milhões e duzentos e noventa e dois mil cruzados novos), decorrem de alterações nas legislações pertinentes, corresporidendo:
I
NCz$ 55.107.907.000,00 (cinqüenta e cinco bilhões,
cento e sete milhões e novecentos e sete mil cruzados novos), na
legislação tributária;
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 182(1):7-51, jan.Zfev. 1990.
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11 - NCz$ 5.714.977.000,00 (cinco bilhões, setecentos e
quatorze milhões e novecentos e setenta e sete mil cruzados novos), na legislação referente ao refinanciamento da dívida externa garantida pela União, de responsabilidade de Estados e Municípios;
111 - NCz$ 2.414.408.000,00 (dois bilhões, quatrocentos e
quatorze milhões e quatrocentos e oito mil cruzados novos), ao
aumento do limite previsto no item 111 do artigo 23 da Lei n:'
7.800, de 1989, em conseqüência das alterações referidas no inciso 1 deste artigo.
CAPÍTULO 11
Da fixação da despesa
Seção I

Da Despesa Total
Art. 5? A Despesa Total, no mesmo valor da Receita total,
é fixada:
1 - No Orçamento Fiscal, em NCz$ 907.062.368.000,00 (novecentos e sete bilhões, sessenta e dois milhões e trezentos
e sessenta e oito mil cruzados novos), acrescido de NCz$
1.709.621.156.000,00 (um trilhão, setecentos e nove bilhões, seiscentos e vinte e um milhões e cento e cinqüenta e seis mil cruzados novos) para a respectiva amortização da Dívida Pública;
11 - No Orçamento da Seguridade Social, em NCz$
528.522.368.000,00 (quinhentos e vinte e oito bilhões, quinhentos
e vinte e dois milhões e trezentos e sessenta e oito mil cruzados
novos), acrescido de NCz$ 1.214.215.000,00 [um bilhão, duzentos
e quatorze milhões e duzentos e quinze mil cruzados novos) para a respectiva Amortização da Divida Pública.
Seção II

Da Unidade de Referência Orçamentária
Art. 6? Em cumprimento ao disposto no inciso 11 do parágrafo único do artigo 2? da Lei n:' 7.800, de 1989, as dotações fixadas nesta Lei também serão consideradas em unidade de refeCal. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 182(1);7-51, jan./fev. 1990.
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rência orçamentária, sendo o Poder Executivo autorizado a
abrir, a partir do 2? trimestre do ano de 1990, créditos suplementares para atender a Programação Especial cuja despesa está fixada no Adendo I desta Lei, parte integrante deste artigo,
utilizando como fonte de recursos a poupança formada em decorrência da aplicação do redutor representado pela utilização
dos valores que «R)~ assume conforme determina o § 2? deste artigo.
§ I? A Unidade de Referência Orçamentária (URO) terá
valor nominal de NCz$ 1.000,00 (um mil cruzados novos I em I?
de janeiro de 1990.
§ 2? O valor nominal da URO no primeiro dia de cada
mês, a partir de fevereiro de 1990, será atualizado, por portaria
do Ministro do Planejamento, e resultará da multiplicação do
valor nominal da URO em I? de janeiro de 1990 pelo fator (1 +
(V x R), onde:

«V» - é a menor das variações unitárias acumuladas entre
dezembro de 1989 e o mês anterior ao de reajuste, dos seguintes
índices:
a) índíce oficial da inflação;
b) índice de recolhimento efetivo das receitas correntes,
apurado pela Secretaria do Tesouro Nacional.

((R» 0,90
0,92
0,94
0,96
0,98
1,00

assume os seguintes valores:

nos meses
no mês de
no mês de
no mês de
no mês de
no mês de

de fevereiro a julho;
agosto;
setembro;
outubro;
novembro;
dezembro.

§ 3? O valor de «R», a que se refere o parágrafo anterior,
assume o v ..r lor «1,0» em todos os meses do ano de 1990 no caso
da sua aplicação às despesas de pessoal e seus respectivos encargos.
§ 4? As variações nos saldos de dotações serão, também,
consideradas em URG, utilizando-se os valores nominais vigentes nas datas:
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 182(1):7-51, jan.Zfev. 1990.
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I -

da publicação do decreto, para os créditos adicionais

e cancelamentos promovidos pelo Poder Executivo, no uso da
autorização prevista no artigo 11;
II - da remessa do respectivo projeto de lei ao Congresso
N acional , para os demais casos de créditos adicionais e cancelamentos;

III -

da efetiva realização, na liquidação da despesa.

§ 5? O saldo em cruzados novos das dotações de cada subprojeto ou subatividade será mensalmente reajustado, por portaria do Ministro do Planejamento, pelo valor resultante da
multiplicação do correspondente saldo em URO pela variação
unitária da cotação de uma URO entre o mês de reajuste e o
mês anterior, demonstrando-se os valores desse reajuste no Relatório Bimestral a que se refere o § 3? do artigo 165 da Constituição.

§ 6? Até 31 de julho de 1990, o Poder Executivo encaminhará projeto de revisão orçamentária ao Congresso Nacional,
com o objetivo, dentre outros, de corrigir possíveis desvios entre o aumento da arrecadação de receitas vinculadas e o aumento geral da arrecadação.

Art. 7? De acordo com o artigo 100, § l? e 2? da Constituição, ao valor dos precatórios judiciais não se aplica o critério de
atualização monetária.
Art. 8?

O valor nominal da despesa empenhada será defi-

nitivo em cruzados novos, e a partir dele não ocorrerá qualquer

atualização.

Seção III
Da Distribuição da Despesa por Órgãos
Art. 9? A despesa fixada à conta de recursos previstos
neste título, observada a programação constante na Parte I, em
anexo a esta Lei, apresenta, por órgãos, o seguinte desdobramento:
CoI.Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 182(1):7-51, jan.Zfev. 1990.
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NC'$ 1.000,00
(A preços de janeiro/90)

Distribuição por Órgão

Câmara dos Deputados
Senado Federal

Tribunal de Contas da União
Supremo Tribunal Federal

Superior Tribunal de Justiça
Justiça Federal
Justiça Militar
Justiça Eleitoral

Justiça do Trabalho
Justiça do Distrito Federal
e dos Territórios
Presidência da República
Ministério da Aeronáutica
Ministério da Agricultura
Ministério das Comunicações
Ministério da Cultura
Ministério do Desenvolvimento
da Indústria e do Comércio
Ministério da Educação
Ministério do Exército
Ministério da Fazenda
Ministério do Interior
Ministério da Justiça
Ministério da Marinha
Ministério das Minas e Energia
Ministério da Previdência e
Assistência Social
Ministério Público da União
Ministério das Relações
Exteriores
Ministério da Saúde
Ministério do Trabalho
Ministério dos Transportes
Ministério da Ciência e
Tecnologia
Encargos Financeiros da União
Encargos Previdenciários
da União

Tesouro

Outras
Fontes

4.014.427
3.350.970
1.188.984
614.161
1.230.072
5.316.151
398.214
1.063.517
9.160.862
891.010
13.710.076
20.516.043
21.467.345
507.789
1.503.018

Total

4.014.427
3.350.970
1.188.984
614.161
1.230.072
5.316.151
398.214
1.603.517
9.160.862

1.679.040
2.232.020
2.463.976
154.634

891.010
15.389.116
22.748.063
23.931.321
507.789
1.657.652

3.839.421
54.938.251
25.756.755
22.946.292
22.169.479
3.243.033
17.137.277
2.939.967

2.968.904
7.988 ..244
2.018.677
18.025.859
10.416.719
177.172
4.921.123

6.808.325
62.926.495
27.770.432
40.972.151
32.586.198
3.420.200
22.058.400
2.939.967

365.172.869
1.120.911

11.038.838

376.211.707
1.120.911

2.596.632
23.987.166
28.296.244
22.933.140

806
4.200.669
33.429
14.104.829

2.597.438
28.187.835
28.329.673
87.037.969

8.353.149
322.122.207

52.425

8.405.574
322.122.207

46.070.321
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NCr$ 1.000,00
(A preços de janeiro/89l

Distribuição por Órgão

Transferências a Estados,
Distrito Federal e Municípios
Operações Oficiais de Crédito

Subtotal

Tesouro

Total

138.718.431
154.410.288

138.718.431
154.410.288

1.352.224.472

Reserva de Contingência

Outras
Fontes

82.472.364

1.434.696.836

887.900

887.900

1.353.112.372

82.472.364

1.435.584.736

Amortização da Dívida Pública

1. 710.673.449

161.922

1. 710.835.371

Total

3.063.785.821

82.634.286

3.146.420.107

Despesa Global

Parágrafo umco , O Poder Executivo poderá designar órgãos centrais para movimentar dotações às unidades orçamentárias.
Seção IV
Das Despesas Condicionais
Art. la. O Poder Executivo, mediante Decreto, promoverá
o cancelamento das despesas condicionais fixadas na Parte I,
em anexo a esta Lei, de forma a ajustar o total da despesa à receita prevista, considerando-se, apenas, as alterações aprovadas
na legislação tributária e na legislação relativa ao refinanciamento da dívida externa garantida pela União e de responsabilidade de Estados e Municípios, na forma do disposto na Lei n?
7.800, de 1989_
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 182(1):7-51, jan.Jfev. 1990.
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CAPÍTULO III

Da autorização para abertura de créditos
Art. 11.

É o Poder Executivo autorizado a:

I - abrir créditos suplementares, com a finalidade de
atender insuficiência nas dotações orçamentárias, para cada
subprojeto ou subatividade, até o limite de 20% (vinte por cento) de seu valor em URO, mediante a utilização dos recursos
adiante indicados:
a) da Reserva de Contingência;
b) resultante de anulação parcial de dotações orçamentárias
ou de créditos adicionais autorizados em lei, desde que não ultrapasse o valor de 20% (vinte por cento) do valor em URO do
subprojeto ou subatividade objeto da anulação;
c) à conta de recursos vinculados do Tesouro Nacional, inclusive recursos classificados como «Recursos Diretamente Arrecadados», observando o limite da efetiva arrecadação de caixa
do exercício;
di à conta de recursos classificados como «Recursos de Outras Fontes" da Administração Federal Indireta, observando o
limite da efetiva arrecadação de caixa do exercício;
e) à conta de saldos de exercícios anteriores nos orçamentos das Entidades Supervisionadas, observando os limites apurados em balanço.
II - suplementar, dispensados os decretos de abertura de
crédito, as transferências aos Estados, ao Distrito Federal e aos
Municípios, nos casos em que a lei determina a entrega dos recursos de forma automática, e as transferências aos Fundos
Constitucionais de Financiamento do Norte, Nordeste e CentroOeste, nos termos da Lei n:' 7.827, de 27 de setembro de 1989,
utilizando como fonte a definida no § 3? do artigo 43 da Lei n:'
4.320, de 17 de março de 1964, publicando-se o detalhamento das
suplementações no relatório bimestral a que se refere o § 3? do
artigo 165 da Constituição.
III - abrir créditos suplementares à conta de recursos provenientes de operações de crédito, como fonte específica de reCoL Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 182(1):7-51, jan./fev. 1990.
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cursos, para cada subprojeto ou subatividade, até o limite de
30% (trinta por cento) das respectivas dotações em URO, indicadas nesta Lei, nos casos de:

a) operações realizadas no segundo semestre de 1989 com
cronograma de recebimento que contemple o exercício de 1990;

operações realizadas durante o exercicio de 1990;
c) antecipação de cronograma de recebimento;
IV - reprogramar os recursos previstos na Programação
Especial relativa às Operações Oficiais de Crédito, constantes
desta Lei, até o limite de 20% (vinte por cento) do total da aplicação de cada subprojeto ou subatividade, em URO, ressalvadas deste limite as transferências previstas no § 10 do artigo 34
do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias e as aplicações definidas no § I? do artigo 239 da Constituição da República.
V - abrir créditos adicionais, observando o limite de 20%
(vinte por cento) do valor em URO do subprojeto ou subatividade na origem, à conta de recursos oriundos de convênios entre
órgãos federais, desde que respeitados os objetivos e metas da
programação aprovada nesta Lei.
b)

CAPÍTULO IV
Autorização para contratação de operações de crédito
Art. 12. É o Poder Executivo autorizado a:
I - realizar operações de crédito por antecipação da receita até o limite de 20% (vinte por cento) das Receitas Correntes
estimadas nesta Lei, as quais deverão ser liquidadas até trinta
dias após o encerramento do exercício, sendo que até 16 de março de 1990 só poderão ser efetuadas respeitado o limite a que se
refere o artigo 53 da Lei n:' 7.200, de 10 de julho de 1989.
II - emitir até trinta milhões de Títulos da Dívida Agrária, vedada a emissão com prazos decorridos ou inferiores a dez
anos, para atender a programas de reforma agrária do
exercício, nos termos do que dispõe o artigo 184 da Constituícão, sendo que estas emissões só poderão ser efetivadas a partir
de 16 de março de 1990.
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 182(1);7-51, jan.lfev. 1990.
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Titulo III
Do Orçamento de Investimento das Empresas Estatais
CAPÍTULO ÚNICO
Art. 13. A despesa
vada a programação em
172.668.001.000,00 Icento
sessenta e oito milhões e
te desdobramento:

do Orçamento de Investimento, obserAnexo a esta Lei, é fixada em NCz$
e setenta e dois bilhões, seiscentos e
um mil cruzados novos), com o seguin-

NCz$ 1.000,00
(A preços de janeiro/90)

Demonstrativo dos Investimentos -

Código

20000
21000
22000
23000

24000
25000
26000
27000
28000

29000
30000

31000
32000
33000
38000
39000

por órgãos

Especificação

Presidência da República
Ministério da Aeronáutica
Ministério da Agricultura
Ministério das Comunicações
Ministério da Cultura
Ministério do Desenvolvimento da Indústria e do
Comércio
Ministério da Educação
Ministério do Exército
Ministério da Fazenda
Ministério do Interior
Ministério da Justiça
Ministério da Marinha
Ministério das Minas e Energia
Ministério da Previdência e Assistência Social
Ministério dos Transportes
Ministério da Ciência e Tecnologia

Total

Cal. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 182(1):7-51, jan./fev. 1990.

Valor

717.817
1.170.472
3.264.379
37.481.444
71.112
7.514.351
58.957
294.070
26.160.160
833.475
11.022
2.786
84.161.580
302.827
10.488.261
135.288

172.668.001
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Art. 14. As fontes de receita, para cobertura de despesa fixada no artigo anterior, decorrentes da geração de recursos próprios, de recursos destinados ao aumento do patrimônio líquido
e de operações de crédito, internas e externas, vedado o endividamento junto a empreiteiras, fornecedores ou instituições financeiras, para compensar frustração de receita, são estimadas
com o seguinte desdobramento:
NCz$ 1.000,00
(A preços de janeiro/90)
-,----,,',._--

Detalhamento das Fontes de Financiamento dos Investimentos

Especificação

Valor

Geração própria/outros recursos de longo prazo
Recursos para aumento do patrimônio líquido
- Do Tesouro
- Demais
Operações de crédito de longo prazo
.- Internas
- Externas

Total

120.106.570
7.635.406
20.660.097
11.880.046
12.385.882

172.668.001

Art. 15. Os saldos de dotações consignadas no Orçamento
de Investimento serão atualizados no primeiro dia de cada mês,
a partir de l? de fevereiro de 1990, de acordo com a variação do
indice oficial de inflação, demonstrando-se os valores desses
reajustes no Relatório Bimestral a que se refere o § 3? do artigo
165 da Constituição.
Parágrafo único. O disposto neste artigo não se aplica aos
investimentos financiados com transferência do Tesouro N acional, bem assim às empresas que também integram o Orçamento
Fiscal, hipóteses nas quais as atualizações serão efetivadas de
acordo com o critério estabelecido no artigo 6? desta Lei.
Art. 16. O Poder Executivo, até 31 de julho de 1990, pro'
porá revisão do Orçamento de que trata este Título, com o objeCol. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 182(1):7-51, jan./fev. 1990.
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tivo, dentre outros, de reduzir a despesa fixada, de forma a
compensar eventuais acréscimos reais de dispêndios correntes,
inclusive com pessoal.
Parágrafo único. A revisão de que trata este artigo será
apresentada conjuntamente com a que está prevista no parágrafo 6? do artigo 6? desta Lei.
Art. 17. É o Poder Executivo autorizado a abrir créditos
suplementares para cada subprojeto ou subatividade, até o limite de 20% (vinte por cento) do respectivo valor inicial reajustado na forma do artigo 15 desta Lei.
Título IV
Disposições Gerais
CAPÍTULO ÚNICO
Art. 18. Aplica -se na execução orçamentária o que dispõe
o artigo 53 da Lei n:' 7.800, de 10 de julho de 1989.
Art. 19. É vedado o início de qualquer projeto novo até a
data de 31 de março de 1990, considerando-se, para efeito do
disposto neste artigo, como projeto novo os investimentos cuja
implantação não tenha sido efetivamente iniciada em 1989.
Art. 20. Nos Encargos Financeiros da União, os juros, encargos e Amortização da Dívida Pública Federal poderão ser
pagos com o resultado do Banco Central.
Art. 21. O pagamento das obrigações assumidas pela
União nas dívidas da extinta Sunamam passam a ser obrigação
do Fundo da Marinha Mercante.
Art. 22. Na forma do disposto no artigo 53 da Lei n? 7.800,
de 10 de julho de 1989, é o Poder Executivo autorizado a empenhar dotações incluídas no grupo de natureza «Pessoal e Ericargos Sociais» até o montante necessário à realização das respectivas despesas dos meses de janeiro e fevereiro de 1990.
Título V
Disposições Finais
Art. 23.
de 1990.

CAPÍTULO ÚNICO
Esta Lei entra em vigor a partir de 1? de janeiro

Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 182(1):7-51, ian.zfev. 1990.
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Art. 24. Revogam-se as disposições em contrário.
Brasília, 31 de janeiro de 1990; 169? da Independência e
102? da República.
JOSÉ SARNEY

Mailson Ferreira da Nóbrega
João Batista de Abreu

Os anexos estão publicados em suplemento à edição do DO de 1?-2-1990,
pãgs. 2196/2202.
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MEDIDAS PROVISÓRIAS

MEDIDA PROVISÓRIA N? 128, DE 9 DE FEVEREIRO
DE 1990
Disp6e sobre a entrega das cotas de
participação dos Estados e do Distrito Federal na arrecadação do Imposto sobre Produtos Industrializados de que trata o inciso
II do art. 159 da Constituição Federal.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição
que lhe confere o art. 62 da Constituição, adota a seguinte Medida Provisória, com força de Lei:
Art. I? As quotas de Participação dos Estados e do Distrito Federal no produto da arrecadação do Imposto sobre Produtos Industrializados - IPI, de que trata a Lei Complementar
n:' 61 1*1, de 26 de dezembro de 1989, serão creditadas em contas
especiais abertas pelas Unidades da Federação, em seus respectivos bancos oficiais ou, na falta destes, em estabelecimentos
por elas indicados, nos mesmos prazos de repasse das quotas
do Fundo de Participação dos Estados e Municípios:
Art. 2? Os recursos já existentes relativos à arrecadação
do IPI no periodo compreendido entre I? de março e 31 de dezembro de 1989 serão creditados até o 5? (quinto) dia útil subseqüente à publicação desta Medida Provisória, tomando-se como
base para o cálculo dos coeficientes de rateio o valor em dólaramericano das exportações de produtos industrializados, ocorridas nos Estados no período de janeiro a novembro de 1989, informadas pela Carteira de Comércio Exterior do Banco do Brasil S.A. - Cacex.
(*) V. Coleção das Leis de 1989, volume 181, n:' 6, Tomo 1, bimestre novembro/dezembro, pág. 2883.
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§ 1" Até a publicação dos coeficientes individuais de participação calculados pelo Tribunal de Contas da União ~ TCU,
de que trata o art. 2? da Lei Complementar n:' 61, de 26 de dezembro de 1989, os recursos relativos à arrecadação do IPI, a
partir do mês de janeiro de 1990, serão creditados aos beneficiários com base nos mesmos coeficientes de rateio definidos neste
artigo.
§ 2? Na programação orçamentária dos excessos de arrecadação de 1990, priorizar-se-á dotação para o pagamento da
correção monetária dos recursos a que se refere este artigo, a
ser calculada com base na variação mensal do valor do Bônus
do Tesouro Nacional, a partir da data da classificação da receita, ressalvada a prioridade dos pagamentos de pessoal e dos
serviços da dívida.
Art. 3? O Tribunal de Contas da União determinará os
ajustes a serem procedidos em razão de diferenças que venham
a ocorrer entre as cotas de p, rticipação calculadas com base
nos critérios estabelecidos no artigo 2? desta Medida Provisória
e aquelas definidas em conformidade com a Lei Complementar
n:' 61, de 26 de dezembro de 1989.
Art. 4? Esta Medida Provisória entra em vigor na data de
sua publicação.
Art. 5? Revogam-se as disposições em contrário.
Brasília, 9 de fevereiro de 1990; 169? da Independência e
102? da República.
JOSÉ SARNEY
Mailson Ferreira da Nóbrega
João Batista de Abreu

MEDIDA PROVISÚRIA N? 129, DE 9 DE FEVEREIRO
DE 1990
Autoriza o Poder Executivo a proceder
ao Empenho das despesas que menciona.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição
que lhe confere o art. 62 da Constituição, adota a seguinte Medida Provisória com força de Lei:
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Art. I? Na forma do disposto no art. 53 da Lei n:' 7.800111,
de 10 de julho de 1989, é o Poder Executivo autorizado a empenhar as dotações referentes a subatividades fixadas na Lei n?
7.999(21, de 31 de janeiro de 1990, até o montante necessário à
realização das despesas nos meses de janeiro, fevereiro e março
de 1990.
Art. 2? O disposto no artigo anterior se aplica também às
despesas relativas a:
a) Recenseamento Econômico e Demográfico. a cargo do
Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística da Secretaria de
Planejamento e Coordenação da Presidência da República;
b) Programa Nacional de Imunizações, a cargo do Ministério da Saúde; e
c) Recursos para aumento do Patrimõnio Líquido da Companhia Vale do Rio Doce - CVRD.
Art. 3? Esta Medida Provisória entra em vigor na data de
sua publicação.
Art. 4? Revogam-se as disposições em contrário.
Brasília, 9 de fevereiro de 1990; 169? da Independência e
102? da República.
JOSÉ SARNEY
Mailson Ferreira da Nóbrega
João Batista de Abreu
MEDIDA PROVISÓRIA N? 130, DE 9 DE FEVEREIRO
DE 1990
Define os percentuais da distribuição
da comoensecão financeira de que trata a
Lei n.O 7.990("), de 28 de dezembro de 1989, e

dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição
que lhe confere o art. 62 da Constituição, adota a seguinte Medida Provisória, com força de Lei:
(1) V. Coleção das Leis de 1989, volume 181,

n~

4, bimestre julho/agosto,

pág. 1506.

(2) V. pág. 38 deste volume.
(*) V. Coleçào das Leis de 1989, volume 181, n? 6, tomo 1, bimestre novembro/ dezembro, pág , 3128.
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Art. I? A distribuição mensal da compensação financeira
de que trata o art. 2? da Lei n? 7.990, de 28 de dezembro de
1989, será feita da seguinte forma:
I
45% (quarenta e cinco por cento) aos Estados;
II - 45% (quarenta e cinco por cento) aos Municipios;
III - 8% (oito por cento) ao Departamento Nacional de
Águas e Energia Elétrica - DNAEE; e
IV - 2% (dois por cento) ao Ministério da Ciência e Tecnologia.
§ I? Na distribuição da compensação financeira, o Distrito
Federal receberá o montante correspondente às parcelas de Estado e de Município.
§ 2? No caso da Usina Hidrelétrica de Itaipu, a distribuição da compensação financeira, definida neste artigo, incidirá,
exclusivamente, sobre o valor dos royalties devidos ao Brasil,
conforme previsto no Anexo C, item IlI-4 do Tratado de Itaipu,
assinado em 26 de março de 1973, entre a República Federativa
do Brasil e a República do Paraguai, bem como nos documentos
interpretativos subseqüentes.
§ 3? A cota destinada ao Departamento Nacional
Águas e Energia Elétrica - DNAEE será empregada:

de

a) 40% (quarenta por cento) na operação e expansão da rede
hidrometeorológica nacional, no estudo de recursos hídricos e
na fiscalização dos serviços de eletricidade do Pais;
b) 35% (trinta e cinco por cento) na instituição, gerenciamento e suporte do Sistema Nacional de Gerenciamento de Recursos Hídricos;
c) 25% (vinte e cinco por cento) em politicas de proteção
ambiental, por intermédio do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos N aturais Renováveis - lhama.
Art. 2? Para efeito de cálculo de compensação financeira
de que trata o art. 6? da Lei n:' 7.990/1989, entende-se por faturamento líquido o total das receitas de vendas, excluídos os tributos incidentes sobre a comercialização do produto mineral, as
despesas de transporte e as de seguros.
§ I? O percentual da compensação, de acordo com as classes de substâncias minerais, será de:
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I - rrunerro de alumínio, manganês, sal-gema e potássio:
3% (três por cento);
II - ferro, fertilizante, carvão e demais substâncias minerais: 2% (dois por cento), ressalvado o disposto no inciso IV
deste artigo;
UI - pedras preciosas, pedras coradas lapidáveis, carbonados e metais nobres: 0,2% (dois décimos por cento):
IV - ouro: 1 % (um por cento), quando extraido por empresas mineradoras, isentos os garimpeiros.
§ 2? A distribuição da compensação financeira de que trata este artigo será feita da seguinte forma:
I - 23% (vinte e três por cento) para os Estados e Distrito Federal;
II - 65% (sessenta e cinco por cento) para os Municípios; e
lU - 12% (doze por cento) para o Departamento Nacional
de Produção Mineral - DNPM, que destinará 2% (dois por cento) à proteção ambiental nas regiões mineradoras, por interrriédia do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos
N aturais Renováveis - lbama.
§ 3? O valor resultante da aplicação do percentual, a título
de compensação financeira, em função da classe de substância
mineral, será considerado na estrutura de custos, sempre que os
preços forem administrados pelo Governo.

§ 4? No caso das substâncias minerais extraídas sob o regime de permissão da lavra garimpeira, o valor da compensação
será pago pelo primeiro adquirente, conforme dispuser o regulamento.
Art. 3? Esta Medida Provisória entra em vigor na data de
sua publicação.

Art. 4?

Rsvogam-se as disposições em contrário.

Brasília, 9 de fevereiro de 1990; 169? da Independência e
102? da República.
JOSÉ SARNEY
Vicente Cavalcante Fialho
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MEDIDA PROVISÚRIA N? 131, DE 13 DE FEVEREIRO
DE 1990
Dispõe sobre a repressão de infrações
atentatórias contra os direitos do consumidor.

o PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição
que lhe confere o art. 62 da Constituição, adota a seguinte Medida Provisória, com força de lei:
Art. I? Fica sujeito à multa, variável de 500 a 200.000 Bônus do Tesouro Nacional - BTN, sem prejuízo das sanções penais que couberem na forma da lei, aquele que:

I - recusar a venda de mercadoria diretamente a quem se
dispuser a adquir í-Ia, mediante pronto pagamento, ressalvados
os casos de intermediação regulados em leis especiais;
II - condicionar a venda de mercadoria ao seu transporte
ou à prestação de serviço acessório, pelo próprio vendedor ou
por terceiro que ele indicar ou contratar, quando o comprador
se dispuser a transportá-la por sua conta e risco.

Parágrafo único. Considera-se pronto pagamento o que é
efetuado no ato da entrega da mercadoria, ainda que mediante
cheque garantido, devendo ser assegurados os descontos correspondentes aos custos financeiros que tenham sido incluídos nos
preços praticados.
Art. 2? Esta Medida Provisória entra em vigor na data de
sua publicação.
Art. 3?

Revogam-se as disposições em contrário.

Brasília, 13 de fevereiro de 1990; 169? da Independência e
102? da República.
JOSÉ SARNEY
Mailson Ferreira da Nóbrega
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MEDIDA PROVISÓRIA N? 132, DE 14 DE FEVEREIRO
DE 1990
Altera a legislação referente aos impostos de importação e sobre produtos industrializados e à taxa de tiscelieeçeo instituída pela Lei n." 7.944(~), de 1989.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição
que lhe confere o art. 62, da Constituição, adota a seguinte Medida Provisória, com força de lei:
Art. 1? O art. 1? da Lei n:' 7.810 1"1, de 30 de agosto de
1989, fica acrescido do seguinte parágrafo:
«Parágrafo único. A redução de que trata este artigo
aplica-se, igualmente, às importações dos bens nele mencionados, realizadas por empresa usuária de serviços de
transporte ferroviário e que integrem o ativo permanente
da importadora, desde que cumulativamente:
I - a prestação de serviços seja realizada por empresa concessionária de serviços de transporte ferroviário de
carga, mediante contrato de prazo não inferior a dois anos; e
11 - os bens importados se destinem, exclusivamente,
a uso na prestação dos serviços contratados.»
Art. 2? O art. 4? da Lei n? 7.944, de 20 de dezembro de
1989, fica acrescido do seguinte parágrafo:
«Parágrafo único. O valor total da Taxa não poderá
ultrapassar a dois por cento da receita operacional do contribuinte, auferida no trimestre anterior ao do pagamento e
calculadas em bases mensais pelo BTN.»
Art. 3? Esta Medida Provisória entra em vigor na data de
sua publicação.
Art. 4? Revogam-se as disposições em contrário.
Brasilia, 14 de fevereiro de 1990; 169? da Independência e
102? da República.
JOSE SARNEY
Maílson Ferreíra da Nóbrega
(*) V. Coleção das Leis de 1989, volume 181, n? 6, tomo 1, bimestre novembro/dezembro, pág. 3043.
(**) V. Coleção das Leis de 1989, volume 181, n? 4, bimestre julho/agosto,
pág. 1575.
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MEDIDA PROVISÚRIA N? 133, DE 14 DE FEVEREIRO
DE 1990 I')
Dispõe sobre tmneteréncie de financiamento no âmbito do Sistema Financeiro da
Habitação, e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição
que lhe confere o art. 62 da Constituição, adota a seguinte Medida Provisória, com força de lei:
Art. I? O mutuário do Sistema Financeiro da Habitação
ISFH) pode transferir a terceiros os direitos e obrigações decoro
rentes do respectivo contrato, observado o disposto nesta Medida Provisória.
Art. 2? A transferência dar-se-á mediante simples substituição do devedor, mantidas, para o novo mutuário, as mesmas
condições e encargos do contrato original, desde que se trate de
financiamento destinado à casa própria, cujo valor original não
ultrapasse os seguintes limites:
I - contratos firmados até 31 de dezembro de 1979: 750
Valores de Referéncia de Financiamento - VRF (art. 4?);
II - contratos firmados de I? de janeiro de 1980 a 31 de
dezembro de 1984: 1.100 VRF;
III - contratos firmados de I? de janeiro de 1985 até a data da vigência desta Medida Provisória: 1.500 VRF .
.Art. 3? Nos financiamentos contratados até 28 de fevereiro de 1986 não enquadrados nas condições fixadas no artigo anterior, a transferência será efetivada mediante a assunção, pelo
novo mutuário, da metade do saldo devedor contábil da operação, atualizado pro rata die da data do último reajuste até a data da transferência.
§ I? A transferência, nOS casos deste artigo, se efetivará
mediante a contratação de nova operação, que deverá observar
as normas em vigor relativas aos financiamentos pelo SFH.
§ 2? A formalização da transferência dar-se-á em ato concomitante à celebração do contrato de compra e venda, com a
interveniência obrigatória da instituição finaneiadora, devendo

(*) Republicada no DO de 16'2-1990 (v. pág. 545 deste volume).
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o novo mutuário preencher os requisitos legais e regulamentares
exigidos para financiamento da casa própria, obedecidas as condições vigentes no momento do ato.
§ 3? Nas transferências de que trata este artigo, as instituições financiadoras ficam dispensadas da observância das seguintes exigências:
a) valor máximo de financiamento, desde que não haja desembolso adicional de recursos;
b) limite máximo do preço de venda ou de avaliação do
imóvel financiado;
cl localização do imóvel no domicílio do comprador;
di contribuição ao Fundo de Assistência Habitacional
(Fundhab): e
e) somente um financiamento nas condições do SFH.
§ 4? As transferências celebradas entre o mutuário e o adquirente, sem interveniência da instituição financiadora, poderão ser regularizadas nos termos desta Medida Provisória.

Art. 4? Para os efeitos desta Medida Provisória consider-ase Valor de Referência de Financiamento (VRF) aquele que, à
época da contratação original, tenha sido indicado no contrato
como referencial para efeito de atualização monetária do financiamento.
Art. 5? O mutuário do SFH que tenha firmado contrato
até 28 de fevereiro de 1986 poderá, a qualquer tempo, liquidar
antecipadamente a metade do saldo devedor contábil da operação, atualizado pro rata die da data do último reajuste até a data da liquidação.
§ I? A critério da instituição financiadora, o desconto poderá ser levado até o limite em que a parcela de responsabil idade do mutuário seja, no mínimo,
montante equivalente aovalar total das mensalidades víncendas.

°

§ 2? O valor da mensalidade (§ 1?) corresponde à soma dos
encargos devidos mensalmente pelo mutuário, em decorrência
do conjunto de obrigações componentes da operação. Esse valor
'será reajustado pro rata die com base nos índices de atualização
dos depósitos de poupança, a contar do dia 1? do mês do último
reajustamento até a data da liquidação da dívida.
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Art. 6? O disposto nos arts. 2?, 3? e 5? somente se aplica
aos contratos que tenham cláusulas de coberturas de eventuais
saldos devedores residuais pelo Fundo de Compensação de Variações Salariais (FCVS).
Art. 7? Os abatimentos de que tratam os arts. 2?, 3? e 5?
serão suportados pelas instituições financiadoras, em valores
equivalentes a vinte por cento do saldo devedor contábil, atualizado na forma definida nesta Medida Provisória, podendo ser
diferidos em vinte semestres. As parcelas remanescentes dos
abatimentos, de responsabílídade do FCVS, poderão, a critério
das instituições financiadoras, ser por estas suportadas.
Art. 8? Havendo liquidação antecipada com base no critério definido no § I? do art. 5?, o imóvel somente poderá ser negociado com financiamento da mesma instituição financiadora,
após decorridos seis meses a contar da liquidação antecipada.
Art. 9? No caso de descontos em contratos celebrados com
recursos de repasse do extinto Banco Nacional de Habitação
(BNH), será concedido, pela Caixa Econômica Federal (CEF),
desconto proporcional ao montante repassado.
Art. 10. Tratando-se de descontos em contratos caucionados para garantia de refinanciamento e de operações de outros
fundos geridos pelo extinto BNH, os vinte por cento do saldo
devedor de responsabilidade das instituições financiadas (art.
7?1 serão por estas repassados à CEF nas mesmas condições
em que o FCVS vier a ressarci-las (art. 12, lII). As instituições
financiadoras caucionarão em favor da CEF os respectivos créditos perante o FCVS.
Art. 11. Nas operações de que tratam os arts. 9? e 10 e nas
realizadas com recursos do Fundo de Garantia do Tempo de
Serviço (FGTS I em que tenha havido operação direta da CEF
como instituição financiadora, ficará a cargo do FCVS a responsabilidade sobre o desconto concedido.
Art. 12. O FCVS quitará o saldo de sua responsabilidade
junto às instituições financiadoras e, nas hipóteses previstas
nos arts. 9?, 10 e 11, junto à CEF, na qualidade de sucessora do
BNH, o qual será reajustado mensalmente com base no índice
de atualização dos depósitos de poupança e com juros calculados à taxa contratual, observado o seguinte:
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 182(1):53-78, jan.Zfev. 1990.

63
! - os saldos decorrentes da aplicação do art. 2?, no prazo de até dez anos, sendo três de carência, com pagamento mensal de juros. e sete de amortização em parcelas mensais consecutivas, vencendo a primeira no 37? mês a contar da liquidação
efetivada pelo mutuário;

II - os saldos decorrentes da aplicação do art. 3?, no prazo de até oito anos, em parcelas mensais consecutivas, vencíveis
a partir do trigésimo dia após a celebração do contrato de transferência; e
II! - a parcela de vinte por cento de que trata o art. 10, no
prazo de cinco anos, em parcelas mensais consecutivas,
vencendo-se a primeira no trigésimo dia após a liquidação da
dívida pelo mutuário ou após a transferência do financiamento.
Art. 13.

Os financiamentos concedidos na forma dos arts.

6? e 14 conservarão a classificação original (novos ou usados).

Art. 14. A instituição financiadora poderá, mediante liquidação do saldo devedor existente e concessão de novo financiamento, ampliar o valor financiado, utilizando como garantia a
hipoteca do respectivo imóvel, observado o disposto nos arts. 7?
e 12.
Art. 15. Será considerada, para os efeitos dos arts. 3? e
5?, a data do contrato original do financiamento, ainda que tenha ocorrido sub-rogação da divida, desde que regular.
Art. 16. Para os contratos de financiamento com cronograma de desembolso parcelado, a data a ser considerada para fins
do disposto nos arts. 2?, 3? e 5? é a da l iberaçao da última parcela.

Art. 17. Os valores expressos em números de VRF (art.
4?) correspondentes aos descontos absorvidos pelas instituições
financiadoras (arts. 2?, 3? e 5?) serão considerados como aplicação habitacional pelo prazo de um ano, reduzindo-se em cinqüenta por cento após a expiração desse prazo.
Art. 18. O reajustamento das prestações dos mutuários enquadrados no Plano de Equivalência Salarial por Categoria
Profissional (PES/CPI levará em consideração também o reajuste de salário concedido no próprio mês da celebração do contrato, ainda que a título de antecipação salarial.
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Art. 19. O § I? do art. 3? da Lei n:' 5.74111), de I? de dezembro de 1971, passa a vigorar com a seguinte redação:
«§ I?
A citação far-se-á na pessoa do réu e de seu
cônjuge ou de seus representantes legais.»
Art. 20. O art. 31 do Decreto-Lei n'' 70 121, de 21 de novembro de 1966, passa a vigorar com a seguinte redação:
«Art. 31. Vencida e não paga a dívida hipotecária, no
todo ou em parte, o credor que houver preferido executá-la
de acordo com este Decreto-Lei formalizará ao agente fiduciário a solicitação de execução de dívida, instruindo-a
com os seguintes documentos:
I - o título da dívida devidamente registrado;
II - a indicação do valor das prestações e encargos
não pagos;
III - o demonstrativo do saldo devedor, discriminando as parcelas relativas a principal, juros, multa e outros
encargos contratuais ~ legais; e
IV - cópia dos avisos reclamando pagamento da dívida, expedidos segundo instruções regulamentares relativas
ao SFH.
§ I? Recebida a solicitação da execução de dívida, o
agente fiduciário, nos dez dias subseqüentes, promoverá a
notificação do devedor, por intermédio de Cartório de Títulos e Documentos, concedendo-lhe o prazo de vinte dias para a purgação da mora.
§ 2? Quando o devedor se encontrar em lugar incerto
ou não sabido, o oficial certificará o fato, cabendo, então,
ao agente fiduciário promover a notificação por edital, publicado por três dias, pelo menos, em um dos jornais de
maior circulação local, ou noutro de comarca de fácil acesso, se no local não houver imprensa díária.»
Art. 21. Somente serão objeto de execução na conformidade dos procedimentos do Decreto-Lei n? 70, de 21 de novembro
(1) V. Coleção das Leis de 1971, volume VII, leis de outubro a dezembro,
pág. 129.

(2) V. Coleção das Leis de 1966, volume VII, leis de outubro a dezembro,
pág. 152.

Cal. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 182(1):53-78, jan./fev. 1990.

65
de 1966, ou da Lei n:' 5.741, de I? de dezembro de 1971, os financiamentos em que se verificar atraso de pagamento de três ou
mais prestações.
Art. 22. O art. 9? do Decreto-Lei n:' 2.164 131, de 19 de setembro de 1984, passa a vigorar com a seguinte redação:
«Art. 9? As prestações mensais dos contratos de financiamento firmados no âmbito do SFH, vinculados ao
Plano de Equivalência Salarial por Categoria Profissional
IPES/CP) serão reajustadas no mês seguinte ao em que
ocorrer a data-base da categoria profissional do mutuário,
utilizando-se a variação do Índice de Preços ao Consumidor (IPCI apurada nas respectivas datas-base.
§ I? Nas datas-base o reajuste das prestações contemplará também o percentual relativo ao ganho real de salário.
§ 2? As prestações relativas a contratos vinculados
ao Plano de Equivalência Salarial Plena serão reajustadas
no mês seguinte ao dos reajustes salariais, inclusive os de
caráter automático, complementar e compensatório, e as
antecipações a qualquer título.
§ 3? Fica assegurado ao mutuário o direito de, a
qualquer tempo, solicitar alteração da data-base, nos casos
de mudança de categoria profissional, sendo que a nova situação prevalecerá a partir do reajuste anual seguinte.
§ 4? O reajuste da prestação em função da primeira
data-base após a assinatura do contrato, após a alteração
da data-base ou após a opção pelo PES/CP terá como limite o índice de reajuste aplicado ao saldo devedor relativo
ao período decorrido desde a data do evento até o mês do
reajuste a ser aplicado à prestação, deduzidas as antecipações já repassadas às prestações.

§ 5? A prestação mensal não excederá a relação prestação/ salário verificada na data da assinatura do contrato,
podendo ser solicitada a sua revisão a qualquer tempo.

(3) V. Coteçeo das Leis de 1984, volume V, leis de julho a setembro, pág. 22.
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§ 6? Não se aplica o disposto no § 5? às hipóteses de
redução de renda por mudança de emprego ou por alteracão na composição da renda familiar em decorrência da exclusão de um ou mais co-adquirentes, assegurado ao mutuário nesses casos o direito à renegociação da dívida junto
ao agente financeiro, visando a restabelecer o comprometimento inicial da renda.
§ 7? Sempre que em virtude da aplicação do PES a
prestação for reajustada em percentagem inferior ao da variação integral do IPC acrescida do índice relativo ao ganho real de salário, a diferença será incorporada em futuros reajustes de prestações até o limite de que trata o § 5?
§ 8? Os mutuários cujos contratos, firmados até 28 de
fevereiro de 1986, ainda não assegurem o direito de reajustamento das prestações pelo PES/CP, poderão optar por
este plano no mês seguinte ao do reajuste contratual da
prestação.
§ 9? No caso de opção (§ 8?), o mutuário não terá direito a cobertura pelo Fundo de Compensação de Variações
Salariais (FCVS) de eventual saldo devedor residual ao final do contrato, o qual deverá ser renegociado com o agente financeiro..

Art. 23. As importâncias eventualmente cobradas a mais
dos mutuários deverão ser ressarcidas devidamente corrigidas
pelos índices de atualização dos depósitos de poupança, em espécie ou através de redução nas prestações vincendas imediata-

mente subseqüentes.
Art. 24. O Banco Central do Brasil baixará as instruções
necessárias à aplicação desta Medida Provisória.
Art. 25. Esta Medida Provisória entra em vigor na data de
sua publicação.
Brasília, 14 de fevereiro de 1990; 169? da Independência e
102? da República.
JOSÉ SARNEY
Mailson Ferreira da Nóbrega
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MEDIDA PROVISÚRIA N? 134, DE 14 DE FEVEREIRO
DE 1990
Altera a legisleceo do Fundo de Amparo ao Trabalhador (PAT), e dá outras
providêncías.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição
que lhe confere o art. 62 da Constituição, adota a seguinte Medida Provisória, com força de lei:
Art. I? A arrecadação decorrente das contribuições para o
Programa de Integração Social (PIS), criado pela Lei Complementar n? 7111, de 7 de setembro de 1970, e para o Programa de
Formação do Patrimônio do Servidor Público (Pasep), criado
pela Lei Complementar n? 8121, de 3 de dezembro de 1970, será
destinada, a cada ano, à cobertura integral das necessidades do
Fundo de Amparo ao Trabalhador (FATI, de que trata o art. 10
da Lei n:' 7.998 131, de 11 de janeiro de 1990.
Art. 2' Conforme estabelece o § I? do art. 239 da Constituição Federal, pelo menos 40% da arrecadação mencionada no
artigo anterior será repassada ao Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), para aplicação em programas de desenvolvimento econômico.
§ I? Os recursos repassados ao BNDES na forma do caput
deste artigo serão corrigidos, mensalmente, pelo Índice de Preços ao Consumidor (IPC).
§ 2? O BNDES remunerará os recursos recebidos na forma do caput deste artigo com juros de 5% ao ano, calculados
sobre o saldo médio diário dos repasses, corrigido na forma do
parágrafo anterior.
§ 3? A taxa de juros referida no parágrafo anterior poderá
ser elevada, por decisão do Conselho Deliberativo do Fundo de
Amparo ao Trabalhador (Codefat), para, no máximo, 6% ao
ano.

(1) V. Coleção das Leis de 1970, volume V, leis de julho a setembro, pág. 9.
(2) V. Coleção das Leis de 1970, volume VII, leis de outubro a dezembro,

pág.3.

(3) V. pág. 30 deste volume.
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§ 4? Correrá por conta do BNDES o risco das operações
financeiras realizadas com os recursos mencionados no caput
deste artigo.
Art. 3? Os juros de que trata o § 2? do artigo anterior serão recolhidos ao F ATa cada semestre, até o décimo dia último
subseqüente a seu encerramento.
Parágrafo único. Ficam sujeitos à correção monetária, com
base na variação do BTN Fiscal, os recursos não recolhidos nos
prazos previstos neste artigo.
Art. 4? A arrecadação das contribuições ao PIS e ao
Pasep será efetuada através de Documento de Arrecadação de
Receitas Federais (Darf), nas condições estabelecidas pela legislação em vigor.
Art. 5? A alínea b do inciso IV do art. 69 da Lei n?
7.799 141, de 10 de julho de 1989, passa a vigorar com a seguinte
redação:
«b) para o PIS e G Pasep, até o dia cinco do terceiro
mês subseqüente ao da ocorrência do fato gerador, exceção
feita às modalidades especiais (Decreto-Lei n? 2.445 151, de
29 de junho de 1988, arts. 7? e 8?1, cujo prazo será o dia
quinze do mês subseqüente ao da ocorrência do fato gerador».
Art. 6? O Tesouro Nacional observará, para repasse dos
recursos ao F AT, os mesmos prazos legais estabelecidos para a
distribuição dos Fundos de Participação dos Estados, Distrito
Federal e Municípios.
Art. 7? Em caso de insuficiência de recursos para o Programa de Seguro-Desemprego e o pagamento do Abono Salarial,
decorrente do efetivo aumento destas despesas, serão recolhidas
ao FAT, pelo BNDES, a cada exercicio, as seguintes parcelas
do saldo de recursos repassados para financiamento de programas de desenvolvimento econômico:
I
no primeiro e segundo exercícios. até 20%;
II
do terceiro ao quinto exercícios, até 10%;
IH
a partir do sexto exercício, até 5%.
(4) V. Coleção das Leis de 1989, volume 181, n:' 4, bimestre julho/agosto,
pág. 1470.

(5) V. Coleção das Leis de 1988, volume III, leis de abril a junho, pág. 48.
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§ 1 ~ Os percentuais referidos nos incisos do caput deste
artigo incidirão sobre o saldo ao final do exercício anterior, assegurada a correção monetária até a data do recolhimento.
§ 2? Caberá ao Codefat definir as condições e os prazos de
recolhimento de que trata o ceput. deste artigo.
Art. 8? A remuneração mencionada no parágrafo único do
art. 15 da Lei n:' 7.998, de 1990, constitui receita do FAT.
Parágrafo único. Compete ao Codefat estabelecer os prazos de recolhimento e o período base de apuração da receita
mencionada no caput deste artigo.
Art. 9? As disponibilidades financeiras do F A T poderão
ser aplicadas em títulos do Tesouro Nacional, através do Banco
Central do Brasil.
Parágrafo único. O resultado das aplicações referidas no
caput deste artigo constitui receita do FAT.
Art. 10. O art. 28 da Lei n:' 7.998, de 1990, passa a ter a seguinte redação:
«Art. 28. No prazo de trinta dias, as contribuições ao
PIS e ao Pasep, arrecadadas a partir de 5 de outubro de
1988 e não utilizadas nas finalidades previstas no art. 239
da Constituição Federal, serão recolhidas como receita do
FAT.)
Art. 11. Os recursos do PIS e do Pasep repassados ao
BNDES, ao amparo do § I? do art. 239 da Constituição Federal,
antes da vigência da Lei n:' 7.998, de 1990, acrescidos de correção monetária pela variação do IPC e de juros de 5% ao ano,
constituirão direitos do F ATe serão contabilizados na forma do
disposto no art. 2? desta Medida Provisória.
Art. 12. O valor do abono a ser pago pelo F A T, nos casos
de empregados participantes do Fundo de Participação PIS/
Pasep, corresponderá à diferença entre o salário mínimo vigente
na data do respectivo pagamento e os rendimentos de suas contas individuais, apurados na forma das alíneas b e c do art. 3?
da Lei Complementar n" 26(61, de 11 de agosto de 1975.
Parágrafo único. O pagamento do rendimento das contas
individuais mencionadas no caput deste artigo é de competência
do Fundo de Participação PIS/Pasep.
(6)

v. Coleceo das

Leis de 1975, volume V, leis de julho a setembro, pág. 6.
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Art. 13. A operacionalização do Programa Seguro-Desemprego, no que diz respeito às atividades de pré-triagem e habilitação de requerentes, auxílio aos requerentes e segurados na
busca de novo emprego, bem assim às ações voltadas para a reciclagem profissional, será executada prioritariamente em articulação com os Estados e Municípios, através do Sistema Nacional de Emprego (Sinel, nos termos da lei.
Parágrafo único. O Ministério do Trabalho poderá requisitar servidores, técnicos e administrativos, da Administração
Federal direta, das autarquias, das fundações públicas e do Governo do Distrito Federal, para o desempenho das tarefas previstas no caput deste artigo e no art. 20 da Lei n:' 7.998, de 1990,
ouvida a Secretaria de Planejamento e Coordenação da Presidência da República.
Art. 14. Esta Medida Provisória entra em vigor na data de
sua publicação.

Art. 15. Ficam revogados os arts. 16, 17 e 29 da Lei n:'
7.998, de 1990, e demais disposições em contrário.
Brasília, 15 de fevereiro de 1990; 169? da Independência e
102? da República.
JOSE SARNEY
Mailson Ferreira da Nóbrega
Dorothea Werneck
João Batista de Abreu
MEDIDA PROVISÓRIA N? 135, DE 19 DE FEVEREIRO
DE 1990 1*1
Concede íeenceo do Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI) na equíeiceo
de automóveis de passageiros e dá ouiras
providências.

o PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição
que lhe confere o art. 62 da Constituição, adota a seguinte Medida Provisória, com força de lei:
(*) Republicada no DO de 21-2-1990 (v. pág. 552 deste

volu.m~)

Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 182(1):53-78, jan./fev. 1990.

71

Art. I? Ficam isentos do Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI) os automóveis de passageiros de até 100 HP de
poténcia bruta (SAE), quando adquiridos por:
I - motoristas profissionais que, na data da publicação
desta Medida Provisória, exerçam, comprovadamente, em
veículo de sua propriedade, a atividade de condutor autônomo
de passageiros, na condição de titular, de autorização do poder
concedente, e desde que destinem o automóvel à utilização nessa atividade, na categoria de aluguel (táxi);
II - motorista profissionais autônomos titulares de permissão ou concessão para exploração do serviço de transporte
individual de passageiros (táxi), impedidos de continuar exercendo essa atividade em virtude de destruição completa, furto
ou roubo do veículo;
IH - cooperativas de trabalho que sejam permissionárias
ou concessionárias de transporte público de passageiros, na categoria de aluguel (táxi), e desde que se destinem tais veículos à
utilização nessa atividade
Art. 2? A isenção de que se trata este artigo é extensiva
aos motoristas profissionais de transporte individual de passageiro [t.áx i] que, na data da publicação desta Medida Provisória,
exerçam comprovadamente, a atividade em veículo de terceiros,
desde que a aquisição se destine àquela finalidade e que o interessado obtenha autorização do poder concedente.
Art. 3? Ressalvados os casos de destruição completa, furto ou roubo do veículo, o benefício previsto nos artigos precedentes somente poderá ser utilizado uma única vez.
Art. 4? Ficam também isentos do IPI os veículos automotores nacionais que se destinarem a uso exclusivo de paraplégicos ou de pessoas portadoras de defeitos físicos que as impossibilitem de utilizar os veículos comuns, desde que tenham renda
mensal não superior ao valor de três mil Bônus do Tesouro Nacional (BTN).
§ I? Os veículos adquiridos nos termos deste artigo deverão possuir adaptação e características especiais, tais como
transmissão automática e controles manuais, que tornem sua
utilização adequada aos paraplégicos e portadores de defeitos
físicos.
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§ 2? Para aplicação do disposto neste artigo, o adquirente
apresentará laudo de perícia médica fornecido exclusivamente
pelo Departamento de Trânsito do Estado onde residir permanentemente o interessado, especificando o tipo de defeito físico
e atestando a total incapacidade do requerente para dirigir automóveis comuns, bem como sua habilitação para fazê-lo em
veículo com adaptações especiais, discriminadas no laudo.
Art. 5? A isenção será reconhecida pela Secretaria da Receita Federal do Ministério da Fazenda, mediante prévia verificação de que o adquirente preencha os requisitos previstos nesta Medida Provisória.
Art. 6? Fica assegurada a manutenção do crédito do Irnposto sobre Produtos Industrializados (IPI), relativo âs
matérias-primas, aos produtos intermediários e ao material de
embalagem efetivamente utilizados na industrialização dos produtos referidos nesta Medida Provisória.
Art. 7? O imposto incidirá normalmente sobre quaisquer
acessórios opcionais que não sejam equipamentos originais do
veículo adquirido.
Art. 8~ A alienação do veículo, adquirido nos termos desta Medida Provisória, antes de três anos de sua aquisição, a
pessoas que não satisfaçam às condições e aos requisitos estabelecidos, acarretará o pagamento, pelo alienante, do tributo
dispensado, monetariamente corrigido.
Parágrafo único. A inobservância do disposto neste artigo
sujeita o alienante, ainda, ao pagamento de multa e juros moratórios previstos na legislação em vigor para a hipótese de fraude ou falta de pagamento do imposto devido.
Art. 9? O Ministro da Fazenda baixará as instruções necessárias para o cumprimento desta Medida Provisória.
Art. la. A isenção prevista nesta Medida Provisória entra
em vigor na data de sua publicação e vigorará até 31 de dezernbro de 1990.
Brasília, 19 de fevereiro de 1990; 169? da Independência e
102? da República.

JOSÉ SARNEY
Mailson Ferreira da Nóbrega
Colo Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 182(1):53-78, jan.Zfev. 1990.
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MEDIDA PROVISÓRIA N? 136, DE 20 DE FEVEREIRO
DE 1990
Dispõe sobre a cobrança e a atualização
dos créditos do Instituto Brasileiro do Meio
Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (lhama), e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição
que lhe confere o art. 62 da Constituição, adota a seguinte Medida Provisória, com força de lei:
Art. I? Compete ao Instituto Brasileiro do Meio Ambiente
e dos Recursos N aturais Renováveis (Ibama) a cobrança administrativa, a inscrição em dívida ativa e a execução judicial das
taxas e das contribuições que lhe são devidas, bem assim das
penalidades pecuniárias que impuser. no exercício das atribuições que lhe foram conferidas pelos arts. 2? e 4? da Lei n:'
7.735 111, de 22 de fevereiro de 1989, e legislação posterior.
Parágrafo único. A inscrição em dívida ativa (art. 2?, § 3?
da Lei n:' 6.830 121, de 22 de setembro de 1980) e sua cobrança administrativa ou judicial competem à Procuradoria Jurídica do
Ibama.
Art. 2? Passam a ser expressas em número de Bônus do
Tesouro Nacional (BTN) os valores das taxas de licenciamento,
autorização "Ou equivalentes, das contribuições e das penalidades pecuniárias devidas ao Ibarna.
Parágrafo único. Para os fins deste artigo, os atuais valores monetários, corrigidos até 31 de janeiro de 1990, serão divididos pelo valor do BTN referente ao mês de fevereiro de 1990.
Art. 3? As penalidades pecuniárias serão impostas mediante auto de infração, com o prazo de 15 dias para impugnação ou pagamento.
S I? Decorrido o prazo a que se refere o artigo, o valor da
penalidade será corrigido de acordo com o índice de variação do
BTN Fiscal.
(1) V. Coleção das Leis de 1989, volume 181, n? 1, bimestre janeiro/fevereiro, pág. 96.
(2) V. Coleção das Leis de 1980, volume V, leis de julho a setembro, pég.
101.
CoL Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 182(1):53-78, jan.lfev. 1990.

74
§ 2? No mesmo prazo, o autuado poderá efetuar o pagamento com a redução de 30 %, ou realizar o depósito do valor da
autuação, nos termos do Decreto-Lei n? 1.737 (3), de 20 de dezembro de 1979.
Art. 4? Após o julgamento definitivo da infração. o autuado terá o prazo de 5 dias para efetuar o pagamento da penalidade corrigida na forma do § 1? do art. 3?, com a redução de 30%.
Parágrafo único. Vencido o prazo a que se refere o artigo,
a penalidade será cobrada com 08 seguintes acréscimos:
a) juros de mora de 1 % ao mês, sobre o valor atualizado,
contados da data da decisào final;
b) multa de mora de 20%, sobre o valor atualizado, reduzida para 10%, se o pagamento do débito for efetuado integralmente até o trigésimo dia após a data do julgamento;
c) o encargo previsto no Decreto- Lei n:' 1. 025141, de 21 de
outubro de 1969, e legislação posterior, quando couber.
Art. 5? Serão inscritos em dívida ativa os débitos não pagos no prazo de trinta dias, contados do julgamento final da infração, com os acréscimos referidos no parágrafo único do art.
4? .

Art. 6? O Presidente do lbama baixará portaria disciplinando o procedimento administrativo para autuação, cobrança
e inscrição na dívida ativa dos débitos a que se refere esta Medida Provisória, assegurados o contraditório e o amplo direito
de defesa.
Art. 7? Aos débitos atualmente existentes, aplica-se o disposto no parágrafo único do art. 2? e nos arts. 4? e 5? desta Me-

dida Provisória.
Art. 8? Os débitos de que trata esta Medida Provisória,
mesmo quando em execução judicial, poderão ser parcelados em
prestações mensais, sucessivas, e monetariamente corrigidas,
segundo critérios estabelecidos pelo Presidente do Ibama.
Art. 9~ Esta Medida Provisória entra em vigor na data de
sua publ icação.
(3) V. Coleceo das Leis de 1979, volume VII, leis de outubro a dezembro,
pág. 38.

(4) V. Coleceo das Leis de 1969, volume VII, leis de outubro a dezembro,
pág. 746.
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Art. 10. Revogam-se as disposições em contrário.
Brasília, 20 de fevereiro de 1990; 169? da Independência e
102? da República.
JOSÉ SARNEY
João Alves Filho

Os anexos estão publicados no DO de 21-2-1990, págs , 3490/91.

MEDIDA PROVISORIA N? 137, DE 20 DE FEVEREIRO DE
1990
Autoriza o Poder Executivo a abrir ao
Orçamento da União o crédito extraordinário de NCz$ 50.000.000,00 para os fins que
especifica.

o PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição
que lhe confere o artigo 62 da Constituição, adota a seguinte
Medida Provisória com força de Lei:
Art. 1? Fica o Poder Executivo autorizado a abrir ao Orçamento da União, Lei n:' 7.999, de 31 de janeiro de 1990, em favor do Ministério do Interior, o crédito extraordinário no valor
de NCz$ 50.000.000,00 (cinqüenta milhões de cruzados novos),
para atender a programação constante do Anexo I desta Medida
Provisória.
Art. 2? Os recursos necessários à execução do disposto no
artigo anterior decorrerão do cancelamento de dotação constante do Anexo II desta Medida Provisória e no montante especifi·
cada.
Art. 3? Na forma do disposto no art. 53 da Lei n? 7.800, de
10 de julho de 1989, é o Poder Executivo autorizado a empenhar
as dotações constantes do artigo I? desta Medida Provisória,
até o montante necessário à realização das despesas nos meses
de fevereiro e março de 1990.
Art. 4? A Secretaria do Tesouro Nacional do Ministério
da Fazenda colocará, imediatamente, o valor integral deste crédito extraordinário, à disposição do Ministério do Interior.
Art. 5? Fica o Poder Executivo autorizado a abrir créditos
adicionais à conta de recursos oriundos de convênios entre órColo Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 182(1):53-78, ian.Zfev. 1990.

76

gãos federais, decorrentes da aplicação desta Medida Provisória, desde que respeitados os- objetivos e metas da programação
aprovada.
Art. 6? Esta Medida Provisória entra em vigor na data de
sua publicação.
Art. 7? Revogam-se as disposições em contrário.
Brasília, 20 de fevereiro de 1990; 169? da Independência e
102? da República.
JOSÉ SARNEY

Mailson Ferreira da Nóbrega
João Batista de Abreu
MEDIDA PROVISÚRIA N? 138, DE 21 DE FEVEREIRO
DE 1990
Dispõe sobre a aplicação dos artigos 4?
e 5": da Lei n? 7.988(1), de 28 de dezembro
de 1989.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição
que lhe confere o art. 62 da Constituição, adota a seguinte Medida Provisória, com força de lei:
Art. I? As alterações constantes dos arts. 4? e 5? da Lei
n? 7.988, de 28 de dezembro de 1989, relativamente a percentuais de redução do Imposto de Importação e do Imposto sobre
Produtos Industrializados, não se aplicam às importações beneficiadas com isenção ou redução, na forma do Decreto-Lei n?
2.433 (2), de 19 de maio de 1988, com a redação dada pelo
Decreto-Lei n? 2.451 131, de 29 de julho de 1988, do Decreto-Lei
n:' 2.434 141, de 19 de maio de 1988, e da Lei n:' 7.7521 51, de 14 de
abril de 1989, cujas Guias de Importação tenham sido emitidas
até 29 de dezembro de 1989.
Art. 2? Esta Medida Provisória entra em vigor na data de
sua publicação.
(1) V. Coleção das Leis de 1989, volume 181, n~ 6, tomo 1, bimestre novembro/dezembro, pág. 3122.
(2) V. Coleção das Leis de 1988, volume IH, leis de abril a junho, pág. 23.
(3) V. Coleção das Leis de 1988, volume V, leis de julho a setembro, pág. 7.
(4) V. Coleção das Leis de 1988; volume IH, leis de abril a [unho, pág. 34.
(i'i/ V. Coleção das Leis de 1989, volume 181, n? 2, bimestre março/abril,
pág. 454.
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Art. 3? Revogam-se as disposições em contrário.
Brasília, 21 de fevereiro de 1990; 169? da Independência e
102? da República.
JOSÉ SARNEY
Mailson Ferreira da Nóbrega

MEDIDA PROVISORIA N? 139, DE 21 DE FEVEREIRO
DE 1990
Equipara a venda de produto no merca-

do interno â exportação, para efeitos tiscais.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição
que lhe confere o art. 62 da Constituição, adota a seguinte Medida Provisória, com força de lei:
Art. I? São equiparadas à exportação, para todos os efeitos fiscais, as operações de venda, no mercado interno, do produto Meti! Tércio Buti! Éter (MTBEI, regularmente destinado à
mistura a gasolina em substituição ao álcool anidro.
Parágrafo único. O disposto neste artigo aplica-se às operações realizadas no período de seis meses, a contar de I? de janeiro de 1990.
Art. 2? Esta Medida Provisória entra em vigor na data de
sua publicação.
Art. 3? Revogam-se as disposições em contrário.
Brasília, 21 de fevereiro de 1990; 169? da Independência e
102? da República.
JOSÉ SARNEY
Mailson Ferreira da Nóbrega
MEDIDA PROVISORIA N? 140, DE 23 DE FEVEREIRO
DE 1990
Dispõe sobre a doação, sem encargos,
das ações de propriedade da União, representativas de participação minoritária no
capital das Centrais de Abastecimento S.A.
(Ceasas).

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição
que lhe confere o art. 62 da Constituição, adota a seguinte Medida Provisória, com força de lei:
Col. Leis Rep. Fed. Brasil,Brasília, 182(1):53-78, jan.lfev. 1990.
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Art. I? Fíca a União autorizada a alienar, aos Estados e
ao Distrito Federal, mediante doação sem encargos para os donatários, as ações, de sua propriedade, adquiridas na forma do
art. 1? do Decreto-Lei n? 2.400 1' 1, de 21 de dezembro de 1987, representativas de participação minoritária no capital das Centrais de Abastecimento S.A. (Ceasas).
Art. 2? Esta Medida Provisória entra em vigor na data de
sua publicação.
Art. 3? Revogam-se as disposições em contrário.
Brasília, 23 de fevereiro de 1990; 169? da Independência e
102? da República.
JOSÉ SARNEY
Mailson Ferreira da Nóbrega
Iris Rezende Machado

("') ·V. Coleção das Leis de 1987, volume VII, leis de outubro a dezembro,
pág. 80.

Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 182(1):53-78, jan.zfev. 1990.

ATOS DECLARATORIOS

ATO DECLARATÓRIO N? 2, DE 20 DE DEZEMBRO
DE 1989 1'1
Torna insubsistente a Medida Provisória n.o 126, de 14 de dezembro de 1989.

Eu, NELSON CARNEIRO, Presidente do Senado Federal,
no uso da atribuição que me confere o § 5? do art. 57 da Constituição, e tendo em vista o disposto no art. 6?, in fine, da Resolução n? 1, de 1989-CN, declaro insubsistente a Medida Provisória n? 126, de 14 de dezembro de 1989, que «dispõe sobre a interveniência de corretores nas operações de câmbio», conforme decisão do Congresso Nacional, em sessão realizada em 15 de dezembro de 1989.
Senado Federal, 20 de dezembro de 1989.
SENADOR NELSON CARNEIRO
Presidente
ATO DECLARATÓRIO N? 3, DE 20 DE DEZEMBRO
DE 19891**1
Torna insubsistente a Medída Provisória n.o 127, de 14 de dezembro de 1989.

Eu, NELSON CARNEIRO, Presidente do Senado Federal,
no uso da atribuição que me confere o § 5? do art. 57 da Constituição, e tendo em vista o disposto no art. 6?, in fine, da Reso(*) Publicado no DO de 5-1-1990. V. Coleção das Leis de 1989, volume 181,
o? 6, tomo 1, pág. 3214.
(**) Publicado no DO de 5-1-1990. V. Coleção das Leis de 1989, volume 181,
n? 6, tomo 1, pág. 3215.

Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 182(1):79-80, ian.Zfev. 1990.
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lução n:' 1, de 1989·ÇN, declaro insubsistente a Medida Provisória n:' 127, de 14 de dezembro de 1989, que «dispõe sobre a doação, sem encargos, das ações de propriedade da União, representativas de participação minoritária no capital das Centrais
de Abastecimento S .A. (Ceasas)», conforme decisão do Congresso Nacional, em sessão realizada em 15 de dezembro de 1989.
Senado Federal, 20 de dezembro de 1989.
SENADOR NELSON CARNEIRO
Presidente

Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 182(1):79-80, jan.lfev. 1990.

DECRETOS

DECRETO N? 98.784, DE 3 DE JANEIRO DE 1990
Promulga o Acordo de Cooperação Cultural e Educacional, entre a Reoúblíce Federativa do Brasil e a República de Cuba.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, usando .das atribuições que lhe confere o art. 84, item VIII, da Constituição, e
Considerando que o Congresso Nacional aprovou, pelo Decreto Legislativo n:' 60, de 19 de outubro de 1989,0 Acordo de
Cooperação Cultural e Educacional, celebrado entre o Governo
da República Federativa do Brasil e o Governo da República de
Cuba, em Brasília, a 29 de abril de 1988; e
Considerando que o referido Acordo entrou em- vigor na forma de seu artigo XIII,
DECRETA:
Art. I? O Acordo de Cooperação Cultural e Educacional
entre o Governo da República Federativa do Brasil e o Governo
da República de Cuba, apenso por cópia ao presente Decreto,
será executado e cumprido tão inteiramente como nele se contém.

Art. 2? Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 3 de janeiro de 1990; 169? da Independência e
102? da República.
JOSE SARNEY
Roberto Costa de Abreu Sodré

o texto do

acordo está publicado no DO de 4-1-1990, págs. 156/157.
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 182(1):81-525, jan./fev. 1990.
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DECRETO N? 98.785, DE 4 DE JANEIRO DE 1990
Vigésimo Oitavo Protocolo Adicional
ao Acordo de Alcance Pardal de Reneeocieção das Preferências Outorgadas no Período 1962/1980, entre o Brasil e a Argentina
(Acordo n.O 1).

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, usando da atribuição
que lhe confere o art. 84, item IV, da Constituição,
Considerando que o Tratado de Montevidéu, que criou a
Associação Latino-Americana de Integração (Aladí), firmado
pelo Brasil em 12 de agosto de 1980 e aprovado pelo Congresso
Nacional, através do Decreto Legislativo n? 66, de 16 de novembro de 1981, prevê, no seu artigo 7, a modalidade de Acordo de
Alcance Parcial; e
Considerando que os Plenipotenciários do Brasil e da Argentina, com base no Tratado de Montevidéu-80, assinaram, a
16 de outubro de 1989, em Montevidéu, o Vigésimo Oitavo Protocolo Adicional ao Acordo de Alcance Parcial de Renegociação
das Preferências Outorgadas no Período 1962/1980, entre o Brasil e a Argentina,
DECRETA:
Art. I? O Vigésimo Oitavo Protocolo Adicional ao Acordo
de Alcance Parcial de Renegociação das Preferências Outorgadas no Período 196211980, entre o Brasil e a Argentina, apenso
por cópia ao presente Decreto, será executado e cumprido tão
inteiramente como nele se contém, inclusive quanto à sua vigência.
Art. 2? Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Brasília, 4 de janeiro de 1990; 169? da Independência e
102? da República.
JOSÉ SARNEY
Roberto Costa de Abreu Sodré

o texto

do acordo está publicado no DO de 5-1-1990, págs. 273/276.

Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 182(1):81-525, jan.zfev. 1990.

83

DECRETO N? 98.786, DE 4 DE JANEIRO DE 1990
Dispõe sobre a execução do Vigésimo
Sexto Protocolo Adicional ao Acordo de AI·
cance Parcial de Renegociação das Preferências Outorgadas no Período 196211980,
entre o Brasil e a Argentina (Acordo n." 1).

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, usando da atribuição
que lhe confere o artigo 84, item IV da Constituição,
Considerando que o Tratado de Montevidéu, que criou a
Associação Latino-Americana de Integração (Aladi), firmado
pelo Brasil em 12 de agosto de 1980 e aprovado pelo Congresso
Nacional, através do Decreto Legislativo n:' 66, de 16 de novembro de 1981, prevê, no seu artigo 7, a modalidade de Acordo de
Alcance Parcial; e
Considerando que os Plenipotenciários do Brasil e da Argentina, com base no Tratado de Montevidéu-80, assinaram, a
27 de junho de 1989, em Montevidéu, o Vigésimo Sexto Protocolo Adicional ao Acordo de Alcance Parcial de Renegociação das
Preferências Outorgadas no Período 1962/1980, entre o Brasil e
a Argentina (Acordo n? 1),

DECRETA:
Art. I? O Vigésimo Sexto Protocolo Adicional ao Acordo
de Alcance Parcial de Renegociação das Preferências Outorgadas no Período 1962/1980, entre o Brasil e a Argentina (Acordo
n? 1), apenso por cópia ao presente Decreto, será executado e
cumprido tão inteiramente CO~O nele se contém, inclusive quanto à sua vigência.
Art. 2? Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Brasília, 4 de janeiro de 1990; 169? da Independência e
102? da República.
JOSÉ SARNEY
Roberto Costa de Abreu Sodré

o texto

do acordo está publicado no DO de 5-1-1990,_ pág. 277.
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 182(1);81-525, jan.zfev. 1990.
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DECRETO N? 98.787, DE 4 DE JANEIRO DE 1990
Dispõe sobre a execução do Vigésimo
Terceiro Protocolo Adicional ao Acordo de
Alcance Parcial de Renegociação das Preferências Outorgadas no Período 1962/1980
(Acordo n.O 1), entre o Brasíl e a Argentina.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, usando da atribuição
que lhe confere o art. 84, item IV, da Constituição,
Considerando que o Tratado de Montevidéu, que criou Associação Latino-Americana de Integração (Aladi), firmado pelo
Brasil em 12 de agosto de 1980 e aprovado pelo Congresso Nacional, através do Decreto Legislativo n? 66, de 16 de novembro
de 1981, prevê, no seu artigo 7, a modalidade de Acordo de Alcance Parcial; e
Considerando que os Plenipotenciários do Brasil e da Argentina, com base no Tratado de Montevidéu-80, assinaram, a
28 de março de 1989, em Mont svidéu, o Vigésimo Terceiro Protocolo Adicional ao Acordo de Alcance Parcial de Renegociação
das Preferências Outorgadas no Período 1962/1980, entre o Brasil e a Argentina (Acordo n? 1),
DECRETA:
Art. I? O Vigésimo Terceiro Protocolo Adicional ao Acordo de Alcance Parcial de Renegociação das Preferências Outorgadas no Período 1962/1980, entre o Brasil e a Argentina (Acordo n? 1), apenso por cópia ao presente Decreto, será executado e
cumprido tão inteiramente como nele se contém, inclusive quanto à sua vigência.
Art. 2? Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Brasília, 4 de janeiro de 1990; 169? da Independência e
102? da República.
JOSÉ SARNEY
Roberto Costa de Abreu Sodré

o texto do acordo está publicado no DO

de 5-1-1990; pága. 277/279.

Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 182(1):81-525, jan.zfev. 1990.

85

DECRETO N? 98.788, DE 4 DE JANEIRO DE 1990
Dispõe sobre a execução do Décimo
Protocolo Adicional ao Acordo de Alcance
Parcial de Renegocieceo das Preferências
Outorgadas no Período 1962/1980, entre o
Brasil e o Peru (Acordo n? 12).

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, usando da atribuição
que lhe confere o art. 84, item IV, da Constituição,
Considerando que o Tratado de Montevidéu, que criou a
Associação Latino-Americana de Integração (Aladí), firmado
pelo Brasil em 12 de agosto de 1980 e aprovado pelo Congresso
Nacional, através do Decreto Legislativo n? 66, de 16 de novembro de 1981, prevé, no seu artigo 7, a modalidade de Acordo de
Alcance Parcial; e
Considerando que os Plenipotenciários do Brasil e do Peru,
com base no Tratado de Montevidéu-80, assinaram, a 21 de abril
de 1989, em Montevidéu, o Décirr.o Protocolo Adicional ao Acordo de Alcance Parcial de Renegociação das Preferéncias Outorgadas no Período 1962/1980, entre o Brasil e o Peru (Acordo n?
12),

DECRETA:
Art. I? O Décimo Protocolo Adicional ao Acordo de Alcance Parcial de Renegociação das Preferências Outorgadas no
Período 1962/1980, entre o Brasil e o Peru (Acordo n:' 12), apenso por cópia ao presente Decreto, será executado e cumprido tão
inteiramente como nele se contém, inclusive quanto à sua vigência.

Art. 2?

Este Decreto entra em vigor na data de sua publi-

cação.

Brasília, 4 de janeiro de 1990; 169? da Independência e
102? da República.
JOSÉ SARNEY
Roberto Costa de Abreu Sodré

o texto do

acordo está publicado no DO de 5-1-1990, pág. 280.
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 182(1):81-525, jan./fev. 1990.
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DECRETO N? 98.789, DE 4 DE JANEIRO DE 1990
Dispõe sobre a execucãc do Quinto Protocolo Adicional 80 Acordo de Alcance Parcial de Renegociação das Preferências Outorgadas no Período 1962/1980, entre o Brasil e a Bolivia (Acordo TI.O 8).

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, usando da atribuição
que lhe confere o artigo 84, item IV, da Constituição,
Considerando que o Tratado de Montevidéu, que criou a
Associação Latino-Americana de Integração (Aladi] , firmado
pelo Brasil em 12 de agosto de 1980 e aprovado pelo Congresso
Nacional, através do Decreto Legislativo n? 66, de 16 de novembro de 1981, prevê, no seu artigo 7, a modalidade de Acordo de
Alcance Parcial; e
Considerando que os Plenipotenciários do Brasil e da
Bolivia, com base no Tratado de Montevidéu-80, assinaram, a
16 de dezembro de 1988, em Montevidéu, o Quinto Protocolo
Adicional ao Acordo de Alcance Parcial de Renegociação das
Preferências Outorgadas no Período 1962/1980, entre o Brasil e
a Bolívia (Acordo n:' 8),

DECRETA:
Art. I? O Quinto Protocolo Adicional ao Acordo de Alcance Parcial de Renegociação das Preferências Outorgadas no
Periodo 1962/1980, entre o Brasil e a Bolívia (Acordo n:' 8),
apenso por cópia ao presente Decreto, será executado e cumprido tão inteiramente como nele se contém, inclusive quanto à sua
vigência.
Art. 2? Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Brasília, 4 de janeíro de 1990; 169? da Independência e
102? da República.
JOSÉ SARNEY
Roberto Costa de Abreu Sodré

o texto do

acordo está publicado no DO de 5-1-1990, pág. 280.

Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 182(1):81-525, jan./fev. 1990.

87
DECRETO N? 98.790, DE 4 DE JANEIRO DE 1990
Dispõe sobre a execução do Quinto Protocolo Adicional ao Acordo de Alcance Parcial de Renegocíeceo das Preferências Outorgadas no Período 1962/1980, entre o Brasi] e o México (Acordo n" 9).

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, usando da atribuição
que lhe confere o art. 84, item IV, da Constituição,
Considerando que o Tratado de Montevidéu, que criou a
Associação Latino-Americana de Integração (Aladi}, firmado
pelo Brasil em 12 de agosto de 1980 e aprovado pelo Congresso
Nacional, através do Decreto Legislativo n'' 66, de 16 de novembro de 1981, prevé, no seu artigo 7, a modalidade de Acordo de
Alcance Parcial; e
Considerando que os Plenipotenciários do Brasil e do México com base no Tratado de Montevidéu-80, assinaram, a 9 de
agosto de 1989, em Montevidéu, o Quinto Protocolo Adicional
ao Acordo de Alcance Parcial de Renegociação das Preferéncias
Outorgadas no Período 1962/1980, entre o Brasil e o México
(Acordo n:' 9),

DECRETA:
Art. I? O Quinto Protocolo Adicional ao Acordo de Alcance Parcial de Renegociação das Preferências Outorgadas no
Período 1962/1980, entre o Brasil e o México (Acordo n:' 91,
apenso por cópia ao presente Decreto, será executado e cumprido tão inteiramente como nele se contém, inclusive quanto à sua
vigência.

Art. 2?

Este Decreto entra em vigor na data de sua publi-

cação.

Brasília, 4 de janeiro de 1990; 169? da Independência e
102? da República.
JOSÉ SARNEY
Roberto Costa de Abreu Sodré

o texto do

acordo está publicado no DO de 5-1-1990, pág. 287.
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 182(1):81-525, [an.zfev. 1990.

88
DECRETO N? 98.791, DE 4 DE JANEIRO DE 1990
Dispõe sobre a execução do Décimo
Protocolo Adicional ao Acordo Regional de
Abertura de Mercados em Favor do Equador (Acordo n.O 2), entre o Brasil e o
Equador.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, usando da atribuição
que lhe confere o art. 84, item IV, da Constituição,
Considerando que o Tratado de Montevidéu, que criou a
Associação Latino-Americana de Integração (Aladi), firmado
pelo Brasil em 12 de agosto de 1980 e aprovado pelo Congresso
Nacional, através do Decreto Legislativo n? 66, de 16 de novembro de 1981, prevé, no seu artigo 7, a modalidade de Acordo de
Alcance Parcial; e
Considerando que os Plenipotenciários do Brasil e do Equador, com base no Tratado de Montevidéu-80, assinaram, a 22 de
maio de 1989, em Montevidéu, o Décimo Protocolo Adicional ao
Acordo Regional de Abertura de Mercados em Favor do Equador (Acordo n:' 2), entre o Brasil e o Equador,

DECRETA:
Art. l? O Décimo Protocolo Adicional ao Acordo Regional
de Abertura de Mercados em Favor do Equador (Acordo n? 2),
entre o Brasil e o Equador, apenso por cópia ao presente Decreto, será executado e cumprido tão inteiramente como nele se
contém, inclusive quanto à sua vigência.
Art. 2?

Este Decreto entra em vigor na data de sua publi-

cação.

Brasília, 4 de janeiro de 1990; 169? da Independência e
102? da República.
JOSÉ SARNEY
Roberto Costa de Abreu Sodré

o texto

do acordo está publicado no DO de 5-1-1990, pág. 287.

Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 182(1):81-525, jan.lfev. 1990.
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DECRETO N? 98.792, DE 4 DE JANEIRO DE 1990
Fixa os Efetivos de Oficiais da Marinha para 1990.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, usando da atribuição
que lhe confere o artigo 84, item IV da Constituição, e tendo em
vista o disposto nos artigos 2? e 3? da Lei n:' 7.151! de l? de dezembro de 1983,
DECRETA:
Art. I? São fixados os efetivos de Oficiais dos seguintes
Corpos e Quadros da Marinha para vigorarem em 1990:

Corpo da Armada
Almirantes-de-Esquadra . _
_
_.......
Vice-Almirantes
....................
Contra-Almirantes _
__
_.
Capitães-de- Mar-e-Guerra
_. . . ..
Capitães-de- Fragata
_. . . . . . ..
Capitães-de-Corveta
_. . . . . . . . . . . . ..
Capitães-Tenentes. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..
Primeiro s-Tenentes
. . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . ..
Segundos-Tenentes

5
16
28
184

391
532
690
395
300

Corpo de Fuzileiros Navais
Almirante-de-Esquadra
_................
1
Vice-Almirantes
_
_
__
2
Contra-Almirantes
__ . . .
4
Capitães-de-Mar-e-Guerra
47
Capitães-de- Fragata
_. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
85
Capitães-de-Corveta
125
Capitães-Tenentes. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 160
Primeiros-Tenentes
_. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 142
Segundos-Tenentes
80
Corpo de Engenheiros e Técnicos Navais
Vice- Almirante
Contra-Almirantes. , . _. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Capitães-de-Mar-e-Guerra
Capitães-de- Fragata
Capitães-de-Corveta

1
3
25
55
80

Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 182(1);81-525, jan.lfev. 1990.
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Capitães-Tenentes
_. _. . . . . . . . . . . . ..
Primeiros-Tenentes. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

150
70

Corpo de Intendentes da Marinha
Vice-Almirante
_
__ . _....
Contra-Almirantes
Capitães-de-Mar-e-Guerra
Capitães-de- Fragata
Capitães-de-Corveta
_. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Capitães-Tenentes
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..
Pr-imeiros-Tenentes
__ . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..
Segundos-Tenentes
_.. _. _. . . . . . . . . . .

1
4
47
106
163
215

Corpo de Saúde da Marinha
Quadro de Médicos
Vice-Almirante
_. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Contra-Almirantes
_. . . . . .
Capitães-de- Mar-e-Guerra
.........
Capitães-de- Fragata
__ . . . . . .
Capitães-de-Corveta
_. . . . . . . . . . .
Capitães-Tenentes
'
Primeiros-Tenentes ..
_. . . ..
Quadro de Cirurgiões- Dentistas
Capitães-de-Mar-e-Guerra
_
_. . . . . . . . . . . . . . . . . .
Capitães-de- Fragata
_. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Capitães-de-Corveta
__ . .
Capitães-Tenentes
__
_.
Primeiros-Tenentes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Quadro de Farmacêuticos
Capitães-de-Mar-e-Guerra . _...
Capitães-de-Fragata
Capitães-de-Corveta
Capitães-Tenentes
__ . _. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Primeiros-Tenentes
_. . . . . . . . . . . . . . . . . .
Quadro de Oficiais Auxiliares da Marinha
Quadro de Oficiais Auxiliares da Armada
Capitães-de-Mar-e-Guerra
Capitães-de- Fragata
_. . . . . . . . . . . . . . . . . .
Capitães-de-Corveta
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 182(1):81-525, jan./fev. 1990.
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100

1
4
30
65
95
140
125
6
20
51
77
55
3
6
24
35.
30

3
12
60

91
Capitães-Tenentes _
_. _. . . . . . . . . ..
Primeiros-Tenentes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..
Segundos-Tenentes
_. . . . . . . . . . . . ..

145
100
100

Quadro de Oficiais Auxiliares do Corpo
de Fuzileiros Navais
Capitão-de-Mar-e-Guerra
__ . . . . . . . . . . . . . . . .
1
Capitães-de- Fragata
_
............
4
Capitães-de-Corveta ..
........ ....................
23
Capitães-Tenentes
,
__ ..
..............
40
Primeiros-Tenentes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
47
Segundos-Tenentes
50
Art. 2? Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasilia, 4 de janeiro de 1990; 169? da Independência e
102' da República.
JOSÉ SARNEY
Henrique Saboia
DECRETO N? 98.793, DE 4 DE JANEIRO DE 1990
Fixa os Efetivos dos Quadros Complementares de Oficiais da Marinha para o ano
de 1990.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, usando da atribuição
que lhe confere o artigo 84, item IV, da Constituição, e de acordo
com o disposto no artigo 2? e seus §§, da Lei n? 7.301, de 29 de
março de 1985, alterada pela Lei n'' 7:618, de 30 de setembro de
1987, e tendo em vista o previsto nos artigos 2? e 3? da Lei n:'
7_151, de 1? de dezembro de 1983,
DECRETA:
Art. 1? São fixados os Efetivos de Oficiais dos Quadros
Complementares da Marinha para vigorarem em 1990:
I - Quadro Complementar do Corpo da Armada
(QC-CAj
Capitães-de-Mar-e-Guerra
_. . . . . . . . .
2
Capitães-de-Fragata .. _. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
15
Capitães-de-Corveta
__
_. no
Capitães-Tenentes
165
CoL Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 182(1):81-525, jan.Zfev. 1990.
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II -

III -

Primeiros-Tenentes
Segundos-Tenentes (Oficiais da Reserva)

75
72

Quadro Complementar do Corpo de Engenheiros e Técnicos Navais (QC-CETN)
Capitão-de-Mar-e-Guerra . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Capitães-de- Fragata
Capitães-de-Corveta
Capitães-Tenentes
Primeiros-Tenentes
Segundos-Tenentes (Oficiais da Reserva)

1
3
38
45
36
36

Quadro Complementar do Corpo de Intendentes
da Marinha (QC-IM)
Capitão-de-Mar-e-Guerra . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Capitães-de-Fragata
Capitães-de-Corveta
Capitães-Tenentes
Primeiros-Tenentes
Segundos-Tenentes (Oficiais da Reserva)

1
9
58
81
41
36

IV -

Quadro Complementar do Corpo de Fuzileiros
Navais (QC-CFN)
Capitães-de-Mar-e-Guerra
................
2
Capitães-de- Fragata
9
Capitães-de-Corveta
58
Capitães-Tenentes
85
Primeiros-Tenentes
22
Segundos-Tenentes (Oficiais da Reserva)
36
Parágrafo único. As vagas resultantes do disposto neste
artigo, fixadas com observância do estabelecido no artigo 2? e
seus parágrafos da Lei n:' 7.301, de 29 de março de 1985, alterada pela Lei n:' 7.618, de 30 de setembro de 1987, serão preenchidas a critério do Ministro da Marinha.
Art. 2? Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 4 de janeiro de 1990; 169? da Independência e
102? da República.
JOSÉ SARNEY
Henrique Seboie
Col.Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 182(1):81-625, jan./fev. 1990.
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DECRETO N? 98.794, DE 4 DE JANEIRO DE 1990
Renova a concessão outorgada à Rádio
Santelenense Ltde., para explorar serviço
de radiodifusão SOnora em onda média, na
Cidade de Santa Helena de Goiás, Estado
de Goiás.

o PRESIDENTE DA REPÚBLICA, usando das atribuições que lhe confere o artigo 84, item IV, da Constituição, e nos
termos do artigo 6?, item I, do Decreto n:' 88.066, de 26 de janeiro de 1983, e tendo em vista o que consta do Processo n?
29109.000192/88,
DECRETA:
Art. I? Fica, de acordo com o artigo 33, § 3?, da Lei n:'
4.117, de 27 de agosto de 1962, renovada por 10 (dez) anos, a partir de 10 de agosto de 1988, a concessão da Rádio Santelenense
Ltda., outorgada através do Decreto n:' 81.908, de 10 de julho de
1978, para explorar, na Cidade de Santa Helena de Goiás, Estado de Goiás, sem direito' de exclusividade, serviço de radiodifusão SOnora em onda média.
Parágrafo único. A execução do serviço de radiodifusão,
cuja outorga é renovada por este Decreto, reger-se-á pelo Código Brasileiro de Telecomunicações, leis subseqüentes e seus regulamentos e, cumulativamente, pelas cláusulas aprovadas
através do Decreto n:' 88.066, de 26 de janeiro de 1983, às quais
a entidade aderiu previamente.
Art. 2? A concessão ora renovada somente produzirá efeitos legais após deliberação do Congresso Nacional na forma do
parágrafo terceiro, do artigo 223, da Constituição.

Art. 3?

Este Decreto entra em vigor na data de sua publi-

cação.

Brasília, 4 de janeiro de 1990; 169? da Independência e
102? da República.
JOSÉ SARNEY
Antônio Carlos Magalhães
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 182(1):81-525, jan./fev. 1990.
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DECRETO N? 98.795, DE 4 DE JANEIRO DE 1990
Declara de interesse social, para fins de
reforma agrária, os imóveis rurais denomínados Lote 97, do Projeto Aracaty e Beleza,
Área - I (parte), do Projeto Aracaty, Area

- I, da Gleba Itemeiu e Beleza, Fazenda
Compema (Área desmembrada) e Área - I,
do Projeto Beleza, situados no Município
de Vila Rica, Estado de Mato Grosso, e dá
outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições
que lhe conferem os artigos 84, item IV, e 184, da Constituição,
e nos termos dos artigos 18 e 20 da Lei n:' 4.504, de 30 de novembro de 1964, e do Decreto-Lei n:' 554, de 25 de abril de 1969,
DECRETA:
Art. 1? São declarados de interesse social, para fins de reforma agrária, nos termos dos artigos 18, letras 8, b, c e d e 20,
itens I, IV e V, da Lei n:' 4.504, de 30 de nà"'embro de 1964, os
imóveis rurais denominados Lote 97, do Projeto Aracaty e Beleza, Área - I (parte), do Projeto Aracaty, Área -,1, da Gleba
Itamaju e Beleza, Fazenda Compema (Área desmembradal e
Área - I, do Projeto Beleza, com a área global de 33.188.9562ha
(trinta e três mil, cento e oitenta e oito hectares, noventa e cinco
ares e sessenta e dois centiares) , situados no Município de Vila
Rica, Estado de Mato Grosso.
§ I? OS imóveis a que se refere este artigo têm os seguintes perímetros:
ai Lote 97, do Projeto Aracaty e Beleza, com 4.0l4,2718ha
(quatro mil, quatorze hectares, vinte e sete ares e dezoito centiares): partindo do P-1, de coordenadas geográficas latitude
10'OO'16"S e longitude 51'13'05"WGr., em comum com o Projeto
Beleza, segue com o azimute de 144'33'37", medindo 1.193,30m,
divisando com o Projeto Beleza, até o P-2: deste segue com o
azimute de 78'01'00", medindo 5.369,Olm, divisando com o Projeto Beleza, até o P-3: deste segue divisando com terras de Otílio Ramos, com os seguintes azimutes e distâncias: do P ao p.
4, 168'01'00" e 103,44m; do P-4 ao P·5, 78'01'00" e 861,00m: do
P-5 ao P-6, situado na margem direita do Rio Beleza, 168'01 '00"
e 820,00m; do P-6 segue pelo Rio Beleza abaixo, por sua margem
M3
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direita na distância de 2.300,00m, até o P·7, situado na margem
direita do Rio Beleza e na faixa de domínio da Rodovia BR-158,
lado direito, sentido Santarém- Vila Rica; deste segue pela faixa de domínio da referida rodovia, mesmo lado e sentido, com o
azimute de 168'01'00", medindo 3.903,49m, até o P·8, situado na
faixa de domínio da Rodovia BR-158, lado direito, sentido
Santarém- Vila Rica e em comum com o Projeto Iguatu; deste
segue divisando com o Projeto Iguatu, com os seguintes azimutes e distâncias: do P·8 ao P-9, 258°01 '00" e 6.026,24m; do P·9 ao
P·l0, 348'01'00" e 229,68m; do P-10 ao P-H, 293'23'21" e
1.689,48m; do P·H ao P·12, 314'27'00" e 1.415,10m; do P-12 segue
divisando com o Projeto Aracaty, com os seguintes azimutes e
distâncias: do P·12 ao P-13, 348'01'00 e 500,71m; do P-13 ao P14, 258'01'00 e 182,74m; do P-14 ao P-15, 348°01'00" e 792,'53m;
do P-15 ao P-16, 258°01'00" e 2.038,67m; do P-16 ao P-17,
348°01'00" e 1.271,47m; do P-17, segue divisando com o Projeto
Beleza, com os seguintes azimutes e distâncias: do P-17 ao P-18,
78°01'00" e 1.320,00m; do P-18 ao P-19, 324'33'37" e 1.193,30m, do
P-19 ao P-1, ponto de partida do presente memorial, 78°01'00" e
427,17m. (Fontes de referência: Cartas IBGE - Escala 1:250.000
- SC.22-V-A, SC.22-Y-B, SC.22-X-C, SC.22-Z-A - Certidões
Cartoriais Peças Técnicas do Intermat).
b) Área I (parte), do Projeto Aracaty, com 3.023,8198ha
{três mil, vinte e três hectares, oitenta e um ares e noventa e oito centiares]: partindo do P-1, de coordenadas geográficas latitude 10
e longitude 51 '16'54"WGr., em comum com o
Projeto Beleza e terras de Benedito J. Melo, segue com o azimute de 168'01'00", medindo 1.966,46m, divisando com terras de
Benedito J. Melo, até o P-2; deste, segue divisando com o Projeto Beleza com os seguintes azimutes e distâncias: 258°01'00" e
2.299,60m, até o P-3; 168°01'00" e 985,65m, até o P-4; 258°01'00"
e 375,39m, até o P-5; 348°01 '00" e 985,65m, até o P-6; 258'01 '00"
e 507,28m, até o P-7; 348'01'00" e 985,65m, até o P-8; 258'01'00"
e 3.571,00m, até o P-9; 168'01'00" e 1.379,91m, até o P-10;
78'01'00" e 1.014,57m, até o P·H; 168°01'00" e 591,39m, até o P12; 78'01'00" e 1.024,57m, até o P-13; 348'01'00" e 985,65m, até o
P-14; 78°01'00" e 1.014,57m, até o P-15; 168'01'00" e 1.724,89m,
até o P-16; deste segue com o azimute de 258'01'00", medindo
1.014,57m, divisando com terras de Waldemar G. da Silva, até o
P-I?; deste segue com o azimute de 168'01 '00", medindo
001'57"S
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l.232,06m, divisando com terras de Waldemar G. da Silva e o
Projeto Beleza, até o P-18; deste segue divisando com o Projeto
Beleza, com os seguintes azimutes e distâncias: 258°01 '00" e
2.099,14m, até o P-19; deste segue com azimute de 272'30'00"
medindo 2.160,00m, divisando com remanescente da área I, até o
P-20; deste segue com azimute de 348'01'00", medindo
2.100,00m, divisando com terras de Basílio Nunes da Silva, até
o P-21; deste segue com azimute de 31'30'00", medindo
3.100,00m, divisando com remanescente da área I, até o P-22;
deste segue com azimute de 78'01'00", medindo 6.650,00m, divisando com Projeto Beleza, até o P-1, ponto de partida do presente memorial. (Fontes de referência: Cartas IBGE - Escala
1:250.000 - SC.22-V-A, SC.22-Y-B, SC.22-X-C, SC_22-Z-A, Certidões Cartoriais Peças Têcnicas do Intermat).
c) Área I, da Gleba Itamaju e Beleza, com 8.371,8746ha (oito
mil, trezentos e setenta e um hectares, oitenta e sete ares e quarenta e seis centiaresl: partindo do M-1, de coordenadas geográficas longitude 50'58'20"WGr., e latitude 09'41'44"S em comum
com terras de quem de direito e Maria Anita Morales Agudo e
outro, segue com o azimute de 168'01'00", medindo 9.703,00m,
divisando com terras de Maria Anita Morales Agudo e outro,
até o M-2; deste segue divisando com o Projeto Beleza, com os
seguintes azimutes e distâncias: 258'01'00" e 5.074,49m, até o
M-3; 168'01'00" e 25,00m, até o M·4; situado na margem esquerda do Rio Beleza; deste segue pelo referido rio acima, por sua
margem esquerda, na distância de 3.915,20m, até o M-5; situado
na margem esquerda do Rio Beleza e em comum com a Gleba
Beleza; deste segue com o azimute de 168'01 '00, medindo
l.150,69m, divisando com a Gleba Beleza, até o M-6; deste segue
com o azimute de 258'01'00", medindo 212,70m, divisando com
terras de Adão Elias Mateus, até o M-7; deste segue com o azimute de 348'01'00", medindo l.200,00m, divisando com terras de
Oscar Schlini, até o M-8, situado na margem esquerda do Rio
Beleza; deste segue pelo referido rio acima, por sua margem esquerda, na distância de l.400,00m, até o M-9, situado na margem esquerda do Rio Beleza e em comum com a Gleba Beleza;
deste segue divisando com a referida gleba, com os seguintes
azimutes e distâncias: 348'01'00" e l.185,45m, até o M-10;
78'01'00" e 700,00m, até o M-ll; 348'01'00" e l.OOO,OOm, até o M12; 258'01'00" e l.500,00m, até o M-13; deste segue com o azimuCol. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 182(1):81-525, jan./fev. 1990.
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te de 348'01'00" e medindo 8.703,00m, divisando com a Gleba
Belezà e terras de Aristides de Souza Filho, até o M-14; deste
segue com o azimute de 78'01'00", medindo 9.976,49m, divisan·
do com terras de quem de direito, até o Mvl , marco de partida
do presente memorial. (Fontes de referência: Cartas IBGE Escala 1:250.000 - SC.22-Y·A, SC.22-Y-B, SC.22-X·C, SC.22-ZA - Certidões Cartoriais Peças Técnicas do lntermat).
d) Fazenda Copema (área desmembrada), com 17.535,2700ha
(dezessete mil, quinhentos e trinta e cinco hectares e vinte e sete ares): partindo do P-l, de coordenadas geográficas latitude
10'08'45"S e longitude 50'55'00"WGr., em comum com terras de
Mirian Nunes e área remanescente segue com azimute de
86'00'00", medindo 19.682,45m, divisando com terras de Mirian
Nunes, Elza M. Mont'Alverne e Alvaro de Oliveira, até o P-2;
deste segue com o azimute de 176'00'00", medindo 9.213,90m, divisando com terras de José Oni de Oliveira, até o P·3; deste segue com o azimute de 266'00'00", medindo 18.472,45m, divisando com terras de José F. Guedes e Anivaldo O. Mello, até o P·4;
deste segue divisando com terras da área remanescente, com ·os
seguintes azimutes e distâncias: do P-4 ao P·5, 74'01'00" e
490,00m, do P·5 ao P·6, 344'01'00" e 8.450,00m, do P-6 ao P'7,
74'01'00 e 500,00m, do P-7 ao P·1, 344'01'00" e 800,00m, ponto de
partida do presente memorial. (Fontes de referência: Cartas
IBGE - Escala 1:250.000 - SC.22·Y·A, SC.22-Y-B, SC.22-X·C,
SC.22·Z-A - Certidões Cartoriais Peças Técnicas do lntermat).
e) Área I, do Projeto Beleza, com 243,7000ha (duzentos e
quarenta e três hectares e setenta ares): partindo do P·1, de
coordenadas geográficas latitude 09'46'57"S e longitude
51'03'13"WGr., em comum com terras de Vilrnor da Silva e na
faixa de domínio da Rodovia BR-158, lado direito, sentido Vila
Rica-Altamira, segue divisando com terras de Vílmor da Silva,
com os seguintes azimutes e distâncias: 167'23'55" e 348,90m,
até o P-2; 104'43'55" e 748,80m, até o P·3; deste segue divisando
com terras de Irineu Ré, com os seguintes azimutes e distâncias: 168'01'00" e 466,60m, até o P-4; 78'01'00" e 647,77m, até o
P·5; deste segue com o azimute de 168'01'00", medindo 405,00m,
divisando com terras da Fazenda Itarnaju, até o P·6; deste segue com o azimute de 237'25'00", medindo 1.869,15m, divisando
com terras de Raimundo Camilo, até o P'7; deste segue div ísando com terras de Otavio Possebom, com 08 seguintes azimutes e
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 182(1):81-525, jan./fev. 1990.
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distâncias: 348'01'00" e 1.476,04m, até o P-8; 214"52'19" e
885,76m, até o P-9, situado na faixa de dominio da Rodovia BR158, lado direito, sentido Vila Rica Altamira; deste segue pela
faixa de domínio da referida rodovia, mesmo lado e sentido,
com os seguintes azimutes e distâncias: 6'42'06" e 112,72m, até
o P-10; 350'55'35" e 140,79m, até o P-ll; 23"17'53" e 255,70m, até
o P-12; 352'35'54" e 116,56m, até o P-13; 336'18'07" e 142,73m,
até o P-14; 40'42'10" e 502,16m, até o P-15; 43"09'15" e 187,20m,
até o P-16; 27'25'31" e 60,37m, até o P-17; 04'59'58" e 135,33m,
até o P-18; 76'20'40" e 106,00m, até o P-19; 64'01'36" e 172,42m,
até o P-1, ponto de partida do presente memorial. (Fontes de
referência: Cartas IBGE - Escala 1:250.000 - SC.22-V-A,
SC.22-Y-B, SC.22-X-C, SC.22-Z-A - Certidões Cartoriais Peças
Técnicas do Intermat).
e-

§ 2? Do perimetro descrito no § I?, letra c, deste artigo,
que encerra uma área de 9.102,1973ha (nove mil, cento e dois
hectares, dezenove ares e setenta e três centiares), fica excluída
dos efeitos deste Decreto a área de 730,3027ha (setecentos e trinta hectares, trinta ares e vinte e sete centiares), referente a área
interna da Gleba Itamaju e Beleza - Área 1.

Art. 2? Excluem-se dos efeitos deste Decreto: a) os semoventes, as máquinas e os implementas agrícolas; e
as benfei·
torias existentes nos imóveis referidos no artigo anterior e pertencentes aos que serão beneficiados com a sua destinação.

b,

Art. 3? O Instituto Nacional de Colonização e Reforma
Agrária - lucra fica autorizado a promover a desapropriação
dos imóveis rurais de que trata o presente Decreto, na forma
prevista no Decreto-Lei n? 554, de 25 de abril de 1969.
Art. 4?

Este Decreto entra em vigor na data de sua publi-

cação.

Art. 5?

Revogam-se as disposições em contrário.

Brasília, 4 de janeiro de 1990; 169? da Independência e
102? da República.
JOSÉ SARNEY
Iris Rezende Machado
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 182(1):81-525, jan./fev. 1990.
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DECRETO N? 98.796, DE 5 DE JANEIRO DE 1990
Autoriza o funcionamento do Curso Superior de Tecnologia em Processamento de

Dados

das

Faculdades

Integradas

de

Maríngá.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, usando das atribuições que lhe confere o artigo 84, item IV, da Constituição, e tendo em vista o que consta do Processo n:' 23025.007260/86·95 do
Ministério da Educação,
DECRETA:
Art. I? Fica autorizado o funcionamento do Curso Superior de Tecnologia em Processamento de Dados, a ser ministrado pelas Faculdades Integradas de Maringá, mantidas pelo Cen·
tro de Ensino Superior de Maringá, com sede na Cidade de Maringá, Estado do Paraná.
Art. 2? Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 5 de janeiro de 1990; 169? da Independência e
102? da República.
JOSE SARNEY

Carlos Sant'Anna
DECRETO N? 98.797, DE 5 DE JANEIRO DE 1990
Dispõe sobre ti revisão dos valores fixados nos arts. 16, 21, 22, 52 e 64 do
Decreto-Lei n.O 2.300(1}, de 21 de novembro
de 1986.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuicão
que lhe confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e tendo em
vista o disposto no art. 87, do Decreto-Lei n:' 2.300, de 21 de novembro de 1986, alterado pelos Decretos-Leis n:' 2.348, de 24 de
julho de 1987, e 2.360, de 16 de setembro de 1987, e no art. 15 da
Leí n:' 7.730, de 31 de janeiro de 1989,
(1) V. Coleção das Leis de 1986, volume VII, leis de outubro a dezembro,
pág. 25.
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DECRETA:
Art. I? Os valores fixados nos arts. 16, 21, 22, 52 e 64 do
Decreto-Lei n:' 2.300, de 21 de novembro de 1986, a serem adotados para o trimestre civil de janeiro a março de 1990, são os
constantes do Anexo a este Decreto.
Art. 2" Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 3? Revogam-se as disposições em contrário.
Brasilia, 5 de janeiro de 1990: 169" da Independência e
102? da República.
JOSÉ SARNEY
João Batista de Abreu

ANEXO AO DECRETO N? 98.797, DE 5 DE JANEIRO
DE 1990
Valores revistos, constantes dos artigos 16, 21, 22, 52 e 64 do
Decreto-Lei n" 2.300, de 21 de novembro de 1986, válidos para o trimestre civil de janeiro a março de 1990.

Inciso

Ar-Ligo

16

22

II
II
II
I
II

52

-

64

II!

(NCz$)

5.161.119,00

-

I I I 21

Valor revisto

a
b
c

-

"b

-

c

-

1.548.335,00
15.483.357,00
15.483.357,00
361.259,00
10.322.238,00
10.322.238,00
103.221,00

15.483,00
2.064.447,00
361.259,00
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DECRETO N° 98.798, DE 5 DE JANEIRO DE 1990
Dispõe sobre a revisão dos valores fixados no art. 8.° do Decreto n.O 96.141 01, de 7
de junho de 1988.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição
que lhe confere o artigo 84, inciso IV, da Constituição, e tendo
em vista o disposto no § 3°, do art. 8?, do Decreto n:' 96.141, de
7 de junho de 1988,
DECRETA:
Art. I? Os valores previstos no art. 8? do Decreto n:'
96.141, de 7 de junho de 1988, a serem adotados para o trimestre
civil de janeiro a março de 1990, são os constantes do Anexo a
este Decreto.
Art. 2? Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 3? Revogam-se as disposições em contrário.
Brasília, 5 de janeiro de 1990; 169? da Independência e
102? da República.
SARNEY
João Batista de Abreu

ross

ANEXO AO DECRETO N° 98.798, DE 5 DE JANEIRO
DE 1990
Valores constantes do art. 8? do Decreto n:' 96.141, de 7 de junho
de 1988, válidos para o trimestre civil de janeiro a março de 1990.
Artigo

Parágrafo

Inciso

Letra

Valor Revisto
(NCz$)

5.161.119,00

8:

II

5.161.119,00

III

361.259,00

a
2 ~'

17.309,00

b

(1) V. Coleção das Leis de 1988, volume IV, decretos de abril a junho, pág.
301.
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DECRETO N° 98.799, DE 5 DE JANEIRO DE 1990
Declara de utilidade pública o Asilo
São Vicente de Paulo e outras entidades.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição
que lhe confere o artigo 84, item IV, da Constituição,
DECRETA:
Art. 1" São declaradas de utilidade pública federal, nos
termos do artigo I? da Lei n:' 91, de 28 de agosto de 1935, combinado com o artigo I? do regulamento aprovado pelo Decreto n"
50.517, de 2 de maio de 1961, as seguintes instituições:
Asilo São Vicente de Paulo, com sede na Cidade de Wenceslau Braz, Estado do Paraná (Processo MJ n:' 12.795/88-25);
Assistência Lar Esperança de Londrina, com sede na Cidade de Londrina, Estado do Paraná (Processo MJ n:' 60.008174);
Associação de Caridade Hospital de Iguaçu, com sede na Cidade de Nova Iguaçu, Est.adc do Rio de Janeiro (Processo MJ
n:' 24.965/72);
Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Araruna,
com sede na Cidade de Araruna, Estado do Paraná (Processo
MJ n? 9.271/89-47);
Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Rancharia, com sede na Cidade de Rancharia, Estado de São Paulo
(Processo MJ n:' 4.602/89-25);
Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Santo
Antônio de Pádua, com sede na Cidade de Santo Antônio de Pádua, Estado do Rio de Janeiro (Processo MJ n" 12.796/88-98);
Casa de Caridade de Alfenas Nossa Senhora do Perpétuo
Socorro, com sede na Cidade de Alfenas, Estado de Minas Gerais (Processo MJ n ? 15.114/87); e
Fundação Tropical de Pesquisas e Tecnologia André Tosello, com sede na Cidade de Campinas, Estado de São Paulo (Processo MJ n:' 63.616175).
Art. 2? Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação.
Brasilia, 5 de janeiro de 1990; 169? da Independência e
102? da República.
JOSÉ SARNEY
J. Saulo Ramos
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DECRETO N? 98.800, DE 5 DE JANEIRO DE 1990
Inclui a categoria profissional de Agentes de Higiene e Segurança no Trabalho entre as categorias abrangidas pelo Decreto
n.O 79.966, de 14 de julho de 1977, com as
alterações introduzidas pelos Decretos nrs
83.089, de 24 de janeiro de 1979 e 94.500, de
19 de junho de 1987.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição
que lhe confere o artigo 84, item IV, da Constituição,
DECRETA:
Art. I? O item 11 do artigo 3? do Decreto n:' 79.966, de 14
de julho de 1977, com as alterações procedidas pelos Decretos
n f s 83.089, de 24 de janeiro de 1979, e 94.500, de 19 de junho de
1987, passa a vigorar com a seguinte redação:
«Art. 3?
.
11 - Fiscal do Trabalho, Inspetor de Abastecimento,
Médico Veterinário, Médico (designado especificamente para atividades de fiscalização externa), Engenheiro, Engenheiro Agrônomo e Químico, do Grupo Outras Atividades
de Nível Superior, e os Agentes de Higiene e Segurança do
Trabalho, do Grupo Atividades de Nível Médio."
Art. 2? Este Decreto entra em vigor na data de sua publ icação.
Art. 3?

Revogam-se as disposições em contrário.
Brasília, 5 de janeiro de 1990: 169? da Independência e
102? da República.
JOSÉ SARNEY

Dorothea Werneck
João Batista de Abreu
DECRETO N? 98.801, DE 8 DE JANEIRO DE 1990
Outorga a Eletrogóes S.A. concessão
para o aproveitamento da enereíe hidráulica de um trecho do Rio Comemoração, no
Município de Pimenta Bueno, Estado de
Rondônia.

o PRESIDENTE DA REPÚBLICA, usando da atribuição
que lhe confere o art. 84, item IV, da Constituição, nos termos
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dos artigos 140, 150 e 164, letra a do Decreto n? 24.643, de 10 de
julho de 1934, e tendo em vista o que consta do Processo n?
27100.002112/89-38,
DECRETA:
Art. l? E outorgada à Eletrogóes S .A. concessão para o
aproveitamento da energia hidráulica de um trecho do Rio Comemoração, sub-bacia do Rio Madeira, bacia do Rio Amazonas,
nas coordenadas de latitude 11'51' e de longitude 60'43', com
potência de 27.000kW, no Município de Pimenta Bueno, Estado
de Rondônia.
Parágrafo único. A energia produzida se destina a suprir a
Centrais Elétricas de Rondônia S.A. (CERüN) nos Municípios
de Pimenta Bueno, Cacoal e Espigão D'üeste, Estado de Rondônia.
Art. 2? A concessionária deverá assinar o contrato disciplinar da concessão dentro do prazo de 30 (trinta) dias, contados da publicação do despacho da aprovação da respectiva minuta, pelo Ministro das Minas e Energia.
Art. 3? A concessionária deverá apresentar ao Departamento Nacional de Águas e Energia Elétrica, no prazo de 12
(doze) meses, contados a partir da data da publicação deste Decreto, projeto definitivo referente ao citado aproveitamento.
Art. 4? A concessionária concluirá as obras no prazo que
for fixado na portaria de aprovação do projeto definitivo,
executando-os de acordo com o mesmo, com as modificações
que forem autorizadas, se necessárias.
Art. 5? A concessão de que trata o presente Decreto vigorará pelo prazo de 30 (trinta) anos, a contar da data do Registro
do respectivo contrato pela Divisão de Concessão de Águas e
Eletricidade do Departamento Nacional de Águas e Energia
Elétrica.
Parágrafo único. Findo o prazo de concessão, os bens e
instalações que, no momento, existirem, em função dos serviços
concedidos, reverterão à União.
Art. 6? A concessionária poderá requerer que a concessão
seja renovada, mediante as condições que vierem a ser estipuladas.
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Parágrafo único. A concessionária deverá entrar com o pedi do a que se refere este artigo, até (seis) meses antes de findar
o prazo de vigência da concessão, sob pena de seu silêncio ser
interpretado como desistência da renovação.
Art. 7? Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 8? Revogam-se as disposições em contrário.
Brasília, 8 de janeiro de 1990; 169? da Independência e
102? da República.
JOSE SARNEY

Vicente Cavalcante Fialho
DECRETO N? 98.802, DE 8 DE JANEIRO DE 1990
Declara de utilidade pública, para fins
de deeeoroprieçeo, área de terra necessária
à implantação da esteçõo transformadora
de distribuição Jerusalém, da Eletricidade
de São Paulo S.A. (Eletropaulo), no Estado
de São Paulo.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, usando da atribuição
que lhe confere o art. 84, item IV, da Constituição, tendo em
vista o disposto no art. 151, letra b, do Decreto n:' 24.643, de 10
de julho de 1934, e no art. 5?, letra f, do Decreto-Lei n ? 3.365, de
21 de julho de 1941, e o que consta do Processo n:'
27100.001550/89-70,
DECRETA:
Art. I? Fica declarada de utilidade pública, para fins de
desapropriação, a área de terra de propriedade particular, com
benfeitorias e no total de 1.674,80m2 (um mil, seiscentos e setenta e quatro metros quadrados e oitenta decímetros quadrados), necessária à implantação da estação transformadora de
distribuição Jerusalém, no Município de São Bernardo do Campo, Estado de São Paulo.
Art. 2? A área de terra, referida no artigo anterior, compreende aquela constante da planta de situação n ? 15.619, aprovada mediante ato do Diretor da Divisão de Concessão de
Águas e Eletricidade, do Departamento Nacional de Águas e
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Energia Elétrica, no Processo n:' 27100.001550/89-70, e delimitada pelo perímetro assim descrito:
- tem inicio no Ponto A, localizado no alinhamento sul da
Rua Gabriel de Souza, distante 17,05 metros da interseção do
alinhamento acima com o prolongamento do alinhamento oeste
da Rua Antônio Rodrigues de Moura, medidos pelo alinhamento
da primeira, no rumo SE 73'53'42"; segue COm o rumo SW
14'51'58", na distância de 29,97 metros, até o Ponto B; deflete à
direita e segue com o rumo NW 73'53'42", na distância de 55,40
metros, até o Ponto C; deflete à direita e segue com o rumo NE
12'56'36", na distância de 30,00 metros, até o Ponto D; deflete à
direita e segue com o rumo SE 73'53'42", pelo alinhamento sul
da Rua Gabriel de Souza, na distância de 56,40 metros, até o
Ponto A, onde teve início esta descrição.
Art. 3? Fica autorizada a Eletricidade de São Paulo S.A.
IEletropaulol a promover a desapropriacão da referida área de
terra na forma da legislação vigente, com os recursos próprios.
Parágrafo único. Nos termos do artigo 15 do Decreto-Lei
n:' 3.365, de 21 de junho de 1941, modificado pela Lei n:' 2.786,
de 21 de maio de 1956, fica a expropriante autorizada a invocar
o caráter de urgência no processo de desapropr íação, para fins
de imissão na posse da área de terra abrangida por este Decreto.
Art. 4? Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 5? Revogam-se as disposições em contrário.
Brasília, 8 de janeiro de 1990; 169? da Independência e
102? da República.
JOSÉ SARNEY

Vicente Cavalcante Fialho
DECRETO N? 98.803, DE 8 DE JANEIRO DE 1990
Altera a denominação do Centro de Instruçào e Adestramento do Corpo de Fuzilei.
TOS Navais para Centro de Instrução Almirente Sylvio de Camargo (Cteec).

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, usando da atr íbuicão
que lhe confere o artigo 84, item IV da Constituição, e nos termos do artigo 11, item VI do Decreto n:' 62.860, de 18 de junho
de 1968,
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DECRETA;
Art. I? O Centro de Instrução e Adestramento do Corpo
de Fuzileiros Navais, criado pelo Decreto n? 38.360111, de 22 de
dezembro de 1955 e que teve sua denominação alterada para a
atual pelo Decreto n:' 69.28712), de 24 de setembro de 1971, passa a denominar-se Centro de Instrução Almirante Sylvío de Camargo (Cíasc}.
Art. 2? Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 8 de janeiro de 1990; 169? da Independência e
102? da República.
JOSÉ SARNEY

Henrique Saboia
DECRETO N? 98.804, DE 8 DE JANEIRO DE 1990
Fixa, no Ministério da Marinha, os
minimoe de vagas para promoção obrigatória, referentes ao ano-base de 1989, nos diversos Corpos e Quadros de Oficiais da
Marinha.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, usando da atribuição
que lhe confere o art. 84, item IV da Constituição, e tendo em
vista o disposto no § I? do art. 61 da Lei n? 6.880, de 9 de dezembro de 1980,
DECRETA;
Art. I? Para fim de aplicação da Quota Compulsória de
que trata o art. 100 da Lei n? 6.880 1'1, de 9 de dezembro de 1980,
ficam fixadas, para o número de vagas para promoção obrigatória nos diversos Corpos e Quadros de Oficiais da Marinha, as
seguintes proporções abaixo discriminadas sobre os efetivos
dos postos;
(1) V. Coleção das Leis de 1955, volume VIII, decretos de outubro a dezembro, pág. 247.
(2) V. Coleção das Leis de 1971, volume VI, decretos de julho a setembro,

pág. 405.

(*} V. Coleção das Leis de 1980, Atos do Poder Legislativo, volume VII,
pág. 103.
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1 -

11 -

111 -

IV -

V -

VI -

Corpo da Armada
Proporções:
Capitães-de-Mar-e-Guerra . _.
. _..
1/5
Capitães-de-Fragata __
_
.
10/65
Capitães-de-Corveta _
.
1/20
Corpo de Fuzileiros Navais
1/5
Capitães-de-Mar-e-Guerra
.
Capitães-de- Fragata
.
10/65
Capitães-de-Corveta
.
1/20
Corpo de Engenheiros e Técnicos
Navais
Capitães-de-Mar-e-Guerra
.
1/8
Capitães-de-Fragata
_ .
1/15
Capitães-de-Corveta
.
1/20
Corpo de Intendentes da Marinha
Capitães-de-Mar-e-Guerra
.
1/5
Capitães-de-Fragata
.
10/65
Capitães-de-Corveta
.
1/20
Corpo de Saúde da Marinha
a) Quadro de Médicos
Capitães-de-Mar-e-Guerra
.
1/8
Capitães-de- Fragata
.
1/15
Capitão-de-Corveta
.
1/20
b) Quadro de Cirurgiões-Dentistas
1/4
Capitães-de-Mar-e-Guerra
.
Capitães-de-Fragata
.
1/10
Capitães-de-Corveta
.
1/15
c) Quadro de Farmacêutico"
1/4
Capitães-de-Mar-e-Guerra
.
1/10
Capitães-de-Fragata
.
1/15
Capitães-de-Corveta
.
Quadros de Oficiais Auxiliares da
Marinha
a) Quadro de Oficiais Auxiliares
da Armada
1/4
Capitão-de-Mar-e-Guerra
.
1/10
Capitães-de-Fragata
.
1/15
Capitães-de-Corveta
.
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Quadro de Oficiais Auxiliares
do Corpo de Fuzileiros Navais

b)

Capitão-de- Mar-e-Guerra __
Capitães-de-Fragata
Capitães-de-Corveta
__ .
VlI -

_. .
__ .. _
. __

1/4
1/10
1/15

Quadros Complementares
a) Quadro Complementar do Corpo
da Armada
Capitães-de-Mar-e-Guerra
Capitães-de-Fragata
Capitães-de-Corveta

1/4
1/10
1/15

bl Quadro Complementar do Corpo
de Fuzileiros Navais
Capitães-de- Mar-e-Guerra
Capitães-de-Fragata
Capitães-de-Corveta

__ . .
_. _. .

1/4
l/lO
1/15

c) Quadro Complementar do Corpo
de Intendentes da Marinha
Capitão-de-Mar-e-Guerra
Capitães-de-Fragata
Capitães-de-Corveta

_..

1/4
l/lO
1/15

Quadro Complementar do Corpo
de Engenheiros e Técnicos Navais

d)

Capitão-de-Mar-e-Guerra
Capitães-de-Fragata _...............
Capitães-de-Corveta
,.........

1/4
l/lO
1/15

Art. 2? Este Decreto entra em vigor na data de sua publícação, revogadas as disposições em contrário.
Brasilia, 8 de janeiro de 1990; 169' da Independência e
102? da República.
JOSÉ SARNEY
Henrique Saboia
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 182(1):81-525, jan./fev. 1990.
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DECRETO N? 98.805, DE 8 DE JANEIRO DE 1990
Altera dispositivos do Regulamento Interno dos Serviços da Aeronáutica (Risaer).

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição
que lhe confere o artigo 84, inciso IV, da Constituição da República Federativa do Brasil,
DECRETA:
Art. I? A alínea b do inciso I, as alíneas a, d e i do inciso
II do artigo 145, os artigos 181, 230, 246 e 269 do Regulamento
Interno dos Serviços de Aeronáutica (Risaer), aprovado pelo
Decreto n:' 76.780, de Ll de dezembro de 1975, alterado pelo Decreto n:' 85.509, de 15 de dezembro de 1981, abaixo especificados, passam a vigorar com as seguintes redações:
«Art. 145
.
I
b) para provimento de cargo na Presidência da República.
11

.

a) para provimento de cargo de Comandante de Organização Militar não previsto no item anterior, e de Cornandante do Corpo de Cadetes da Academia da Força Aérea;
d) para classificação de Oficiais em Organização que
os vincule ao Gabinete do Ministro da Aeronáutica;

i) para missão no exterior, de caráter eventual ou transitória.»

«Art. 181 Quando matriculado em curso ou estágio no
exterior, que implique em mudança de sede, o militar, se
Oficial-General ou Oficial-Superior, ficará adido ao Comgep e os demais à Dirap..
«Art. 230 São autoridades competentes para autorizar
o militar a gozar licença especial no exterior as constantes
dos n?s 1, 2 e 3 do parágrafo único do art. 246."
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«Art. 246 O militar pode gozar suas férias no exterior
mediante solicitação à autoridade competente.
Parágrafo único. São autoridades competentes para
conceder essa autorização:
I - Ministro da Aeronáutica
Brigadeiros;

II -

Comandante do Comgep -

para

08

Tenentes-

para os Majores-

Brigadeiros e Brigadeiros;

III -

Comandantes de Organizações -

para os de-

mais militares que lhes são diretamente subordiriados.»

"Art. 269 O trânsito para militares designados para
missão no exterior, tanto na ida como no regresso, tem a

duraçâo de:
I -

até 15 (quinze) dias, quando a missão for de du-

ração inferior a 6 (seis) meses; e

II -

até 30 (trinta) dias, quando a missão for de dura-

ção igualou superior a 6 (seis) meses.»

Art. 2? Acrescentar o seguinte parágrafo ao artigo 145 do
Regulamento Interno dos Serviços da Aeronáutica:
«Parágrafo único. As nomeações ou designações, quando não forem efetuadas por decreto presidencial ou portaria ministerial, serão precedidas de movimentação realizada pelo Comgep ou Dirap, por solicitação do Emaer, Comando Geral, Departamento ou Presidente da Cernai.»

Art. 3? Revogar a alínea 1 do inciso II e alíneas a, c e d do
inciso III do artigo 145 do Regulamento Interno dos Serviços da
Aeronáutica.
Art. 4? Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 8 de janeiro de 1990; 169? da Independéncia e
102' da República.
JOSÉ SARNEY
Octávio Júlio Moreira Lima
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DECRETO N? 98.806, DE 8 DE JANEIRO DE 1990
Declara de utilidade pública, para fins
de desapropriação, o imóvel, com suas benfeitorias, situado na Rua Mato Grosso, n.o
394/400, Bairro Preto, em Belo Horizonte,
Estado de Minas Gerais, destinado ao Tribunal Regional do Trabalho da 3~ Região.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições
que lhe confere o artigo 84, item IV, e de acordo com o artigo
5?, item XXIV, da Constituição, combinados com os artigos 5?,
alínea h, e 6? do Decreto-Lei n:' 3.365, de 21 de junho de 1941, alterado pela Lei n:' 2.786, de 21 de maio de 1956, e tendo em vista
o que consta do Processo n:' 00001.008989/89-40,
DECRETA:
Art. I? É declarado de utilidade pública, para fins de desapropriação, o imóvel, com suas benfeitorias, situado na Rua
Mato Grosso, n:' 394/400, Bairro Barro Preto, na cidade de Belo
Horizonte, Estado de Minas Gerais, de propriedade da Distribuidora de Vinhos Nacional Ltda. (Divinal), transcrito sob o n:'
4.443, no Livro 3-D, fl. 291, do Cartório do 7? Ofício do Registro
de Imóveis da Comarca de Belo Horizonte - MG.
Parágrafo único. O imóvel, a que se refere este artigo, tem
as seguintes características: constituído por um prédio de alvenaria, com área de 900m 2 {novecentos metros quadrados}, com
benfeitorias, instalações e pertences, edificação em terreno retangular, Lote n? 9 (nove), do Quarteirão n? 23 (vinte e três), da
8~ (oitava) Secção Urbana, com área de 600m 2 (seiscentos metros
quadrados), medindo 10m (dez metros) de frente e de fundos,
por 60m (sessenta metros) de frente e fundos, em cada uma das
laterais, limites e confrontações de acordo com a planta respectiva.
Art. 2? O imóvel, referido no artigo anterior, destinar-se-á
às instalações complementares do alrnoxarifado e outros serviços auxiliares da Justiça do Trabalho da 3~ Região, com sede
em Belo Horizonte.
Art. 3? Fica o Tribunal Regional do Trabalho da 3~ Região autorizado a promover, na forma da legislação vigente, a
desapropriação do imóvel descrito no artigo I? deste Decreto,
com a utilização de recursos de seu orçamento próprio.
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Art. 4? A desapropriação de que trata este Decreto é declarada de urgência, nos termos do artigo 15 do Decreto-Lei n:'
3.365, de 21 de junho de 1941, com a redação dada pela Lei n:'
2.786, de 21 de maio de 1956, para efeito de imediata imissão de
posse.

Art. 5?

Este Decreto entra em vigor na data de sua publi-

cação.

Art. 6? Revogam-se as disposições em contrário.
Brasília, 8 de janeiro de 1990; 169? da Independência e
102? da República.
JOSE SARNEY

J. Saulo Ramos
DECRETO N? 98.807, DE 9 DE JANEIRO DE 1990
Dispõe sobre a execução do Sexto Protocolo Adicional ao Acordo Comercial n."
15, no Setor da Indústria Químico·
Fermecéutice, entre o Brasil, a Argentina e
o México.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, usando da atribuição
que lhe confere o art. 84, item IV, da Constituição,
Considerando que o Tratado de Montevidéu, que criou a
Associação Latino-Americana de Integração (Aladi) , firmado
pelo Brasil em 12 de agosto de 1980 e aprovado pelo Congresso
Nacional , através do Decreto Legislativo n:' 66, de 16 de novembro de 1981, prevê, no seu artigo 7?, a modalidade de Acordo de
Alcance Parcial; e
Considerando que os Plenipotenciários do Brasil, da Argentina e do México, com base no Tratado de Montevidéu-80, assinaram, a 15 de dezembro de 1987, em Montevidéu, o Sexto Protocolo Adicional ao Acordo Comercial n:' 15, no Setor da Indústria Químico-Farmacêutica, entre o Brasil, a Argentina e o México,

DECRETA:
Art. I? O Sexto Protocolo Adicional ao Acordo Comercial
n:' 15, no Setor da Indústria Químico-Farmacêutica, entre o BraCol. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 182(1):81-525, jan.zfev. 1990.
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sil, a Argentina e o México, apenso por copia ao presente Decreto, será executado e cumprido tão inteiramente como nele se
contém, inclusive quanto à sua vigência.
Art. 2? Este Decreto entra em vigor na data de sua publ icação.

Brasília, 9 de janeiro de 1990; 169? da Independência e
102? da República.
JOSE SARNEY
Roberto Costa de Abreu Sodré
Os anexos estão publicados em suplemento à edição do DO de 10-1-1990,
pág. 613.

DECRETO N? 98.808, DE 9 DE JANEIRO DE 1990
Dispõe sobre a execução do Quarto
Protocolo Adicional ao Acordo de Complementação Econômica, entre o Brasil e a Argentina (Acordo n,o 7).

o PRESIDENTE DA REPÚBLICA, usando da atribuição
que lhe confere o art. 84, item IV, da Constituição,
Considerando que o Tratado de Montevidéu, que criou a
Associação Latino-Americana de Integração IAladi}, firmado
pelo Brasil em 12 de agosto de 1980 e aprovado pelo Congresso
Nacional, através do Decreto Legislativo n:' 66, de 16 de novembro de 1981, prevê, no seu artigo 7°, a modalidade de Acordo de
Alcance Parcial; e
Considerando que os Plenipotenciários do Brasil e da Argentina, com base no Tratado de Montevidéu-3D, assinaram, a
16 de dezembro de 1988, em Montevidéu, o Quarto Protocolo
Adicional ao Acordo de Alcance Parcial de Complementação
Econômica (Acordo n:' 7),
DECRETA:
Art. I? O Quarto Protocolo Adicional ao Acordo de Alcance Parcial de Complementação Econômica, entre o Brasil e a
Argentina (Acordo n:' 7), apenso por cópia ao presente Decreto,
será executado e cumprido tão inteiramente como nele se contérn, inclusive quanto à sua vigência.
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Art. 2?

Este Decreto entra em vigor na data de sua publi-

cação.

Brasília, 9 de janeiro de 1990; 169? da Independência e
102? da República.
JOSE SARNEY
Roberto Costa de Abreu Sodré
Os anexos estão publicados em suplemento à edição do DO de 10-1-1990,
pág , 613.

DECRETO N? 98.809, DE 9 DE JANEIRO DE 1990
Disp6e sobre a concessão da gratificação de estímulo à fiscalização e arrecadação
aos servidores a que se refere o art. 12 da
Lei o" 7.923("1, de 12 de dezembro de 1989.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições
que lhe confere o art. 84, item IV, da Constituição,
DECRETA:

Art. I? A gratificação de estímulo à fiscalização e arrecadação a que se refere o artigo 12 da Lei n? 7.923, de 12 de dezembro de 1989, será concedida aos servidores pertencentes às
seguintes categorias funcionais do Plano de Classificação de Cargos e Empregos instituído de conformidade com a Lei n:'
5.645("1, de 10 de dezembro de 1970:
I - Fiscal do Trabalho, códigos NS-933 e LT-NS-933,
quando no efetivo exercício da inspeção do trabalho;
II - Médico do Trabalho, códigos NS-9ü3 e LT-NS-9ü3,
quando no efetivo exercício de funções de inspeção da medicina
do trabalho;
(*) V. Coleção das Leis de 1989, volume 181, n'' 6, tomo 1, bimestre novembro/dezembro, pág. 2989.
(**) V. Coleção das Leis de 1970, volume VII, leis de outubro a dezembro,
pág. 78.
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III -

Engenheiro, códigos NS-916 e LT- NS-916, quando no

efetivo exercício de funções de inspeção de segurança do traba-

lho; e
IV - Assistente Social, códigos NS-930 e LT-NS-930,
quando no efetivo exercicio de funções de inspeção do trabalho
das mulheres e menores.
§ 1? O exercicio da inspeção do trabalho compreende atividades externas e internas desenvolvidas nas Secretarias de
Relações do Trabalho e de Segurança e Medicina do Trabalho e
nas respectivas Divisões e Seções nos órgãos regionais do Ministério do Trabalho.
§ 2? Consíderar-se-ão como de efetivo exercício os afastamentos em virtude de:
I
férias;
II
casamento;
III
luto;
IV
licença especial, licença para tratamento da própria
saúde ou em decorrência de acidente de serviço, licença à gestante e licença paternidade;
V - serviço obrigatório por lei e deslocamento em objeto
de serviço;
VI - indicação para ministrar aulas ou submeter-se a treinamento ou aperfeiçoamento relacionados com o cargo ou emprego.

Art. 2? São consideradas atividades internas de direção
pertinentes à inspeção do trabalho, para efeito de percepção de
gratificação de estimulo à fiscalização, obedecendo o dispositivo
no artigo I?, incisos:
I - na Secretaria de Relações do Trabalho e na Secretaria
de Segurança e Medicina do Trabalho:
a) Secretário de Segurança e Medicina do Trabalho;
b I Secretário de Relações do Trabalho;
c) Subsecretário de Segurança do Trabalho;
d) Subsecretário de Medicina do Trabalho;
e) Subsecretário de Programas de Prevenção de Acidentes;
fi Subsecretário de Proteção ao Trabalho;
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g) Coordenador de Estudos e Pesquisas sobre Segurança do
Trabalho;
h) Coordenador Técnico-Normativo de Segurança do Trabalho;
il Coordenador de Estudos e Pesquisas sobre Medicina do
Trabalho;
ji Coordenador Técnico-Normativo de Medicina do Trabalho;
11 Coordenação de Estudos e Programação;
m) Coordenador de Execução de Programas;
nl Coordenador de Inspeção do Trabalho;
o) Coordenador de Proteção ao Trabalho da Mulher e do
Menor;
p) Coordenador do Sistema Nacional de Treinamento;
q) Coordenador do Sistema Federal de Inspeção do Trabalho; e
II - nos órgãos regionais:
a) Delegado Regional do Trabalho;
b I Chefe de Gabinete;
c) Assistente do Delegado;
di Diretor da Divisão de Proteção do Trabalho;
e) Diretor da Divisão de Relações do Trabalho;
fi Diretor da Divisão de Segurança e Medicina do Trabalho;
g) Chefe da Seção de Inspeção do Trabalho;
h) Chefe da Seção de Homologação e Recisões contratuais;
i) Chefe da Seção de Orientação e Movimentação do Fundo
de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS);
j) Chefe da Seção de Multas e Recursos;
1) Chefe da Seção de Proteção ao Trabalho da Mulher e Menor;
m) Chefe da Seção de Segurança do Trabalho;
n) Chefe da Seção de Medicina do Trabalho;
o) Chefe da Seção de Programas de Prevenção de Acidentes
do Trabalho;
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pl Subdelegado do Trabalho;
ql Chefe da Seção de Relações do Trabalho;
r) Chefe do Posto Regional do Trabalho;
s) Coordenador Regional do Sistema Federal de Inspeção
do Trabalho.
Art. 3? A gratificação será atribuída individualmente em
valor correspondente a até 280 pontos, equivalendo cada ponto
a zero vírgula duzentos e oitenta e cinco por cento do vencimento ou salário.
Parágrafo único. O Ministro de Estado do Trabalho instituirá sistemática de avaliação individual com vistas a atribuição dos pontos a que se refere este artigo, que deverá ser publicado no Diário Oficial.
Art. 4? O valor da gratificação a ser percebida pelos funcionários inativos e pensionistas pertencentes às categorias funcionais a que se refere o art. l? deste Decreto obedecerá ao dispositivo no § 4?, artigo 40, da ~onstituição Federal.
Art. 5? Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 6? Revogam-se as disposições em contrário.
Brasília, 9 de janeiro de 1990; 169? da Independência e
102? da República.
JOSE SARNEY

Dorothea Werneck
João Batista de Abreu
DECRETO N? 98.810, DE 9 DE JANEIRO DE 1990
Revoga o art. 4." do Regulamento aprovado pejo Decreto n." 92.817("1, de 20 de dezembro de 1985, para a concessão de incentivos fiscais de que tratam os arts. 13 e 15
da Lei n.O 7.2321"*1, de 29 de outubro de 1984.

o PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição
que lhe confere o art. 84, inciso IV, da Constituição,
í*) V. Coleceo das Leis de 1985, volume VIII, decretos de outubro a dezembro, pág , 637.
(**) V. Coleção das Leis de 1984, volume VII, leis de outubro a dezembro,
pág. 96.
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DECRETA:
Art. I? É revogado o art. 4? do Regulamento aprovado pelo Decreto n:' 92_187, de 20 de dezembro de 1985, para a concessão de incentivos fiscais de que tratam os arts. 13 a 15 da Lei n:'
7.232, de 29 de outubro de 1984.
Art. 2? Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Brasilia, 9 de janeiro de 1990; 169? da Independência e
102? da República.
JOSÉ SARNEY

Décio Leal Zagottis
DECRETO N? 98.811, DE 9 DE JANEIRO DE 1990 (')
Dispõe sobre a execução do Vígésimo
Quinto Protocolo Adicional ao Acordo de
Alcance Parcial de Renegociação das Preferências Outorgadas no Período 1962/80, entre o Brasil e a Argentina (Acordo n.O 1).

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, usando da atribuição
que lhe confere o art. 84, item IV, da Constituição,
Considerando que o Tratado de Montevidéu, que criou a
Associação Latino-Americana de Integração (Aladi), firmado
pelo Brasil em 12 de agosto de 1980 e aprovado pelo Congresso
Nacional, através do Decreto Legislativo n:' 66, de 16 de novembro de 1981, prevê, no seu artigo 7, a modalidade de Acordo de
Alcance Parcial, e
Considerando que os Plenipotenciários do Brasil e da Argentina, com base no Tratado de Montevidéu-80, assinaram, a
27 de junho de 1989, em Montevidéu, o Vigésimo Quinto Protocolo Adicional ao Acordo de Alcance Parcial de Renegociação
das Preferências Outorgadas no Período 1962/80, entre o Brasil
e a Argentina (Acordo n:' 1),
DECRETA:
Art. I? O Vigésimo Quinto Protocolo Adicional ao Acordo
de Alcance Parcial de Renegociação das Preferências Outorga(*) Republicado no DO de 11-1-1990 (v. pág , 559 deste volume).
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das no Período 1962/80, entre o Brasil e a Argentina (Acordo n?
li, apenso por cópia ao presente Decreto, será executado e cumprido tão inteiramente como nele se contém, inclusive quanto à
sua vigência.
Art. 2? Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Brasília, 9 de janeiro de 1990; 169? da Independência e
102? da República.
JOSÉ SARNEY
Roberto Costa de Abreu Sodré
DECRETO N? 98.812, DE 9 DE JANEIRO DE 1990
Regulamenta a Lei n" 7.305W, de 18 de
julho de 1989, e dá outras providências.

o PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições
que lhe conferem o art. 84, inciso IV, da Constituição e o art. 24
da Lei n:' 7.805, de 18 de julho de 1989,
DECRETA:
Art. I? O Regime de Permissão de Lavra Garimpeira, instituido pelo art. I? da Lei n? 7.805, de 18 de julho de 1989,
aplica-se ao aproveitamento imediato de jazimento mineral que,
por sua natureza, dimensão, localização e utilização econômica,
possa ser lavrado, independentemente de prévios trabalhos de
pesquisa, segundo critérios fixados pelo Departamento Nacional
de Produção Mineral (DNPMI.
Art. 2? A Permissão de Lavra Garimpeira depende de prévio licenciamento concedido pelo órgão ambiental competente.
Parágrafo único. Para os fins deste artigo, são competentes:
ai o Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos
Naturais Renováveis (Ibama), no caso de Permissão de Lavra
Garimpeira que cause impacto ambiental de âmbito nacional;
bl o órgão definido na legislação estadual, nos demais casos.
(1)

v. Colecec

das Leis de 1989, volume 181, n:' 4, bimestre julho/agosto,

pág, 1565.
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Art. 3? Quando em área urbana, a Permissão de Lavra
Garimpeira dependerá, ainda, de assentimento da autoridade
administrativa do Município de situação do jazimento mineral.
Art. 4? A Permissão de Lavra Garimpeira será outorgada,
com observância do disposto no Capítulo VI do Regulamento do
Código de Mineração, cabendo ao proprietário do solo, na forma
que a lei estabelecer, a part.icipacão nos resultados da lavra.
Art. 5? Considera-se garimpagem a atividade de aproveitamento de substâncias minerais garimpáveis, executada em
áreas estabelecidas para este fim, sob o regime de Permissão de
Lavra Garimpeira.
§ I? São considerados minerais garimpáveis:
I - o ouro, o diamante, a cassiterita, a columbita, a tantalita e wolframita, exclusivamente nas formas aluvionar, eluv ionar e coluvial; e
II - a scheelita, o rutilo, o quartzo, o berilo, a muscovita,
o espodumênio, a lepidolita, as demais gemas, o feldspato, a mica e outros, em tipos de ocorrência que vierem a ser indicados
pelo DNPM.
§ 2? O local em que ocorrer a extração de minerais garimpáveis, na forma deste artigo, será genericamente denominado
garimpo.
ArL 6? A Permissão de Lavra Garimpeira será outorgada
pelo Diretor-Geral do DNPM, de acordo com os procedimentos
de habilitação estabelecidos em portaria.
Art. 7? A Permissão de Lavra Garimpeira será outorgada a brasileiro ou a cooperativa de garimpeiros autorizada a
funcionar como empresa de mineração, sob as seguintes condições:
I - a permissão vigorará pelo prazo de até cinco anos,
sucessivamente renovável a critério do DNPM;
II - o título é pessoal e, mediante anuência do DNPM,
transmissível a quem satisfaça os requisitos legais. Quando outorgado a cooperativa de garimpeiros, a transferência dependerá, ainda, de autorização expressa da respectiva assembléia geral; e
III - a área da permissão não excederá cinqüenta hectares, salvo, excepcionalmente, quando outorgada a cooperativa
de garimpeiros, a critério do DNPM.
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Parágrafo único. Aplicam-se ao Regime de Permissão de
Lavra Garimpeira, no que couber, as disposições dos Capítulos
XI e XV do Regulamento do Código de Mineração.
Art. 8? Julgada necessária, pelo DNPM, a realização de
trabalhos de pesquisa, o permissionário será intimado a apresentar projeto de pesquisa, no prazo de noventa dias, contados
da publicação do extrato do ofício de notificação no Diário
Oficial da União.
§ I? Em caso de inobservância do disposto no caput deste
artigo, o DNPM cancelará a permissão ou reduzirá a área.
§ 2? Atendido o disposto no caput deste artigo, o DNPM
expedirá o competente Alvará de Pesquisa, podendo, a requerimento do interessado, a área ser ampliada para o limite da classe da respectiva substância, desde que a mesma esteja livre.
Art. 9? O DNPM poderá admitir a Permissão de Lavra
Garimpeira em área de manifesto de mina ou de concessão de
lavra, com autorização do titular, quando houver viabilidade
técnica e econômica no aproveitamento por ambos os regimes.
§ 1? Havendo recusa por parte do titular da concessão ou
do manifesto, o DNPM conceder-lhe-á o prazo de noventa dias,
contados da publicação do extrato do ofício de notificação no
Diário Oficial da União, para apresentar projeto de pesquisa para efeito de futuro aditamento de nova substância ao título original, se for o caso.
§ 2? Decorrido o prazo de que trata o parágrafo anterior,
sem que o titular haja apresentado projeto de pesquisa, o
DNPM poderá conceder a Permissão de Lavra Garimpeira.
Art. 10. A critério do DNPM, será admitida a concessão
de lavra em área objeto de Permissão de Lavra Garimpeira,
com autorização do titular, quando houver viabilidade técnica e
econômica no aproveitamento por ambos os regimes.
Art. 11. São deveres do permissionário de lavra garimpeira:
I - iniciar os trabalhos de extração no prazo de noventa dias, contados da data da publicação do titulo no Diário
Oficial da União, salvo motivo justificado;
II - extrair somente as substâncias minerais indicadas
no titulo;
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III - comunicar imediatamente ao DNPM a ocorrência
de qualquer outra substância mineral não incluída no título, sobre a qual, nos casos de substâncias e jazimentos garimpáveis,
o titular terá direito de aditamento ao título da permissão;
IV - executar os trabalhos de mineração com observância das normas técnicas e regulamentares baixadas pelo DNPM
e pelo órgão ambiental competente;
V - evitar o extravio das águas servidas, drenar e tratar as que possam ocasionar danos a terceiros;
VI - diligenciar no sentido de compatibilizar os trabalhos de lavra com a proteção do meio ambiente;
VII - adotar as providências exigidas pelo poder público;
VIII - não suspender os trabalhos de extração por prazo
superior a cento e vinte dias, salvo motivo justificado;
IX - apresentar ao DNPM, até o dia 15 de março de cada ano, informações quantitativas da produção e da comsrcial ização relativas ao ano anterior; e
X - responder pelos danos -causados a terceiros, resultantes, direta e indiretamente, dos trabalhos de lavra.
§ I? O não cumprimento das obrigações constantes deste
artigo sujeita o infrator às sanções de advertência ou multa,
previstas nos incisos I e II do art. 63, do Decreto-Lei n ? 227121,
de 28 de fevereiro de 1967, e de cancelamento da permissão.
§ 2? A multa inicial variará de dez a duzentas vezes o
Maior Valor de Referência IMVRI estabelecido de acordo com o
disposto no art. 2? da Lei n:' 6.205 131, de 29 de abril de 1975, devendo as hipóteses e os respectivos valores serem definidos em
portaria do Diretor-Geral do DNPM.
§ 3? Na apuração das infrações de que trata este artigo
aplicar-se-ão, no que couber, as disposições do art. 101 do Regulamento do Código de Mineração, aprovado pelo Decreto n?
62.9341 41, de 2 de julho de 1968.

(2) V. Coleção das Leis de 1967, volume I, leis de janeiro a março, pág. 327.
(3) V. Coleção das Leis de 1975, volume IlI, leis de abril a junho, p ág. 27.
(4) V. Colecâo das Leis de 1968, volume VI, decretos de julho a setembro,
pág.6.
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§ 4? O disposto no § I? deste artigo não exclui a aplicação
das sanções estabelecidas na legislação ambiental.
Art. 12. O DNPM estabelecerá, mediante portaria, as
áreas de garimpagem, levando em consideração a ocorrência do
bem mineral garimpável, o interesse do setor mineral e as razões de ordem social e ambiental.
§ I? A criação ou ampliação de áreas de garimpagem fica
condicionada à prévia licença do Ibama, à vista de Estudo de
Impacto Ambiental (ElA) e respectivo Relatório de Impacto
Ambiental (Rima), de acordo com a legislação especifica.
§ 2? Ao determinar a execução do Estudo de Impacto Ambiental, o Ibama fixará as diretrizes adicionais que, pelas peculiaridades do projeto e características ambientais da área, forem
julgadas necessárias, inclusive os prazos para conclusão e análise dos estudos.
Art. 13. Observadas as peculiaridades de determinadas
áreas de garimpagem, o DNPM poderá constituir comissão, em
âmbito federal, estadual ou municipal, com participação de representantes dos permissionários de lavra garimpeira, para
exercer o controle e a orientação técnica das atividades de mineração, dentro da-área,
Art. 14. A área de garimpagem poderá ser desconstítuída
por portaria do Diretor-Geral do DNPM quando:
I - comprometer a segurança ou a saúde dos garimpeiros ou terceiros;
II
estiver causando dano ao meio ambiente;
III
ficar evidenciado malbaratamento da riqueza mineral; e
IV - comprometer a ordem pública.
Art. 15. A área de garimpagem poderá ser reduzida sempre que o número de garimpeiros não justificar o bloqueio da
área originalmente reservada para essa atividade.
Art. 16. O titular de Permissão de Lavra Garimpeira, de
Autorização de Pesquisa, de Concessão de Lavra, de Licença
Registrada ou de Manifesto de Mina responde pelos danos ao
meio ambiente.
Art. 17. A Permissão de Lavra Garimpeira de que trata
este decreto:
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I - não se aplica a terras indígenas; e
Il - quando na faixa de fronteira, além do disposto neste
Decreto, fica ainda sujeita aos critérios e condições que venham
a ser estabelecidos, nos termos do inciso UI do § I? do art. 91
da Constituição Federal.
Art. 18. O aproveitamento de bens minerais, pelo regime
de concessão de lavra ou pelo regime de licenciamento, depende
de licenciamento do órgão ambiental competente (art. 2?, parágrafo único).
Art. 19. A realização de trabalhos de pesquisa e lavra em
áreas de conservação dependerá de prévia autorização do órgão
ambiental que as administre.
Art. 20. Os trabalhos de pesquisa ou lavra que causarem
danos ao meio ambiente são passíveis de suspensão pelo órgão
ambiental competente, conforme disposto na legislação específica.
Parágrafo único. A suspensão de trabalhos de lavra será
comunicada previamente, ao DNPM, que adotars- as providências necessárias no sentido de que o titular mantenha a área e
as instalações em bom estado, de modo a permitir a retomada

das operações.

Art. 21. O beneficiamento de minérios em lagos, rios e
quaisquer correntes de água somente poderá ser realizado de
acordo com solução técnica aprovada pelo DNPM e pelo órgão
ambiental competente.
.
Art. 22. A realização de trabalhos de extração de substâncias minerais sem a competente concessão, permissão ou licença, constitui crime, sujeito a pena de reclusão de três meses a
três anos e multa.
§ I? Constatada, ex officio ou por denúncia, a situação
prevista neste artigo, o DNPM comunicará o fato ao Departamento de Polícia Federal (DPF), para a instauração do competente inquérito e demais providências cabíveis.
§ 2? Sem prejuízo da ação penal e da multa cabível, a extração mineral realizada sem a competente concessão, permissão ou licença acarretará a apreensão do produto mineral, das
máquinas, veículos e equipamentos utilizados, .os quais, após
transitada em julgado a sentença que condenar-o infrator, serão
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vendidos em hasta pública e o produto da venda recolhido à
conta do Fundo Nacional de Mineração, instituído pela Lei n:'
4.425, de 8 de outubro de 1964.
Art. 23. Nas áreas estabelecidas para garimpagem os trabalhos deverão ser realizados preferencialmente em forma associativa, com prioridade para as cooperativas de garimpeiros.
§ I? O DNPM, no prazo de sessenta dias, após o recebimento do requerimento de Permissão de Lavra Garimpeira, verificando que a área se encontra livre, publicará no Diário
Oficial o respectivo memorial descritivo e abrirá prazo de sessenta dias para eventual contestação por parte de cooperativa
de garimpeiros, que esteja extraindo minerais garimpáveis na
área, para fins de exercício do direito de prioridade.
§ 2? A contestação deverá ser protocolizada no DNPM e
conter elementos de prova de atuação na área.
§ 3? Decorrido, sem contestação, o prazo referido no § I?
deste artigo, o DNPM dará seguimento ao processo de outorga
do título de. permissão de lavra garimpeira.
§ 4? Caso haja contestação, o DNPM procederá vistoria
na área: requerida, no prazo de sessenta dias para identificação
e colheita de provas.
§ 5? Constatada a atuação de cooperativa de garimpeiros
na área requerida, o DNPM concederá à interessada o prazo de
sessenta dias para exercer ~o direito de prioridade.
§ 6? A não apresentação pela cooperativa de garimpeiros
do requerimento de perm issão de lavra garimpeira, no prazo estabelecido no parágrafo anterior, configura, para todos os efeitos legais, renúncia ao direito de prioridade, devendo o DNPM
dar prosseguimento ao processo do requerimento considerado
prioritário.
Art. 24. Fica assegurada às cooperativas de garimpeiros
prioridade para obtenção de autorização de pesquisa ou concessão de lavra nas áreas onde estejam atuando, desde que a ocupação tenha ocorrido':'"J ....
I - em áreas livres, nos termos do Decreto-Lei n:' 227, de
28 de fevereiro de1967;
II - em. áreas requeridas com prioridade, anteriormente à
vigência da Lei n:' 7.805, de 18 de julho de 1989;
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III - em áreas onde sejam titulares de Permissão de Lavra
Garimpeira.
§ I? A cooperativa de garimpeiros terá o prazo de cento e
oitenta dias, a partir da publicação deste Decreto, para exercer
o direito de prioridade de que tratam os incisos I e II deste artigo, mediante protocolização do competente requerimento.
§ 2? A cooperativa, quando necessário, fará prova do
exercício anterior da garimpagem na área, pelos seus associados
e, se for o caso, da implantação de infra-estrutura existente na
área.
§ 3? A cooperativa de garimpeiros, que se enquadre no
disposto no artigo anterior, poderá optar pelo título de Permissão de Lavra Garimpeira, cabendo ao DNPM decidir sobre a
pretensão.
Art. 25. Observado o disposto nos arts. 23 e 24, aplica-se,
para atribuição da prioridade na obtenção da Permissão de Lavra Garimpeira, a alínea a do art. 11 do Decreto-Lei n? 227, de
28 de fevereiro de 1967.
Art. 26. A cooperativa de garimpeiros titular de Permissão de Lavra Garimpeira fica obrigada a:
I - promover a organização das atividades de extração
e o cumprimento das normas referentes à segurança do trabalho
e à proteção do meio ambiente;
II - não admitir em seu quadro social pessoas associadas a outra cooperativa com o mesmo objetivo;
III - fazer constar, em seu estatuto, que entre seus objetivos figura a atividade garimpeira;
IV - fornecer a seus associados certificados relativos a
suas atividades na área da permissão;
V - apresentar anualmente ao DNPM lista nominal dos
associados com as alterações ocorridas no período;
VI - não permitir que pessoas estranhas ao quadro social
exerçam a atividade de garimpagem na área titulada; e
VII - estabelecer no estatuto que a atuação da cooperativa
se restringirá a objeto da permissão.

Art. 27. Haverá, no DNPM, além dos livros previstos no
art. 119 do Regulamento do Código de Mineração, o Livro I, de
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Registro das Permissões de Lavra Garimpeira, para transcrições das respectivas permissões.
Art. 28. O Diretor-Geral do DNPM deverá publicar:
1 - no prazo de trinta dias, portaria regulando procedimentos para habilitação à Permissão de Lavra Garimpeira (art.
6?);
II - no prazo de cento e vinte dias, portaria estabelecendo procedimentos e critérios a serem observados nos projetos de
pesquisa (art. 8?); e
III - no prazo de cento e vinte dias, portaria contendo instruções para aplicação ao disposto no art. 10.
Art. 29. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 30. Revogam-se as disposições em contrário.
Brasília, 9 de janeiro de 1990: l69? da Independência e
102? da República.
JOSE SARNEY
J. Saulo Ramos

Vicente Cavalcante Fialho
João Alves Filho
Rubens Bayma Denys
DECRETO N? 98.813, DE 10 DE JANEIRO DE 1990
Aprova o Regulamento do Fundo de
Garantia do Tempo de Serviço (FGTS).

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição
que lhe confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e tendo em
vista o disposto no art. 29 da Lei n? 7.839, de 12 de outubro de
1989,
DECRETA:
Art. I? Fica aprovado o Regulamento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço, que com este baixa.
Art. 2? Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
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Art. 3? Revogam-se as disposições em contrário.
Brasília, 10 de janeiro de 1990; 169? da Independência e
102" da República.
JOSÉ SARNEY
Mailson Ferreira da Nóbrega
Dorothea Werneck
João Batista de Abreu

REGULAMENTO DO FUNDO DE GARANTIA DO
TEMPO DE SERVIÇO
CAPÍTULO I
Disposições preliminares

Art. I? O Fundo de Garantia do Tempo de Serviço
IFGTS) é constituido pelos saldos das contas vinculadas e das
individualizadas ora existentes e outros recursos a ele incorporados.
Art. 2? A gestão do FGTS será exercida pela Caixa Econômica Federal (CEF), segundo normas gerais e planejamento
elaborados pelo Conselho Curador.
CAPÍTULO II

Da opção com efeito retroativo
Art. 3? Os trabalhadores poderão, a qualquer tempo, optar pelo FGTS com efeito retroativo a I? de janeiro de 1967, ou
à data de sua admissão, quando posterior.
Parágrafo único. O disposto neste artigo não se aplica:
a] aos empregados que tenham transacionado com o empregador o direito à indenização;
b) ao empregado cuja indenização pelo tempo anterior à opção já tenha sido depositada na sua conta vinculada;
c) aos empregados rurais, assim definidos pela Lei n~
5.8891' 1, de 8 de junho de 1973.
(*) v. Coleção das Leis de 1973, volume III, leis de abril a junho, pág. 34.
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Art. 4? A opção com efeito retroativo será feita mediante
declaração escrita do empregado em modelo próprio e homologada pela Justiça do Trabalho.
Parágrafo único. Na declaração será indicado o períoào ao
qual se refere a opção com efeito retroativo.
Art. 5? Homologada a opção, o empregador fará as devidas anotações no registro do empregado e na sua Carteira de
Trabalho e Previdência Social e comunicará ao banco depositário.

Parágrafo único. O valor da conta vinculada em nome do
empregador e individualizada. em relação ao empregado, correspondente ao período abrangido pela retroação, será transferido
pelo banco depositário para a conta vinculada em nome do empregado.

CAPiTULO III

Dos depósitos
Art. 6? O depósito de que trata o art. 13 da Lei n?
7.839 1" 1, de 12 de outubro de 1989, é obrigatório nos casos de interrupção do contrato de trabalho, tais como:
I - para prestação de serviço militar;
11 - por motivo de licença para tratamento de saúde, até
quinze dias;
111 - por motivo de licença por acidente de trabalho;
IV - por motivo de licença-maternidade.
Art. 7? O depósito a que se refere o art. 13 da Lei n:' 7.839
é devido, ainda, quando o trabalhador passar a exercer cargo de
diretoria, gerência ou outro de confiança imediata do empregador.
Art. 8? Após a centralização das contas no Gestor do
FGTS, o crédito de juros e correção monetária será efetuado na
conta vinculada do trabalhador no dia 13 de cada mês, sobre o
saldo existente no dia 13 do mês anterior, deduzidas as retiradas ocorridas no período, exceto as do dia do crédito.
(**) V. Coleção das Leis de 1989, volume 181, n'' 5, bimestre setembro/outubro, pág. 2208.
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Parágrafo único.

Caso o dia 13 não seja útil, considerar-se-

á o primeiro dia útil subseqüente, tanto para a realização do
crédito quanto para a definição do saldo-base.
CAPÍTULO IV

Das informações sobre as contas
Art. 9? Fica assegurado ao trabalhador, dois meses após a
centralização das contas no gestor do FGTS, o direito de receber, bimestralmente, extrato informativo da conta vinculada.
Art. 10. O banco depositário é responsável pelos lançamentos efetuados nas contas vinculadas sob sua administração,
até a efetiva transferência dessas contas para o gestor.
Art. 11. Caberá ao banco depositário, ou ao gestor após a
centralização, fornecer ao empregador, no prazo de até cinco
dias úteis, as informações neces sárias ao cumprimento do disposto nos §§ I? e 2? do art. 16 da Lei n? 7.839.
§ l? As informações deverão abranger todos os depósitos
efetuados pelo empregador, bem como juros e atualização monetária das contas, relativos ao período de vigência do último contrato de trabalho.
§ 2? Caberá ao empregador comprovar o efetivo recolhimento dos valores devidos que não tenham ingressado na conta
até a data da rescisão do contrato de trabalho.

CAPÍTULO V

Do certificado de regularidade
Art. 12. A regularidade da situação do empregador, quanto às suas obrigações para com o FGTS, será comprovada por
Certificado de Regularidade do FGTS, com validade em todo o
território nacional, a ser fornecido pelo gestor, mediante solicitação.
Art. 13. O certificado terá validade de seis meses a contar
da data de sua emissão.
§ I? No caso de parcelamento de débito, a validade será
de trinta dias.
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§ 2? Havendo antecipação no pagamento de parcelas, o
certificado terá validade igual ao período correspondente às
prestações antecipadas, observado o prazo máximo de seis me-

ses.

CAPÍTULO VI

Dos efeitos da rescisão ou extinção
do contrato de trabalho
Art. 14. Ocorrendo despedida sem justa causa, inclusive a
indireta, com culpa recíproca ou por força maior, o empregador
autorizará o saque da conta vinculada do empregado demitido,
devendo entregar-lhe o documento previsto para esse fim, por
ocasião do pagamento da rescisão contratual.
Art. 15. Os valores sacados na vigência do contrato de
trabalho, atualizados com juros e correção monetária, serão
considerados para efeito de cálculo dos percentuais de 40% ou
20% a que se refere o art. 16, §§ I? e 2?, da Lei n:' 7.839_
Art. 16. Por ocasião da rescisão do contrato de trabalho, o
empregador efetuará o depósito devido e ainda não recolhido,
relativo ao mês de rescisão e, se for o caso, aos meses anteriores, no prazo previsto no art. 13 da Lei n:' 7.839.
Art. 17. Ocorrendo rescisão do contrato de trabalho, pelo
empregador, por justa causa, o empregado demitido somente terá direito ao saque da sua conta vinculada, nas hipóteses previstas nos itens III a VIII do art. 18 da Lei n:' 7.839.
Art. 18. Ocorrendo rescisão do contrato de trabalho, para
a qual não tenha o empregado dado causa, fica assegurado o direito à indenização relativa ao tempo de serviço anterior à opção ou a 5 de outubro de 1988, na forma dos arts. 477 a 486 da
CLT.
CAPÍTULO VII

Dos saques
Art. 19. Para a movimentação da conta vinculada por motivo de aposentadoria, a condição de inativo será comprovada
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mediante documento expedido pelo Instituto Nacional de Previdência Social (INPS), ou pelo órgão competente, no caso de servidores civis e militares.
Parágrafo único. A conta vinculada aberta em nome do
aposentado, em razão de novo vínculo empregatício, poderá ser
movimentada nos casos previstos no art. 18 da Lei n:' 7.839, ou
mediante comprovação da condição de aposentado e da extinção

do novo contrato de trabalho.
Art. 20. O saldo da conta vinculada do trabalhador que
vier a falecer será pago aos respectivos dependentes habilitados
perante a Previdência Social, à vista de documento por esta
emitido, de acordo com os critérios adotados para concessão de
pensões por morte.
§ I? O documento mencionado neste artigo conterá:

ai a identificação e data de nascimento de cada dependente;
e

bl o percentual a que faz jus cada dependente.
§ 2? As quotas atribuídas a menores ficarão depositadas
em caderneta de poupança e só serão disponíveis após o menor
completar dezoito anos, salvo autorização judicial.
§ 3? Na falta de dependentes, farão jus ao recebimento do

saldo da conta vinculada os sucessores do trabalhador, na forma prevista no Código Civil, indicados em alvará judicial, expedido a requerimento do interessado, independentemente de inventário ou arrolamento.

Art. 21. Até a centralização das contas no gestor, os saques do FGTS, previstos nos itens do art. 18 da Lei n:' 7.839, serão autorizados:
I

pelo empregador, nos casos previstos nos itens I e

II

pelo empregador ou pelo Poder Judiciário, nos casos

III;
previstos no item II;

III -

pelo banco depositário ou pelo Poder Judiciário, nos

casos previstos no item IV;

IV - pelos agentes financeiros do Sistema Financeiro da
Habitação (SFHI ou pelo gestor, nos casos previstos nos itens
V, VI e VII;
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v - pelo gestor, nos casos previstos no item VIII;
VI - pelo sindicato, no caso de aposentadoria do trabalhador avulso;
VII - pelo empregador, no caso de rescisão ou extinção de
contrato de trabalhador aposentado que adquiriu novo vínculo
empregatício.
Art. 22. Entende-se por operação financiável nas condições vigentes para o SFH a aquisição de moradia própria que,
realizada fora do sistema, preencheria os requisitos para ser por
ele financiada.
Art. 23. Para pagamento total ou parcial do preço da casa
própria, o valor do saque na conta vinculada, acrescido da parcela financiada, não poderá exceder o limite financiável pelo
SFH.
Art. 24. E vedada a utilização simultãnea de recursos do
FGTS na aquisição de mais de um imóvel.
Art. 25. A solicitação de saque da conta vinculada será
atendida no prazo de até cinco dias úteis.
§ I? Decorrido o prazo e não havendo liberação do saque
por culpa do banco depositário, arcará este com a atualização
monetária dos valores devidos com base no BTN Fiscal ou outro título que vier a sucedê-lo e com os juros de que trata o art.
20 da Lei n? 7.839.

§ '2?' Após a centralização, o gestor responderá pela atualização monetária e juros de que trata o § I?, caso a liberação
do saque ocorra após o prazo, por sua culpa.
Art. 26. Para o fim previsto no art. 19 da Lei n:' 7.839, a
partir da centralização das contas no gestor, serão também considerados os saldos das contas individualizadas.
Art. 27. Em qualquer caso de rescisão ou extinção do contrato de trabalho de empregado que possuir tempo de serviço
anterior à opção ou a 5 de outubro de 1988, observar-se-ão os seguintes critérios:
I - havendo indenização a ser paga, o empregador poderá
sacar o saldo dos valores por ele depositados na respectiva conta individualizada;
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II - no caso de aposentadoria compulsória do empregado
requerida pelo empregador, a indenização relativa ao tempo de
serviço anterior à opção ou a 5 de outubro de 1988 será reduzida
em 50%;
III - não havendo indenização a ser paga, ou decorrido o
prazo prescricional para a reclamação de direitos por parte do
empregado, o empregador poderá sacar o saldo da respectiva
conta individualizada, mediante autorização do Ministério do
Trabalho.
§ I? Nas hipóteses previstas nos itens I e lI, a comprovação se fará perante o próprio banco depositário, mediante a
apresentação do recibo de quitação, do qual conste em destaque
a parcela correspondente à indenização por tempo de serviço,
atendidas as formalidades do artigo 477 da CLT ou de comunicação da Justiça do Trabalho sobre o valor da indenização que
tenha sido paga pelo empregador em virtude de sentença.
§ 2? Na hipótese prevista no item III, o empregador comprovará à autoridade local do Ministério do Trabalho ou, na sua
falta, ao gestor, a inexistência de indenização a ser paga, ou,
quando for o caso, o decurso do prazo prescricional.
§ 3? A autoridade local do Ministério do Trabalho, ou o
gestor autorizará o empregador a levantar no banco depositário
o saldo da conta individualizada, no prazo de cinco dias úteis,
contados da comprovação a que se refere o § 2?
Art. 28. Na hipótese de as empresas se utilizarem da faculdade prevista no art. 14 da Lei n:' 7.839, qualquer que seja o
motivo determinante da perda do cargo de diretor, a conta vinculada somente poderá ser movimentada nas situações previstas nos itens III a VIII do art. 18 da referida Lei.
Art. 29. A movimentação da conta vinculada do FGTS por
menor de 18 anos dependerá da assistência do responsável legal.
CAPÍTULO VIII

Do gestor do FGTS
Art. 30. Cabe ao gestor:
I - expedir as instruções necessanas ao cumprimento
das resoluções do Conselho Curador;
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II - analisar as operações a ele submetidas, responsabilizando-se pela sua aprovação e pela concessão do crédito, assim
COmo pelo acompanhamento da sua execução e correta aplicação
dos recursos;
111 - avaliar a capacidade técnica e econômico-financeira
dos executantes e selecionar os agentes financeiros repassadores dos recursos do FGTS;
IV - elaborar o orçamento-programa e o plano de aplicações, conforme as diretrizes do Conselho Curador, discriminando beneficiários, regiões, Estados e condições financeiras;
V - apresentar relatórios gerenciais trimestrais com a finalidade de proporcionar ao Conselho Curador meios para avaliar o desempenho dos programas, nos seus aspectos físicos,
econômico-financeiros, sociais e institucionais, e a sua vinculação às diretrizes governamentais;
VI - formalizar convênios com a rede bancária para recebimentos e pagamentos do FGTS.

CAPÍTULO IX

Do exercício financeiro
Art. 31. O exercício financeiro do FGTS será de I? de janeiro a 31 de dezembro.
§ I? No final de cada exercício financeiro será realizado o
balanço anual do FGTS.
§ 2? As contas do FGTS serão escrituradas em registros
contábeis próprios.
CAPÍTULO X

Das aplicações dos recursos
Art. 32. Para os efeitos deste regulamento. considera-se
habitação popular a destinada a famílias com renda mensal não
superior a 1.150 BTN.
Art. 33. São complementares aos programas habitacionais
os projetos de saneamento básico e infra-estrutura urbana que:
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I - sejam parte integrante dos programas habitacionais;
II - sejam indispensáveis para tornar operativa a infraestrutura integrante dos programas.
Art. 34. É vedada a aplicação de recursos destinados a saneamento básico e infra-estrutura urbana em custeio ou rolagem
de dívida.
Art. 35. Os financiamentos concedidos com recursos do
FGTS e destinados aos projetos integrados de habitação, saneamento básico e infra-estrutura urbana obedecerão os seguintes
requisitos:
I
taxa média mínima, por projeto, de 3% ao ano;
correção monetária igual à das contas vinculadas do
II
FGTS;
IH
prazo máximo de retorno dos recursos aplicados, por
projeto, limitado a 25 anos;
IV - garantia real, admitida a vinculação de receitas em
se tratando de pessoa jurídica de direito público.
Art. 36. A contratação de empréstimo de recursos do
FGTS dependerá da comprovação da regularidade da situação
do tomador quanto às suas obrigações para com o FGTS.

CAPÍTULO XI
Das entidades filantrópicas
Art. 37. As entidades filantrópicas estão sujeitas ao recolhimento dos depósitos para o FGTS, na forma da Lei n:' 7.839 e
deste regulamento, a partir de 13 de outubro de 1989.
CAPÍTULO XII

Da fiscalização e da cobrança
Art. 38. Compete ao Ministério do Trabalho exercer a fiscalização do disposto na Lei n:' 7.839, de acordo com este regulamento e os arts. 622 a 646 da CLT.
Art. 39. O empregador que não efetuar os depósitos do
FGTS, no prazo legal, responderá pela atualização monetária da
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importância correspondente, bem assim juros de mora de 1 % ao
mês e multa de 20%, incidentes sobre o valor atualizado.
Parágrafo único. O disposto neste artigo aplica-se. também, à hipótese prevista no item V do § I? do art. 21 da Lei n"
7.839.
Art. 40. A empresa em mora para com o FGTS não poderá, sem prejuízo de outras disposições legais:
I ~ pagar honorário, gratificação, pró-labore, ou qualquer
outro tipo de retribuição ou retirada a seus diretores, sócios, gerentes ou titulares de firma individual;
II - distribuir quaisquer lucros, bonificações e dividendos
a seus sócios, titulares, acionistas, ou membros de órgãos diri-

gentes, fiscais ou consultivos.
Art. 41. O empregador em mora contumaz com o FGTS
não poderá receber qualquer benefício de natureza fiscal, tributária ou financeira, por parte de órgão da União, dos Estados
ou dos Municípios, ou de que estes participem.
§ I? Considera-se mora contumaz o não pagamento de valores devidos ao FGTS por período igualou superior a três meses, sem motivo grave e relevante, excluídas as causas pertinentes ao risco do empreendimento.
§ 2? Não se incluem na proibição deste artigo as operações
de crédito destinadas à liquidação dos débitos existentes para
com o FGTS, o que deverá ser expressamente consignado' em
documento firmado pelo responsável legal da empresa, como
justificação do crédito.
Art. 42. Pela infração ao disposto nos itens 1 e II do art.
40, os diretores, sócios, gerentes, membros de órgãos fiscais ou
consultivos, titulares de firma individual ou quaisquer outros
dirigentes de empresa estão sujeitos à pena de detenção de um
mês a um ano (Decreto-Lei n:' 368 1"'1, de 19 de dezembro de
1968, art. 4?1.
Parágrafo único. Apurada a infração prevista neste artigo,
o Delegado Regional do Trabalho representará, sob pena de responsabilidade, ao Ministério Público, para a instauração da
competente ação penal.
(***) V. Coíeceo das Leis de 1968, volume VII, leis de outubro a dezembro,
pág. 18.
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Art. 43. Sem prejuízo do disposto no art. 40, as infrações
previstas no § l? do art. 21 da Lei n? 7.839 serão punidas com
multa:
I

de 2 a 5 BTN, por empregado, no caso dos incisos II e

III;

II
de 10 a 100 BTN, por empregado, no caso dos incisos
I, IV e V.
Parágrafo único. Na imposição da multa, a autoridade
considerará, além das circunstâncias agravantes previstas no §
2? do art. 21 da Lei n? 7.839, o dano para o empregado e o porte
econômico do infrator.
Art. 44. O Ministério do Trabalho manterá livro especial
destinado à Inscrição da Dívida Ativa do FGTS (Lei n? 7.839,
art. 21).
Art. 45. A Certidão da Divida Ativa extraída do livro de
que trata o artigo anterior serve de título para o gestor promover a cobrança dos débitos em juízo.

CAPiTULO XIII
Das disposições gerais e transitórias
Art. 46. É facultado à entidade sindical representar os trabalhadores, independentemente de instrumento de procuração,
junto ao empregador, ao banco depositário ou ao gestor, para
obtenção de informações relativas ao FGTS.
Art. 47. Dos atos do gestor, caberá recurso ao Conselho
Curador, no prazo de trinta dias.
Art. 48. O Ministério do Trabalho prestará ao Conselho
Curador o apoio necessário ao exercício da sua competência.
Art. 49. Para os fins do art. 12 da Lei n:' 7.839, o empregador solicitará ao banco depositário a abertura de conta vinculada em nome do trabalhador, à qual serão creditados depósitos
devidos a partir de 5 de outubro de 1988_
Parágrafo único. Cabe ao empregador apurar os valores
dos depósitos no período entre 5 de outubro de 1988 e 12 de outubro de 1989.
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Art. 50. A opção pelo regime do FGTS somente será admitida com referência ao tempo anterior a 5 de outubro de 1988.
Art. 51. O tempo de serviço anterior à opção ou a 5 de outubro de 1988 poderá ser transacionado entre empregado e empregador, respeitado o limite mínimo de 60% da indenização
simples ou em dobro, conforme o caso.
Art. 52. O Conselho Curador baixará as instruções necessárias à centralização das contas do FGTS no gestor, de forma
a assegurar a integrídade dos direitos do trabalhador, notadamente no que se refere à atualização dos respectivos créditos e
à exata informação.
Art. 53. Após a centralização das contas no gestor, o Conselho' Curador poderá simplificar os procedimentos para movimentação e saques.
Brasília, 10 de janeiro de 1990.
DECRETO N? 98.814, DE 10 DE JANEIRO DE 1990
Homologa a demarcação da Área Indígena Nambikwara, Estado de Mato Grosso.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições
que lhe confere o artigo 84, inciso IV, da Constituição Federal,
e tendo em vista o disposto no artigo 19, § 1?, da Lei n? 6.001,
de 19 de dezembro de 1973,
DECRETA:
Art. 1? Fica homologada, para os efeitos do art. 231 da
Constituição Federal, a demarcação administrativa promovida
pela Fundação Nacional do Índio (Funai] da Área Indígena
Nambikwara, localizada no Município de Vila Bela da Santíssima Trindade, Estado de Mato Grosso, caracterizada como de
ocupação tradicional e permanente indígena.
Art. 2? A Área Indigena de que trata este Decreto tem a
seguinte delimitação: Norte: Partindo do Marco 1 de coordenadas geográficas aproximadas 12'58'33,6"S e 60'OO'36,5"WGr.,
situado na margem direita do Rio Doze de Outubro e na margem direita da Rodovia BR-364 de acesso Cuiabá-MT para ViCol. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 182(1):81-525, jan./fev. 1990.
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lhena-RO; daí, segue pelo citado rio no sentido jusante com uma extensão aproximada de 114.176,72 metros, até o Ponto 1 de coordenadas geográficas aproximadas 12°23'40,4"8 e 59'19'26,8"WGr., situado na Foz do citado rio no Rio Camararé; daí, segue pelo
Rio Camararé no sentido jusante com uma extensão aproximada
de 63.146,41 metros, até o Ponto 2 de coordenadas geográficas
aproximadas 12°12'50,8"8 e 58°52'17,I"WGr., situado na Foz do
citado rio no Rio Juruena. Leste: Daí, segue pelo Rio Juruena
no sentido montante com uma extensão aproximada de 52.432,69
metros, até o Ponto 3 de coordenadas geográficas aproximadas
12°38'33,2"8 e 58°56'00,2"WGr., situado na Foz do Rio Juina no
citado rio; daí, segue pelo Rio Juina no sentido montante com
uma extensão aproximada de 163.870,32 metros, até o Ponto 4 de coordenadas geográficas aproximadas 13°41'31,9"8 e 59°27'16,3"WGr.,
situado na Foz do Córrego Caraná no citado rio. Sul: Daí, segue pelo citado córrego no sentido montante com uma extensão
aproximada de 26.418,29 metros, até o Marco 63 de coordenadas
geográficas aproximadas 13°48'52,6"8 e 59'37'42,8"WGr., situado na margem direita do citado córrego; daí, segue por uma linha reta com azimute de 192'14'51,8" com distância de 44,00 metros, até o Marco 62 de coordenadas geográficas aproximadas
13'48'54,0"8 e 59'37'43,l"WGr.; daí, segue por uma linha reta com azimute de 198°25'46,3" com distância de 247,33 metros,
até o Ponto E-774 de coordenadas geográficas aproximadas
13°49'01,6"8 e 59'37'45,8"WGr., situado na margem de uma estrada de acesso para antiga BR-364, daí segue pela citada estrada no sentido para Rodovia BR-364 com azimute de 180'52'25,6"
com distância de 695,15 metros, até o Marco 61 de coordenadas
geográficas aproximadas 13'49'24,2"8 e 59'37'46,4"WGr.; daí
segue por uma linha reta com azimute de 167'16'35,0" com distância de 898,24 metros, até o Marco 60 de coordenadas geográficas aproximadas 13'49'52,7"8 e 59°37'40,2"WGr.; daí, segue
por uma linha reta com azimute de 167'13'05,5" com distância
de 150,57 metros, até o Marco 59 de coordenadas geográficas
aproximadas 13'49'57,6"8 e 59'37'39,I"WGr., situado no entroncamento da citada estrada com antiga Rodovia BR-364 e próximo a um cemitério. Oeste: Daí, segue pelo antigo traçado da Rodovia BR-364 com azímute de 269°02'30,8" com distância de
133,96 metros, até o Marco 58 de coordenadas geográficas aproximadas 13°49'57,6"8 e 59°37'43,6"WGr.; daí, segue por uma linha reta com azimute de 294°53'26,6" com distância de 1.371,85
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 182(1):81-525, jan./fev. 1990.

142

metros, até o Marco 57 de coordenadas geográficas aproximadas 13'49'38,4"8 e 59'38'24,7"WGr.; daí, segue por uma linha reta com azimute de 323'45'49,7" com distância de 1.648,05
metros, até o Marco 56 de coordenadas geográficas aproximadas
13'48'54,7"8 e 59'38'56,7"WGr.; daí, segue por uma linha reta com azimute de 325'07'50,6" com distância de 1.957,07 metros, até o Marco 55 de coordenadas geográficas aproximadas
13'48'02,2"8 e 59'39'33,3"WGr.; daí, segue por uma linha reta com azimute de 322'32'41,9" com distância de 4.009,20 metros, até o Marco 53 de coordenadas geográficas aproximadas
13'46'17,8"8 e 59'40'53,3"WGr.; daí; segue por uma linha reta com azimute de 313°29'47,9" com distância de 1.997,63
metros, até o Marco 52 de coordenadas geográficas aproximadas 13'45'32,6"8 e 59'41'40,9"WGr.; daí, segue por uma linha reta com azimute de 312'00'32,6" com distância de 2.087,48
metros, até o Marco 51 de coordenadas geográficas aproximadas 13'44'46,6"8 e 59°42'32"WGr.; daí, segue por uma linha reta com azimute de 312°58'10,5" com distância de 587,90
metros, até o Ponto E-668 de coordenadas geográficas aproximadas 13'44'33,4"8 e 59'42'46,2"WGr.; daí, segue por uma linha
reta com azimute de 336'43'59,6" com distância de 1.628,74 metros, até o Marco 50 de coordenadas geográficas aproximadas
13'43'44,5"8 e 59°43'07,0"WGr.; daí, segue por uma linha reta com azimute de 340'24'11,3" com distância de 2.035,05 metros, até o Marco 49 de coordenadas geográficas aproximadas
13'42'41,9"8 e 59'43'29,0"WGr.; daí, segue por uma linha reta com azimute de 340'12'59,8" com distância de 2.027,05 metros, até o Marco 48 de coordenadas geográficas aproximadas
de 13'41'39,6"8 e 59'43'51,1"WGr.; daí, segue por uma linha reta com azimute de 340'13'01,5" com distância de 1.924,52 metros, até o Marco 47 de coordenadas geográficas aproximadas
13'40'40,5"8 e 59'44'12,I"WGr.; daí, segue por uma linha reta com azimute de 340°08'33,8" com distância de 1.922,26 me·
tros, até o Marco 46 de coordenadas geográficas aproximadas
13'39'41,5"8 e 59'44'33,I"WGr.; daí, segue por uma linha reta com azimute de 340'02'22,6" com distância de 2.344,11 metros, até o Marco 45 de coordenadas geográficas aproximadas
13'38'29,6"8 e 59°44'58,8"WGr_; daí, segue por uma linha reta com azimute de 339'52'02,7" com distância de 2.068,60 metros, até o Marco 44 de coordenadas geográficas aproximadas
13'37'26,2"8 e 59'45'21,8"WGr.; daí, segue por uma linha re·
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ta com azimute de 340'13'25,8" com distância de 1.943,38 metros até o Marco 43 de coordenadas geográficas aproximadas
13'36'26,4"8 e 59'45'43,0"WGr_; dai, segue por uma linha reta com azimute de 333'24'40,3" com distância de 2_080,59 metros, até o Marco 42 de coordenadas geográficas aproximadas
13'35'25,6"8 e 59'46'13,2"WGr.; daí, segue por uma linha reta com azimute de 328'05'53,1" com distância de 1.352,50 metros, até o Ponto E-537 de coordenadas geográficas aproximadas
13'34'48,0"8 e 59'46'36,6"WGr.; daí, segue por uma linha reta com azimute de 299'54'36,3" com distância de 607,28 metros, até o Marco 41 de coordenadas geográficas aproximadas
13'34'38,0"8 e 59'46'53,9"WGr.; daí, segue por uma linha reta com azimute de 290'06'02,8" com distância de 735,42 metros, até o Ponto E-528 de coordenadas geográficas aproximadas
13'34'29,5"8 e 59'47'16,8"WGr.; daí, segue por uma linha reta com azimute de 308'55'38,7" com distância de 1.308,28 metros, até o Marco 40 de coordenadas geográficas aproximadas
13'34'02,4"8 e 59'47'50,3"WGr.; daí, segue por uma linha reta com azimute de 310'05'25,3" com distância de 1.935,40 metros, até o Marco 39 de coordenadas geográficas aproximadas
13'33'21,3"8 e 59'48'39,0"WGr.; daí, segue por uma linha reta com azimute de 310'00'29,4" com distância de 1.946,87 metros, até o Marco 37 de coordenadas geográficas aproximadas
13'32'40,0"8 e 59'49'28,1"WGr.; daí, segue por uma linha reta com azimute de 310'20'13,1" com distância de 1.755,50 metros, até o Ponto E-481 de coordenadas geográficas aproximadas
13'32'02,6"8 e 59'50'12,1"WGr.; situado no cruzamento da antiga BR-364 com novo traçado da citada rodovia; daí, segue por
uma linha reta com azimute de 339°45'32,4" com distância de
289,98 metros, até o Marco 36 de coordenadas geográficas aproximadas 13'31'53,7"8 e 59'50'15,4"WGr.; daí, segue por uma linha reta com azimute de 349'27'48,9" com distância de 2.225,58
metros, até o Marco 35 de coordenadas geográficas aproximadas
13'30'42,5"8 e 59'50'28,0"WGr.; daí, segue por uma linha reta com azimute de 349'59'42,5" com distância de 1.930,15 metros, até o Marco 34 de coordenadas geográficas aproximadas
13'29'40,5"8 e 59'50'38,5"WGr.; daí, segue por uma linha reta com azimute de 350'24'39,2" com distância de 1.897,39 metros, até o Marco 33 de coordenadas geográficas aproximadas
13'28'39,5"8 e 59'50'48,2"WGr.; daí, segue por uma linha reta com azimute de 350'29'42,4" com distância de 1.917,53 meCol. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 182(1):81-525, jan./fev. 1990.
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tros, até o Marco 32 de coordenadas geográficas aproximadas
13'27'38,0"8 e 59'50'58,0"WGr.; daí, segue por uma linha reta com azimute de 354'33'12,3" com distância de 1.924,19 metros, até o Marco 31 de coordenadas geográficas aproximadas
13'26'35,6"8 e 59'51'03,3"WGr.; daí, segue por uma linha reta com azimute de 356'42'00,5" com distância de 2.057,08 metros, até o Marco 30 de coordenadas geográficas aproximadas
13'25'28,8"8 e 59'51'06,5"WGr.; daí, segue por uma linha reta com azimute de 335'10'04,0" com distância de 2.035,13 metros, até o Marco 29 de coordenadas geográficas aproximadas
13'24'28,5"8 e 59'51'34,2"WGr.; daí, segue por uma linha reta com azimute de 344'32'48,6" com distância de 1.942,57 metros, até o Marco 28 de coordenadas geográficas aproximadas
13'23'27,4"8 e 59'51'50,6"WGr.; daí, segue por uma linha reta com azimute de 344'30'31,4" com distância de 2.061,99 metros, até o Marco 27 de coordenadas geográficas aproximadas
13'22'22,6"8 e 59'52'08,2"WGr.; daí, segue por uma linha reta com azimute de 344'44'33,4" com distância de 1.934,52 metros, até o Marco 26 de coordenadas geográficas aproximadas
13'21'21,7"8 e 59'52'24,3"WGr.; daí, segue por uma linha reta com azimute de 344'24'40,9" com distância de 2.056,03 metros, até o Marco 25 de coordenadas geográficas aproximadas
13'20'17,1"8 e 59'52'41,9"WGr.; daí, segue por uma linha reta com azimute de 347'08'33,9" com distância de 1.924,48 metros, até o Marco 24 de coordenadas geográficas aproximadas
13'19'15,9"8 e 59'52'55,4"WGr.; daí, segue por uma linha reta com azimute de 18'36'40,5" com distância de 1.963,81 metros, até o Marco 23 de coordenadas geográficas aproximadas
13'18'15,6"8 e 59'52'33,9"WGr.; daí, segue por uma linha reta com azimute de 18'57'36,1" com distância de 1.964,26 metros, até o Marco 22 de coordenadas geográficas aproximadas
13'17'15,5"8 e 59'52'12,0"WGr.; daí, segue por uma linha reta com azimute de 01'56'19,6" com distância de 2.202,65 metros, até o Marco 21 de coordenadas geográficas aproximadas
13'16'04,0"8 e 59'52'08,7"WGr.; daí, segue por uma linha reta com azimute de 00'49'31,5" com distância de 4.012,68 metros, até o Marco 19 de coordenadas geográficas aproximadas
13'13'53,6"8 e 59'52'05,2"WGr.; daí, segue por uma linha reta com azimute de 00'54'55,0" com dístáncia de 1.983,13 metros, até o Marco 18 de coordenadas geográficas aproximadas
13'12'49,1"8 e 59'52'03,4"WGr.; daí, segue por uma linha reCol. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 182(1):81-525, jan./fev. 1990.
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ta com azimute de 00'34'10,2" com distância de 2.007,56 metros, até o Ponto E-223 de coordenadas geográficas aproximadas
13'11'43,8"8 e 59'52'02,0"WGr.; daí, segue por uma linha reta 'Com azimute de 332'35'52,3" com distância de 1.881,02 metros, até o Marco 16 de coordenadas geográficas aproximadas
13'10'49,2"8 e 59'52'30,1"WGr.; daí, segue por uma linha reta com azimute de 330'50'43,8" com distância de 871,40 metros, até o Ponto E-204 de coordenadas geográficas aproximadas
13'10'24,3"8 e 59'52'43,9"WGr.; dai, segue por uma linha reta com azimute de 359'08'11,6" com distância de 1.187,19 metros, até o Marco 15 de coordenadas geográficas aproximadas
13'09'45,7"8 e 59'52'44,0"WGr.; daí, segue por uma linha reta com azimute de 358'06'20,4" com distância de 1.806,48 metros, até o Marco 14 de coordenadas geográficas aproximadas
13'08'47,0"8 e 59'52'45,3"WGr.; daí, segue por uma linha reta com azimute de 346'17'32,9" com distância de 5.886,17 metros, até o Marco 11 de coordenadas geográficas aproximadas
13'05'40,6"8 e 59'53'29,4"WGr.; daí, segue por uma linha reta com azimute de 346'32'43,0" com distância de 1.986,06 metros, até o Marco 10 de coordenadas geográficas aproximadas
13'04'37,6"8 e 59'53'44,0"WGr.; dai, segue por uma linha reta com azimute de 345'02'38,8" com distância de 1.925,71 metros, até o Marco 9 de coordenadas geográficas aproximadas
13'03'36,9"8 e 59'53'59,8"WGr.; dai, segue por uma linha reta com azimute de 344'30'00,4" com distância de 1.953,74 metros, até o Marco 8 de coordenadas geográficas aproximadas
13'02'35,5"8 e 59'54'16,4"WGr.; daí, segue por uma linha reta com azimute de 314'51'53,7" com distância de 2.242,39 metros, até o Marco 7 de coordenadas geográficas aproximadas
13'01'43,5"8 e 59'55'08,5"WGr.; daí, segue por uma linha reta com azimute de 314'46'09,7" com distância de 1.969,62 metros, até o Marco 6 de coordenadas geográficas aproximadas
13'00'57,9"8 e 59°55'54,3"WGr.; daí, segue por uma linha reta com azimute de 307'58'04,5" com distância de 745,23 metros, até o Ponto E-70 de coordenadas geográficas aproximadas
13'00'42,8"8 e 59'56'13,6"WGr.; dai, segue por uma linha reta com azimute de 286'16'27,2" com distância de 3.396,21 metros, até o Marco 4 de coordenadas geográficas aproximadas
13'00'10,6"8 e 59'58'01,4"WGr.; daí, segue por uma linha reta com
azimute de 286'31'49,5" com distância de 1.858,58 metros, até o
Marco 3 de coordenadas geográficas aproximadas 12'59'52,7"8
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e 59'59'00,2"WGr.; daí, segue por uma linha reta com azimute
de 310'32'37,3" com distância de 2.092,18 metros, até o Marco
2 de coordenadas geográficas aproximadas 12'59'07,9"8 e
59'59'52,4"WGr.; daí, segue por uma linha reta com azimute
de 312'22'02,4" com dist.ância de 1.307,23 metros, até o Ponto
E·4 de coordenadas geográficas aproximadas 12'58'38,9"8 e
60'OO'24,I"WGr.; daí, segue por uma linha reta com azimut.e
de 282'33'44,0" com distância de 265,26 metros, até o Ponto
E·2 de coordenadas geográficas aproximadas 12'58'36,9"8 e
60'OO'32,6"WGr.; daí, segue por uma linha reta com az imute de
310'18'00,9" com distância de 155,64 metros, até o Marco 1, ponto inicial da descrição deste perímetro.
Art. 3? Est.e Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 10 de janeiro de 1990; 169' da Independência
e 102' da República.
J08É 8ARNEY
João Alves Filho
Halley Margon Vaz
DECRETO N? 98.815, DE 10 DE JANEIRO DE 1990
Delega competência ao Ministro de Estado da Justiça para a prática dos atos que
menciona.

O PRE8IDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição
que lhe confere o parágrafo único do artigo 84 da Constituição,
e tendo em vista o disposto no artigo 12 do Decret.o-Lei n? 200,
de 25 de fevereiro de 1967,
DECRETA:
Art. I? É delegada compet.ência ao Minist.ro de Est.ado da
Justiça para, na forma da lei e no âmbito de seu Ministério, praticar atos administrativos concernentes a:
I
reconheciment.o de utilidade pública:
II
concessão de indultos;
III
comutação de penas;
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IV - exoneração de servidores.
Art. 2? A delegação de competência de que trata o artigo
anterior tem validade até o dia 14 de março de 1990.
Art. 3? Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Brasília, 10 de janeiro de 1990; 169? da Independência e
102? da Republica.
JOSÉ SARNEY
J. Saulo Ramos
DECRETO N? 98.816, DE 11 DE JANEIRO DE 1990
Regulamenta a Lei n? 7.802("), de 1989,
que dispõe sobre a pesquisa, a experimentação, a produção, a embalagem e rotulagem, o transporte, o armazenamento, a comercielízeçeo, a propaganda comercial, a
utilização, a importação, a exportação, o
destino final dos resíduos e embalagens, o
registro, a ctessíticeceo, o controle, a inspecão e a fiscalização de agrotóxicos, seus
componentes e afins, e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições
que lhe confere o artigo 84, inciso IV, da Constituição,
DECRETA:
CAPÍTULO I

Das disposições preliminares
Art. I? A pesquisa, a experimentação, a produção, a embalagem e rotulagem, o transporte, o armazenamento, a comercialização, a propaganda comercial, a utilização, a importação, a exportação, o destino final dos resíduos e embalagens, o registro, a
classificação, o controle, a inspeção e a fiscalização de agrotóxicos, seus componentes e afins, serão regidos pela Lei n? 7.802, de
11 de julho de 1989 e este regulamento.
(*) V. Coleção dee Leis de 1989, volume 181, n:' 4, bimestre julho/agosto,
pág. 1547.
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Art. 2? Para os efeitos deste regulamento, entende-se por:
I - pesquisa e experimentação - os procedimentos efetuados visando verificar a aplicabilidade e a eficiência dos agrotóxicos, seus componentes e afins:
II - produção - as fases de obtenção dos agrotóxicos,
seus componentes e afins, por processos químicos, físicos ou
biológicos:
III - embalagem - o invólucro, recipiente ou qualquer forma de acondicionamento, removível ou não, destinado a conter,
cobrir, empacotar, envasar, proteger ou manter, especificamente
ou não, 08 agrotóxicos e afins;
IV - rotulagem - o ato de identificação impresso ou litografado, bem como dizeres ou figuras pintadas ou gravadas a fogo, por pressão ou decalque, aplicados sobre quaisquer tipos de
embalagem unitária de agrotóxicos ou afins, ou sobre qualquer
outro tipo de protetor de embalagem incluída a complementação
sob forma de etiqueta, carimbo indelével, bula ou folheto;
V - transporte - o ato de deslocamento, em todo o território nacional, de agrotóxicos, seus componentes e afins;
VI - armazenamento - o ato de armazenar, estocar ou
guardar os agrotóxicos, seus componentes e afins;
VII - comercialização - a operação de comprar, vender,
permutar, ceder ou repassar os agrotóxicos, seus componentes e
afins;
VIII - propaganda comercial - a comunicação de caráter
comercial ou técnico-comercial dirigida a público específico;

IX - utilização - o emprego de agrotóxicos e afins, através de sua aplicação, visando alcançar uma determinada finalidade;
X - importação - o ato de adquirir do exterior matériasprimas e produtos técnicos, destinados à fabricação e manipulação de agrotóxicos e afins, bem como de produtos formulados;
XI - exportação - o ato de saída de agrotóxicos, seus
componentes e afins, de qualquer ponto do País para o exterior,
sejam de fabricação ou formulação local ou importados;
XII - resíduo - a substância ou mistura de substâncias
remanescentes ou existentes em alimentos ou no meio ambiente,
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decorrente do uso ou não de agrotóxicos e afins, inclusive qualquer derivado específico, tais como produtos de conversão e de
degradação, metabólitos, produtos de reação e impurezas, considerados toxicológica e ambientalmente importantes;
XIII - registro de produto - o ato privativo de órgão federal competente, destinado a atribuir o direito de produzir, comercializar, exportar, importar e utilizar agrotóxicos, seus componentes e afins, sem prejuízo da observação das condições de autorização de uso;
XIV - registro especial temporário - o ato privativo de órgão federal competente destinado a atribuir o direito de utilizar
em pesquisa e experimentação agrotóxicos e afins;
XV - registro de empresa e de prestador de serviços - o
ato privativo dos órgãos competentes estaduais, municipais e
do Distrito Federal, concedendo permissão para o funcionamento do estabelecimento ou unidade prestadora de serviços;
XVI - classificação - a diferenciação de um agrotóxico
ou afim em classes, em função de sua utilização, modo de ação
e potencial ecotoxicológico ao homem, aos seres vivos é ao meio
ambiente;
XVII - controle - a verificação do cumprimento dos dispositivos regulamentadores dos agrotóxicos, seus componentes
e afins;
XVIII - inspeção - o acompanhamento, por técnicos especializados, das fases de produção, transporte, arrnazenamento, comercialização, utilização, importação, exportação e destino final de agrotóxicos, seus componentes e afins;
XIX - fiscalização - a ação direta dos órgãos do Poder
Público, com poder de polícia, na verificação do cumprimento
da legislação específica;
XX - agrotóxicos - os produtos químicos destinados ao
uso nos setores de produção, no armazenamento e beneficiamento de produtos agrícolas, nas pastagens, na proteção de florestas, nativas ou implantadas, e de outros ecossistemas e também de ambientes urbanos, hídricos e industriais, cuja finalidade seja alterar a composição da flora ou da fauna, a fim de
preservá-las da ação danosa de seres vivos considerados nocivos, bem como as substâncias e produtos, empregados como
desfolhantes, dessecantes, estimuladores e inibidores de crescimento;
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XXI - componentes - os princípios ativos, os produtos
técnicos, suas matérias-primas, os ingredientes inertes e aditivos usados na fabricação de agrotóxicos e afins;
XXIl - afins - os produtos e os agentes de processos
físicos e biológicos que tenham a mesma finalidade dos agrotóxicos, bem como outros produtos químicos, físicos e biológicos
utilizados na defesa fitossanitária, domissanitária e ambiental,
não enquadrados no inciso XX;
XX1II - agente biológico de controle - o organismo vivo,
ocorrência natural ou obtido através de manipulação genétiintroduzido no ambiente para o controle de uma população
de atividades biológicas de outro organismo vivo consideranocivo;
XXIV - princípio ativo ou ingrediente ativo - a substância, o produto ou o agente resultante de processos de natureza
química, física ou biológica, cmpragados para conferir eficácia
aos agrotóxicos e afins;
XXV - produto técnico - a substância obtida diretamente da matéria-prima por processo químico, físico ou biológico,
cuja composição contém teores definidos de ingredientes ativos;
de
ca,
ou
do

XXVI - matéria-prima - a substância destinada à obtenção direta do produto técnico por processo químico, físico ou
biológico;
XXVII
ingrediente inerte - a substância não ativa em
relação a eficácia dos agrotóxicos, seus componentes e afins, resultante dos processos de obtenção destes produtos, bem como
àquela usada apenas como veículo ou diluente nas preparações;
XXVIII - aditivo - qualquer substância adicionada intencionalmente aos agrotóxicos ou afins, além do ingrediente
ativo e do solvente, para melhorar sua ação, função, durabilidade, estabilidade e detecção ou para facilitar o processo de produção;
XXIX - adjuvante - a substância usada para imprimir
as características desejadas às formulações;
XXX - solvente - o líquido no qual uma ou mais substâncias se dissolvem para formar uma solução; e
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XXXI - formulação - o produto resultante da transformação dos produtos técnicos, mediante adição de ingredientes inertes, COm ou sem adjuvantes e aditivos.
Parágrafo único. A classificação de que trata o inciso
XVI, no que se refere à toxicidade humana, obedecerá a seguinte gradação:
a] classe I ~ extremamente tóxico;
b) classe II - altamente tóxico;
cl classe III
medianamente tóxico; e
di classe IV - pouco tóxico.

CAPiTULO II

Das competências
Art. 3? Ao Ministério da Agricultura compete:
I - estabelecer, dentro de sua competência, as exigen-

cias relativas aos dados e informações a serem apresentados pelo requerente para efeito de registro, de renovação de registro e
de extensão de uso dos agrotóxicos, seus componentes e afins,
com finalidade fitossanitária, destinados ao uso nos setores de
produção, no armazenamento e beneficiamento de produtos
agrícolas e nas pastagens;
II - avaliar os agrotóxicos, seus componentes e afins,
com finalidade fitos sanitária de uso nos setores de produção, no
armazenamento e beneficiamento de produtos agrícolas e nas
pastagens, quanto à eficiência requerida do produto;
111 - conceder o registro a agrotóxicos, seus componentes e afins, com finalidade fitossanitária, de uso nos setores de
produção, no armazenamento e beneficiamento de produtos
agrícolas e nas pastagens, atendidas as diretrizes e exigências
do Ministério da Saúde e do Ministério do Interior;
IV - conceder o registro especial temporário a agrotóxicos, seus componentes e afins, com finalidade fitossanitária, para o uso específico a que se propõe em pesquisa ou experimentação, atendidas as diretrizes e exigências do Ministério da Saúde e do Ministério do Interior;
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v - controlar, fiscalizar e inspecionar a produção, a importação e a exportação de agrotóxicos, seus componentes e
afins, com finalidade fitossanitária, de uso nos setores de produção, no armazenamento e beneficiamento de produtos agrícolas e nas pastagens, bem como os respectivos estabelecimentos;
VI - controlar e analisar os agrotóxicos e afins, com finalidade fitossanitária, bem como estabelecer os métodos oficiais de amostragem e os limites de tolerância analítica, na sua
área de competência;
VII - prestar apoio às Unidades da Federação nas ações
de controle e fiscalização dos agrotóxicos, seus componentes e
afins, com finalidade fitos sanitária, de uso nos setores de produção, no armazenamento e beneficiamento de produtos agrícolas e nas pastagens;
VIII - desenvolver ações de instrução, divulgação e esclarecimento que assegurem o uso correto e eficaz dos agrotóxicos
e afins, com finalidade fitossanitária, de uso nos setores de produção, no armazenamento e beneficiamento de produtos agrícolas e nas pastagens;
IX - divulgar periodicamente a relação dos agrotóxicos,
seus componentes e afins, com finalidade fitossanitária, registrados para uso nos setores de produção, no armazenamento e
beneficiamento de produtos agrícolas e nas pastagens;
X ~ promover, juntamente com os órgãos federais competentes pelos setores de saúde e meio ambiente, a reavaliação
do registro de agrotóxicos, seus componentes e afins, com finalidade fitossanitária, de uso nos setores de produção, no armazenamento e beneficiamento de produtos agrícolas e nas pastagens, quando organizações internacionais responsáveis pela
saúde, alimentação ou meio ambiente, das quais o Brasil seja
membro integrante ou signatário de acordos e convênios, alertarem para riscos ou desaconselharem o uso desses produtos;
XI - promover a avaliação com os órgãos federais de
saúde e de meio ambiente, de pedidos de cancelamento ou impugnação de registro de agrotóxicos, seus componentes e afins,
com finalidade fitossanitária, de uso nos setores de produção,
no armazenamento e beneficiamento de produtos agrícolas e nas
pastagens;
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XII - estabelecer o intervalo de segurança dos agrotóxicos e afins, com finalidade fitossanitária, juntamente com o Ministério da Saúde; e
XIII - estabelecer os parâmetros para rotulagem de agrotóxicos e afins, quanto às informações técnico-agronômicas.
Art. 4? Ao Ministério da Saúde compete:
I - estabelecer, dentro de sua competência, as exigências relativas aos dados e/ou informações a serem apresentados
pelo requerente para efeito de registro, de renovação de registro
e de extensão de uso dos agrotóxicos, seus componentes e afins;
11 - avaliar e classificar toxicologicamente os agrotóxicos, Seus componentes a afins, quanto ao aspecto de saúde humana;
III - avaliar os agrotóxicos, seus componentes e afins,
destinados à higienização, desinfecção e desinfestação de ambientes domiciliares, públicos ou coletivos, no tratamento de
água e no uso em campanhas de saúde pública, quanto à eficiência requerida do produto;
IV - estabelecer, juntamente com o Ministério da Agricultura, os intervalos de segurança, tendo em vista os limites
máximos residuais em alimentos, para os agrotóxicos e afins,
destinados ao uso nos setores de produção, no armazenamento e
beneficiamento de produtos agrícolas e nas pastagens, frente a
padrões estabelecidos;
V - conceder o registro a agrotóxicos, seus componentes e afins, destinados à higienização, desinfecção ou desinfestação de ambientes domiciliares; públicos ou coletivos, ao tratamento de água e ao uso em campanhas de saúde pública, atendidas as exigências do Ministério do Interior;
VI - conceder o registro especial temporário a agrotóxícos, seus componentes e afins, empregados na higienização, desinfecção e desinfestação de ambientes domiciliares, públicos
ou coletivos, no tratamento de água e em campanhas de saúde
pública, para o uso específico a que se propõe em pesquisa e experimentação, atendidas as diretrizes e exigências do Ministério
do Interior;
VII - estabelecer os parâmetros para rotulagem de agrotóxicos e afins, quanto às precauções de uso e cuidados com a
saúde humana;
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VIII - controlar, fiscalizar e inspecionar a produção, a importação e a exportação dos agrotóxicos, seus componentes e
afins, bem como os respectivos estabelecimentos, quanto ao aspecto de saúde humana;
IX - controlar a qualidade dos agrotóxicos, seus componentes e afins destinados à higienização, desinfecção ou desinfestação de ambientes domiciliares, públicos ou coletivos, ao
tratamento de água e ao uso em campanha de saúde pública,
frente às características do produto registrado;
X - prestar apoio às Unidades da Federação nas ações
de controle e fiscalização dos agrotóxicos, seus componentes e
afins, na área de sua competência;
Xl - desenvolver ações de instrução, divulgação e esclarecimento que assegurem o uso correto e eficaz dos agrotóxicos
e afins, na área de sua competência;
Xll - divulgar, periodicamente, a relação dos agrotóxicos, seus componentes e afins, registrados para o uso na higienização, desinfecção ou 'de sinfestação de ambientes domiciliares, públicos ou coletivos, no tratamento de água e em campanhas de saúde pública;
X111 - promover, juntamente com o órgão competente pelo
setor de meio ambiente, a reavaliação do registro de agrotóxícos, seus componentes e afins destinados à higienização, desinfecção ou desinfestação de ambientes domiciliares, públicos ou
coletivos, ao tratamento da água e ao uso em campanhas de
saúde pública, quando organizações internacionais responsáveis
pela saúde, alimentação ou meio ambiente, das quais o Brasil
seja membro integrante ou signatário de acordos e convênios,
alertarem para riscos ou desaconselharem o uso desses produtos;
XIV - promover a avaliação com o órgão federal de meio
ambiente, de pedidos de cancelamento ou impugnação de registro de agrotóxicos, seus componentes e afins, empregados na higienização, desinfecção e desinfestação de ambientes domic iliares, públicos ou coletivos, no tratamento de água e em campanha de saúde pública.
Art. 5? Ao Ministério do Interior compete:
I - estabelecer, dentro de sua competência, as ex igencias relativas aos dados e informações a serem apresentados peCol. Leis Rep. Ped. Brasil, Brasília, 182(1):81-525, jan.zfev. 1990.
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lo requerente para efeito de registro. de renovação de registro e
de extensão de uso agrotóxicos, seus componentes e afins;
II - avaliar 08 agrotóxicos, seus componentes e afins
destinados ao uso na proteção de florestas, de ambientes hídricos e outros ecossistemas, quanto à eficiência requerida do produto;
III - avaliar 08 agrotóxicos, seus componentes e afins e
estabelecer a sua classificação, quanto ao potencial de periculosidade ambiental;
IV - conceder o registro a agrotóxicos, seus componentes e afins, destinados ao uso na proteção de florestas, de ambientes hídricos e outros ecossistemas, atendidas as diretrizes e
exigências do Ministério da Saúde;
V - conceder o registro especial temporário a agrotóxicos, seus componentes e afins empregados na proteção de florestas, de ambientes hídricos e outros ecossistemas, para o uso
específico a que se propõe em pesquisa e experimentação, atendidas as diretrizes e exigências do Ministério da Saúde;
VI - estabelecer os parâmetros para rotulagem de agrotóxicos e afins, quanto às precauções de uso e proteção da qualidade ambiental;
VII - controlar, fiscalizar e inspecionar a produção, a importação e a exportação dos agrotóxicos, seus componentes e
afins, bem como os respectivos estabelecimentos, com vistas à
proteção ambiental:
VIII - controlar a qualidade dos agrotóxicos, seus componentes e afins, de uso na proteção de florestas, em ambientes
hídricos e outros ecossistemas, frente às características do produto registrado;
IX - prestar apoio às Unidades da Federação nas ações
de controle e fiscalização dos agrotóxicos, seus componentes e
afins, na área de sua competência;
X - desenvolver ações de instrução, divulgação e esclarecimento que assegurem o uso correto dos agrotóxicos e afins,
na área de sua competência;
XI - divulgar periodicamente a relação dos agrotóxicos
seus componentes e afins registrados e destinados ao uso na
proteção de florestas, de ambientes hídricos e outros ecossistemas;
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XII- promover, juntamente com o Ministério da Saúde,
a reavaliação do registro de produtos de uso na proteção de florestas, em ambientes hídricos e outros ecossistemas, quando organizações internacionais responsáveis pela saúde, alimentação
ou meio ambiente, dos quais o Brasil seja membro integrante ou
signatário de acordos e convênias, alertarem para riscos ou desaconselharem o uso desses produtos;
XIII - avaliar, em conjunto com o Ministério da Saúde,
pedidos de cancelamento ou impugnação de registro de produtos
usados na proteção de florestas, de ambientes hidricos e outros
ecossistemas.

CAPÍTULO III
Do registro

Seção I
Do Registro do Produto
Art. 6? Os agrotóxicos, seus componentes e afins, para serem produzidos, importados, exportados, comercializados e utilizados no Território Nacional, terão de ser previamente registrados no órgão federal competente, atendidas as exigências dos
órgãos federais responsáveis pelos setores da agricultura, da
saúde e do meio ambiente.
Art. 7? Para a obtenção do registro, os requerentes terão
de fornecer os dados e documentos que forem exigidos neste regulamento e em legislação específica.
Parágrafo único. Os requerentes fornecerão obrigatoriamente ao órgão federal registrante as inovações concernentes
aos dados e documentos apresentados para o registro dos seus
produtos.
Art. 8? Para efeito de registro, de renovação de registro
ou de extensão de uso de agrotóxicos, seus componentes e afins,
o requerente deverá encaminhar ao órgão federal competente:
I - requerimento em 4 (quatro) vias, solicitando o registro, a renovação de registro ou a extensão de uso de agrotóxicos, seus componentes e afins, no qual deverá constar, no mínimo:
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a) nome e endereço completo do requerente;
b) finalidade do registro;
c) comprovante de que a empresa requerente está registrada em órgão competente do Estado, do Distrito Federal ou do
Município;
d) marca comercial do produto;
e) certificado de análise química;
f) certificado de análise física;
g) nome químico e comum do ingrediente ativo, devendo o
nome químico ser indicado de forma constante nas listas publicadas pelo órgão registrante; no caso de produtos novos ainda
não constantes nas listas, o nome químico deverá ser de acordo
com a nomenclatura 'I'upac ou ISO, sempre em português. O nome comum deverá ser escrito em letras maiúsculas, na grafia internacional, e o correspondente em português, indicando a entidade que o aprovou;
h) classificação taxonômica do agente, em caso de agente
biológico de controle;
i) classe, forma de apresentação e composição quali-quantitativa do ingrediente ativo, dos ingredientes inertes, adjuvantes
e demais componentes, quando presentes. As concentrações devem ser expressas em:

- gramas por quilograma (g/kg) - para as formulações sólidas e produtos técnicos;
- gramas por litro (g/l) - para as formulações líquidas;
- mililitros por litro (ml/l) ou gramas por litro (g/l) - para os resíduos não sulfonados e óleos minerais fungicidas; e
- quando os ingredientes ativos forem de natureza hilógica, a concentração deve ser expressa na unidade que, em cada
caso, permita sua avaliação de forma adequada;
j) grupo químico, quando definido, se o produto é sístêmico, e, para os herbicidas, se é de ação total ou seletiva;
1) sinonímia;
m I fórmula estrutural e fórmula bruta;
n) informações sobre o registro em outros países, inclusive
o de origem, ou as razões do contrário, em casos de produtos
novos importados ainda não registrados;
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o) modalidade de emprego;
p) concentração, dosagem utilizada, época de aplicação, freqüência, forma de apresentação e de aplicação e restrições de
uso;
q) intervalo de segurança; e
r) métodos para desativação do agrotóxicos e de seus componentes e afins.
11 - relatório técnico I - dados e informações, em 2 (duas)
vias, exigidos pelo Ministério de Agricultura, dos quais constem, necessariamente:
ai testes e informações sobre a eficiência e praticabilidade
agronômica do produto comercial;
b) testes e informações referentes à compatibilidade;
c) modelo de rótulo e bula, para formulações de pronto uso;
d) modelos e características da embalagem;
e) dados agronômicos e exigíveis de acordo com a Iegislação específica complementar;
111 - relatório técnico 11 - dados e informações em 2
(duas) vias, exigidos pelo Ministério da Saúde, dos quais constem, necessariamente:
a) método analítico e sua sensibilidade para avaliar o
resíduo de agrotóxico remanescente no produto vegetal ou animal;
b) resultados das análises quantitativas efetuadas indicando a persistência dos resíduos;
c) intervalo de reentrada de pessoas nas culturas tratadas;
d) tolerâncias disponíveis de preferência a nível internacional:
el dados biológicos, envolvendo aspectos bioquimicos e ensaios toxicológicos, de acordo com legislação específica complementar, a ser estabelecida pelo Ministério da Saúde; e
f) dados relativos ao potencial mutagênico, embriofetotóxico e carcinogênico em animais.
IV - relatório técnico 111 - dados e informações, em 2
(duas I vias, exigidos pelo Ministério do Interior, dos quais
constem necessariamente;
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a) dados físico-químicos;
b) dados relativos à toxicidade para microorganismos, microcrustáceos, peixes, algas e organismos de solo e plantas;
c) dados relativos à bioacumulação, persistênçia, biodegradabilidade, mobilidade, absorção e dessorção;
d) dados relativos à toxicidade para animais superiores; e
e) dados relativos ao potencial mutagênico, embriofetotóxico e carcinogênico em animais;
Parágrafo único. No ato de protocolo do pedido de registro, de renovação de registro ou de extensão de uso, uma via do
requerimento receberá carimbo do órgão competente e ficará de
posse do requerente
Art. 9? O registro de agrotóxicos, seus componentes e
afins, terá validade de 5 (cinco) anos, renovável a pedido do interessado, por períodos sucessivos de igual duração, através da
apresentação de requerimento protocolado até 180 (cento e oitenta) dias antes do término de sua validade.
§ I? A renovação de registro se dará através dos mesmos
procedimentos adotados para efeitos de registro.
§ 2? Será declarada a caducidade do registro do produto
cuja renovação não tenha sido solicitada no prazo referido no
caput deste artigo.
§ 3? Os agrotóxicos e afins, que apresentam redução da
sua eficiência agronômica ou riscos à saúde humana ou ao meio
ambiente, poderão a qualquer tempo ser reavalidados, podendo
ter seus registros alterados, suspensos ou cancelados.

Art. la. Protocolizado o pedido de registro, de renovação
de registro ou de extensão de uso, o órgão federal competente
deverá promover a publicação no Diário Oficial da União de um
resumo do mesmo, em até 15 (quinze) dias úteis, a contar da data do protocolo de recebimento, contendo no mínimo:
nome do requerente;
marca comercial do produto;
In
nome químico e comum do ingrediente ativo;
nome científico do ingrediente ativo no caso de agenIV
te biológico;
I
II
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v

~

motivo da solicitação: registro, renovação, extensão

de uso; e

VI - indicação do uso pretendido.
Art. 11. O órgão federal competente pelo registro deverá
encaminhar, no prazo máximo de 60 (sessenta] dias a partir da
solicitação de registro. de renovação de registro ou de extensão
de uso, uma via do requerimento, o relatório técnico respectivo
e uma via do seu parecer, dos órgãos responsáveis pelas demais
avaliações do agrotóxico, componente ou afim.
§ I? No prazo referido no caput deste artigo, o órgão registrante avaliará, improrrogavelrnente, a eficiência do produto.
§ 2? O prazo máximo para a avaliação da documentação e
omissão de parecer pelos órgãos responsáveis pelas áreas de
saúde e meio ambiente será de 90 (noventa) dias, contados a
partir do recebimento da documentação.
§ 3? O prazo referido neste artigo terá sua contagem suspensa quando o órgão federal responsável pela saúde ou meio
ambiente solicitar por escrito, fundamentadamente, ao interessado, documentos ou informações adicionais pertinentes ao pedido de registro, recomeçando a fluir a contagem a partir do
atendimento à solicitação pelo tempo que faltar, acrescidos de
mais 30 (trinta) dias.
§ 4? O não atendimento ou o atendimento parcial do interessado sem justificativa por escrito, em até 30 (trinta) dias, a
contar da data do recebimento da notificação, implicará arquivamento do processo de registro, por despacho fundamentado.
§ 5? A aceitação ou não da justificativa apresentada, de
que trata o parágrafo anterior, ficará a critério do órgão que originou a solicitação, podendo ser concedido novo prazo de até
360 (trezentos e sessenta) dias para a apresentação completa das
informações ou documentos necessários, a critério do órgão solicitante.
§ 6? Após o recebimento das respectivas avaliações toxicológicas e ambientais, o órgão registrante concluirá no prazo
máximo de 30 (trinta) dias, a análise do processo, para o atendimento ou não da solicitação do requerente.
Art. 12. O registro de produtos destinados exclusivamente
para exportação será efetuado mediante cadastramento no órgão
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federal registrante e comprovação do atendimento das exigências técnicas internacionais de agricultura, saúde e meio ambiente, emanadas de órgãos governamentais e de acordos e convênios dos quais o país seja signatário.
§ I? Para efeito de obtenção do cadastramento mencionado no caput deste artigo, a empresa exportadora deverá fornecer, dentre outras, as seguintes informações:
a) nome químico e comum e, no caso de agente biológico de
controle, classificação taxonômica do agente;
b) classe e formulação;
c] informação ampla acerca das razões pela qual o produto
não é utilizado no país; e
d) quantidade.
§ 2? O órgão federal responsável pelo cadastramento, deverá notificar o país importador acerca do produto a ser exportado.
Art. 13. Quando organizações internacionais responsáveis
pela saúde, alimentação ou meio ambiente, das quais o Brasil
seja membro integrante -ou signatário de acordos e convênios,
alertarem para riscos ou desaconselharem o uso de agrotóxicos,
seus componentes e afins, caberá ao órgão federal registrante
avaliar imediatamente os problemas e informações apresentados, consultando o órgão oficial de Agricultura, Saúde ou Meio
Ambiente, conforme o caso.
Parágrafo único. Procedida a avaliação técnica, a autoridade competente poderá tomar uma ou mais das medidas seguintes:
a] proibir ou suspender o uso;
b) cancelar ou suspender o registro;
c) restringir o uso através de atos específicos;
d) restringir a comercialização;
e) proibir, suspender ou restringir a importação; e
fi propor a mudança de formulação e do método de aplicação.
Art. 14. O registro para novo produto agrotóxico, seus
componentes e afins será concedido se a sua ação tóxica sobre o
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ser humano e o meio ambiente for comprovadamente igualou
menor do que a daqueles já registrados, para a mesma finalidade.
Parágrafo único. Para avaliação comparada de toxicidade,
na área de saúde e do meio ambiente, devem ser observados os
seguintes parâmetros:
ai toxicidade da formulação;
b) presença de problemas toxicológicos especiais, tais como: neurotoxicidade, fetotoxicidade, ação hormonal e comportamental, e ação reprodutiva;
c) persistência no ambiente;
d) bioacumulação:
e) formulação; e
fi método de aplicação.
Art. 15. O requerente deve apresentar, quando solicitado,
amostras para análises e experiências, consideradas necessárias
pelos órgãos federais registrantes.
Art. 16. O registro de produtos de que trata este regulamento será negado sempre que não forem atendidas as condições, as exigências e, os procedimentos para tal fim previstos
em Lei, regulamento ou em instruções oficiais.
Art. 17. Será cancelado o registro de agrotóxicos, seus
componentes e afins, sempre que constatada modificação não
autorizada em sua fórmula, dosagem, condições de fabricação,
indicação de aplicação e especificações enunciadas em rótulos,
folhetos ou bulas, ou quaisquer outras modificações em desacordo ao registro concedido.
Parágrafo único. Qualquer alteração ou mudança nos dados técnicos constantes no registro obrigará a novo pedido de
registro.

Seção II
Produtos Destinados à Pesquisa e Experimentação
Art. 18. O registro especial temporário será exigido para
novos agrotóxicos, seus componentes e afins destinados à pesquisa e experimentação, quando ainda não registrados para os
fins de produção, comercialização e utilização no País.
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Art. 19. A pesquisa e experimentação de agrotóxicos, seus
componentes e afins deverão ser mantidas sob controle e responsabilidade da entidade requerente, a qual responderá por
quaisquer danos causados à agricultura, ao meio ambiente e à

saúde humana.
§ I? Os produtos agricolas e os restos de cultura provenientes das áreas tratadas não poderão ser utilizados para alimentação humana ou animal.
§ 2? Quando da pesquisa e experimentação, deverá ocorrer
a destinação adequada das embalagens dos produtos, de maneira a garantir a menor emissão de resíduos sólidos, líquidos ou
gasosos no ambiente.
Art. 20. O registro especial temporário para pesquisa e experimentação será efetuado pelo órgão federal competente, por
solicitação do interessado, desde que o mesmo apresente:
I
o objetivo da pesquisa e experimentação;
II
o projeto experimental;
III
o laudo de composição físico-química;
IV
a autorização para importação, concedida pelo órgão
responsável pelo registro, em caso de produtos importados;
V - avaliação toxicológica preliminar, no caso de pesquisa e experimentação em campo;
VI - avaliação ambiental preliminar, no caso de pesquisa
e experimentação em campo;
VII - No caso de agentes biológicos de controle;
a) agentes biológicos de ocorrência natural:
1 - caracterização morfológica e/ou bioquímica;
2 - obediência aos requisitos quarentenários, quando importados; e
3 - avaliação ambiental preliminar.
b) - agentes biológicos manipulados geneticamente;
1 - caracterização morfológica e/ ou bioquímica.
2 - obediência aos requisitos quarentenários, quando importados;
3 - avaliação toxicológica e ambiental preliminar; e
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4 - comprovante da realização de experimentação em campo, no país de origem, quando importados.
§ 1? Os produtos codificados, sem especificações determinadas, só obterão o registro especial temporário para experimentos em áreas controladas.
§ 2? Os produtos a serem pesquisa dos e experimentados
no Brasil deverão ser considerados como da Classe Toxicológica I, no que se refere aos cuidados de manipulação e aplicação.
§ 3? Os operadores que aplicarem produtos a serem experimentados deverão possuir e utilizar equipamentos de proteção
individual (EPI's) e deverão ser habilitados para a função, conforme legislação pert.inente.
§ 4? A avaliação toxicológica preliminar será fornecida pelo Ministério da Saúde, no prazo máximo de 30 (trinta) dias, a
partir do recebimento da documentação.
§ 5? A avaliação ambiental preliminar será fornecida pelo
Ministério do Interior, no prazo máximo de 30 (trinta) dias, a .
partir do recebimento da documentação.
§ 6' O órgão federal responsável pelo registro terá o prazo
máximo de 90 (noventa) dias, a partir do recebimento da documentação, para concessão ou não do registro.
Art. 21. Em caso de produtos manipulados geneticamente,
no País ou no exterior, será necessária a avaliação por parte de
uma comissão técnica com especialistas de notório saber cíentifício, representando os órgãos federais de agricultura, saúde e
meio ambiente, a serem convídados pelo órgão federal registrante, que deverá se pronunciar no prazo máximo de 90 (noventa)
dias, a partir do recebimento da documentação.

Seção IlI
Das Proibições
Art. 22. São proibidos os registros de agrotóxicos, seus
componentes e afins:
I - para os quais o País não disponha de métodos para
desativação de seus componentes, de modo a impedir que os
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seus resíduos remanescentes provoquem riscos ao meio ambiente e à saúde pública;
II - para os quais não haja antídotos ou tratamento eficaz no País, exceto para os agentes de controle biológico e para
os agrotóxicos de origem química, quando usados em concentrações comprovadamente não letais para os homens e animais;
IH - os considerados teratogênicos que apresentarem
evidências suficientes neste sentido, a partir de observações na
espécie humana ou de estudos com, pelo menos, duas espécies
de animais de experimentação;
IV - os considerados carcinogênicos que apresentarem
evidências suficientes neste sentido, a partir de observações na'
espécie humana ou de estudos com, pelo menos, duas espécies
de animais de experimentação;
V - os considerados mutagênicos, capazes de induzir
mutações observadas em, no mínimo, dois testes, um deles para
detectar mutações gênicas, realizado inclusive com o uso de ativação metabólica, e o outro para detectar mutações crornossômicas;
VI - que provoquem distúrbios hormonais, danos ao
aparelho reprodutor, de acordo com procedimentos e experiências atualizadas na comunidade científica;
VII - que se revelem mais perigosos para o homem do
que os testes de laboratório, com animais, tenham podido demonstrar, segundo critérios técnicos e científicos atualizados; e
VIII - cujas características causem danos ao meio ambiente.
§ l~ Devem ser considerados como desativação de seus
componentes os processos de inativação dos princípios ativos
que reduzam ao máximo o poder toxicológico destes.
§ 2? Os testes, provas e estudos sobre mutagênese, carcinogênese e teratogênese devem ser efetuados com critérios aceitos por instituições científicas ou de saúde pública, nacionais
ou reconhecidas internacionalmente, devendo os resultados ser
avaliados, caso a caso, por uma comissão técnica do Ministério
da Saúde, que inclua especialistas da comunidade científica nacional e, quando for o caso, também de representante do Ministério do Interior.
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Seção IV
Do Cancelamento ou da Impugnação
Art. 23. Para efeito do artigo 5? da Lei n? 7.802/89, ore·
querimento de impugnação ou cancelamento será formalizado
através de solicitação em 5 (cinco) vias, dirigido ao órgão federal competente pelo registro, em qualquer tempo, a partir da publicação prevista no art. 10 do presente regulamento.
Art. 24. No requerimento a que se refere o artigo anterior,
deverá constar laudo técnico firmado, no mínimo por dois profissionais brasileiros habilitados na área de biociências, acompanhado dos resultados das análises realizadas por laboratório
nacional ou do exterior, reconhecidos internacionalmente.
Art. 25. O órgão federal registrante terá o prazo de 90 (noventa) dias, a partir do recebimento da documentação, para se
pronunciar, devendo adotar os seguintes procedimentos:
I - notificar a empresa responsável pelo produto registrado, ou em vias de obtenção de registro; e
II - encaminhar a documentação pertinente aos órgãos federais responsáveis pelos setores de agricultura, saúde e meio
ambiente, conforme os motivos apresentados, para avaliação e
análise em suas áreas de competência.
Art. 26. Os órgãos federais responsáveis pelos setores de
agricultura, saúde e meio ambiente, no prazo máximo de 30
(trinta) dias, a partir do recebimento da documentação, deverão
se posicionar sobre o pedido de cancelamento ou impugnação,
remetendo a seguir seu parecer ao órgão federal registrante, que
adotará a medida pertinente cabivel.
Art. 27. A empresa responsável pelo produto registrado,
ou em vias de obtenção de registro, terá o prazo máximo de 30
(trinta) dias, a contar da notificação, para apresentar sua defesa.
Art. 28. Após a decisão administrativa, da impugnação ou
cancelamento, o órgão federal registrante comunicará ao requerente o deferimento ou indeferimento da solicitação e publicará
a decisão no Diário Oficial da União.
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Seção V
Do Registro das Empresas
Art. 29. Para efeito de obtenção de registro nos órgãos
competentes do Estado, do Distrito Federal ou do Município, as
pessoas físicas ou jurídicas que sejam prestadoras de serviços
na aplicação de agrotóxicos, seus componentes e afins, ou que
os produzam, importem, exportem ou comercializem, deverão
apresentar, dentre outros documentos, requerimento solicitando
o registro, onde constem, no mínimo, as informações contidas
no Anexo I deste Regulamento.
§ I? Para os efeitos deste regulamento, ficam as cooperat.ivas equiparadas às empresas comerciais.
§ 2? Nenhum estabelecimento que opere com produtos
abrangidos por esta Lei poderá funcionar sem a assistência e
responsabilidade efetivas de técnico legalmente habilitado.
§ 3? Cada estabelecimento terá registro especifico e independente, ainda que exista mais de um na mesma localidade,
pertencente à mesma empresa.
§ 4? Quando um só estabelecimento industrializar ou comercializar outros produtos além de agrotóxicos, seus componentes e afins, será obrigatória a existência de instalações separadas para a fabricação e o acondicionamento dos materiais,
substâncias e produtos acabados.
§ 5? Sempre que ocorrerem modificações nas informações
da documentação apresentada, deverá a firma responsável comunicar o fato aos órgãos fiscalizadores, onde estiver registrada, no prazo máximo de 30 (trinta I dias.
§ 6? As alterações estatutárias ou contratuais das empresas registrantes serão efetuadas por averbação ou apostilamento no certificado de registro, que manterá seu prazo de validade.
Art. 30. As empresas importadoras, exportadoras ou produtoras de agrotóxicos, seus componentes e afins, passarão a
adotar, para cada partida importada, exportada ou produzida,
uma codificação de conformidade com o Anexo 11 deste regulamento, a qual deverá constar de todas as embalagens dela originadas, não podendo ser usado o mesmo código para partidas diferentes.
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Art. 31. As empresas fornecerão aos órgãos fiscalizadores,
onde estejam registradas, no início de cada semestre, dados referentes às quantidades de agrotóxicos, seus componentes e
afins importados, exportados, produzidos, comercializados e
aplicados no semestre anterior, preenchendo formulário, conforme modelo do Anexo III deste regulamento.
Art. 32. As pessoas físicas ou jurídicas que comerciali
zem, importem, exportem ou que sejam prestadoras de serviços
na aplicação de agrotóxicos, seus componentes e afins, ficam
cbrigadas a manter à disposição do serviço de fiscalização o livro de registro ou outro sistema de controle, contendo:
I - no caso dos estabelecimentos que comercializem
agrotóxicos e afins no mercado interno:
a) relação detalhada do estoque existente; e
bl nome comercial dos produtos e quantidades comercializadas, acompanhados dos respectivos receituários;
II - no caso dos estabelecimentos que importem ou exportem agrotóxicos, seus componentes e afins:
a) relação detalhada do estoque existente; e
b) nome comercial dos produtos e quantidades importadas
ou exportadas, acompanhados das respectivas autorizações de
importação ou exportação dos produtos, concedidas pelo órgão
federal competente;
IH - no caso das pessoas físicas ou jurídicas que sejam
prestadoras de serviços na aplicação de agrotóxicos e afins:
ai relação detalhada do estoque existente;
b) nome comercial dos produtos e quantidades aplicadas,
acompanhados dos respectivos receituários e guia de aplicação,
em 2 (duas] vias, ficando uma via de posse do contratante; e
c) guia de aplicação, da qual deverão constar, no mínimo:
1 - nome do usuário e endereço;
2 - cultura e áreas tratadas, para agrotóxicos com finalidade fitos sanitária;
3
local da aplicação e endereço;
4
nome comercial do produto usado;
5
quantidade empregada do produto comercial;
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6
7

forma de aplicação;
data da prestação do serviço;
8
riscos oferecidos pelo produto ao ser humano, meio
ambiente e animais domésticos;
9 - cuidados necessários;
10
identificação do aplicador e assinatura;
11
identificação do responsável técnico e assinatura; e
12
a assinatura do usuário.

CAPÍTULO IV
Da embalagem, da rotulagem e da propaganda

Seção I
Da Embalagem e da Rotulagem
Art. 33. É obrigatória a aprovação, pelo órgão federal registrante, da embalagem e rotulagem de agrotóxicos e afins, por
ocasião do processo de pedido de registro.
§ I? As embalagens dos agrotóxicos e afins deverão atender aos seguintes requisitos:
a) devem ser projetadas e fabricadas de forma a impedir
qualquer vazamento, evaporação, perda ou alteração .de seu
conteúdo;
bj os materiais de que forem feitas devem ser insuscetíveis
de ser atacados pelo conteúdo ou de formar com ele combinações nocivas ou perigosas;
c) devem ser suficientemente resistentes em todas as suas
partes, de forma a não sofrer enfraquecimento e a responder
adequadamente às exigências de sua normal conservação;
d) devem ser providas de um lacre que seja irremediavelmente destruído ao ser aberto pela primeira vez, acompanhados
de tampa de segurança; e
e) devem constar em destaque, em alto relevo ou outra forma, informações que determinem o não reaproveitamento das
embalagens.
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 182(1):81-525, jan.lfev. 1990.

170
Art. 34. Para os agrotóxicos e afins de classes toxicológicas 1, Il e IlI, não será permitido o registro de produtos premidos (aerossóis), exceto os de uso domissanitário, onde a diluição
de uso será considerada no estabelecimento das classes de r ísco.
Parágrafo único. Entendem-se por agrotóxicos e afins, de
uso domissanitário, aqueles com finalidade de uso nos domicílios, peridomicílios, edifícios públicos e coletivos e em
áreas urbanas.
Art. 35. Não serão permitidas embalagens de venda a varejo para produtos técnicos, sendo que esta forma somente poderá ser fornecida à empresa formuladora.
Art. 36. Só será permitida a utilização de embalagens de
vidro para agrotóxicos e afins, quando não existirem no mercado interno embalagens apropriadas e aprovadas pelo órgão federal registrante, ouvidos os -órgãos federais responsáveis pelos
setores de saúde e meio ambiente.
Art. 37. A embalagem e a rotulagem dos agrotóxicos e
afins devem ser feitas de maneira a impedir que sejam confundidas com produtos de higiene, farmacêuticos, alimentares, dietéticos, bebidas, cosméticos ou perfumes.
Art. 38. Deverão constar obrigatoriamente do rótulo de
agrotóxicos e afins, conforme modelo do Anexo IV:
I - na coluna central:
a) marca comercial do produto;
b) composição quali-quantitativa das formulações, indicadas por' seus nomes: químicos e comuns, vertidos para o português, ou científicos, internacionalmente aceitos;
c) porcentagem total dos ingredientes inertes;
di quantidade de agrotóxico ou afim que a embalagem contém, expressa em unidades de medida, conforme o caso;
e) classe e tipo de formulação;
f) nome e endereço do registrante, fabricante, formulador
ou do importador;
g) número de registro do produto comercial e sigla do órgão
registrante;
hl número do lote ou da partida;
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i) recomendação em destaque para que o usuarro leia o rótulo e a bula antes de utilizar o produto e que a conserve em
seu poder;
jl data de fabricação e de vencimento;
1) indicações se a formulação é explosiva, inflamável, comburente, corrosiva ou irritante;
m) os dizeres: «E obrigatório o uso de equipamentos de segurança, protele-se»; e
n) classificação toxicológica;
11 - na coluna da esquerda:
a) precauções de uso e advertências quanto aos cuidados de
proteção ao meio ambiente; e
b; instruções de armazenamento do produto, visando sua
conservação e prevenção contra acidentes.
lU - na coluna da direita:
a) precauções de uso e recomendações gerais, quanto a primeiros socorros, antídotos e tratamentos, no que diz respeito à
saúde humana; e
b) telefone de 3 (três) digitos dos centros de informações toxicológicas.
Art. 39. Para efeito de rotulagem, deverão ser observados:

I - data de fabricação e vencimento, constando: mês e
ano, sendo que o mês deverá ser impresso com três letras iniciais;
II - rótulo confeccionado em fundo branco e dizeres em
letras pretas;

LlI - rótulo em que conste pictograrnas internacionalmente
aceitos, dispostos ao longo da faixa de classificação toxicológica, todos em preto com o fundo branco, de acordo com modelo
do Anexo IV; e
IV - rótulos confeccionados com materiais, cuja qualidade
assegure a devida resistência à ação dos agentes atmosféricos,
bem como às manipulações usuais.
Art. 40. Os produtos agrotóxicos e afins deverão ser apresentados com folheto ou bula, aprovados pelo órgão federal registrante.
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Art. 41. .Deverão constar necessariamente do folheto ou
bula, além de todos os dados constantes do rótulo, os que se seguem:

I -

instruções de uso do produto, mencionando, no míni-

mo:

a) culturas;
bl pragas, doenças, ervas daninhas e outras finalidades de
uso identificadasspor nomes comuns e científicos;
c] dosagens do ingrediente ativo, de forma a relacionar claramente a quantidade a ser utilizada por hectare, por número de
plantas ou por hectolitros do veículo utilizado, quando aplicável;
,
d) modo de aplicação;
e) intervalo de segurança, assim entendido como o período
de tempo que deverá, transcorrer entre a última aplicação e a
colheita, uso ou consumo, a semeadura ou o plantio, e a semeadura ou plantio seguinte, conforme o caso;
f) intervalo de reentrada de pessoas nas culturas e áreas
tratadas;
g) limitações de uso;
h) informações sobre os equipamentos de aplicação;
ij informações sobre os equipamentos de proteção índividual a serem utilizados. conforme normas regulamentadoras vigentes; e
il informações sobre o destino final de embalagens e das sobras de agrotóxicos e afins;
II -

dados relativos à proteção da saúde humana:

a) mecanismos de ação, absorção e excreção para o ser hu-

mano;
b) efeitos agudos e crônicos: e
cl efeitos colaterais;
111 - dados relativos à proteção do meio ambiente; e
IV - dados e informações adicionais julgadas necessárias
pelos órgãos federais responsáveis pela agricultura, saúde e
meio ambiente.
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Seção II
Da Propaganda Comercial
Art. 42. Entende-se por clara advertência para os efeitos
do artigo 8? da Lei n? 7.802 de 1989, a citação de danos eventuais à saúde e ao meio ambiente, com dizeres, sons e imagens
em mesma proporção e tamanho do produto anunciado.
Art. 43. A propaganda comercial de agrotóxicos e afins,
comercializáveis mediante prescrição de receita, deverá mencionar expressa referência a esta exigência.
Art. 44. A propaganda comercial de agrotóxicos, componentes e afins, em qualquer meio de comunicação, conterá, obrigatoriamente, clara advertência sobre os riscos do produto à
saúde dos homens, animais e ao meio ambiente, e observará o
seguinte:
I - estimulará os compradores e usuários a ler atentamente o rótulo e, se for o caso, o folheto, ou a pedir que alguém
os leia para eles, se não souberem ler;
II - não conterá:
a) representação visual de práticas potencialmente perigosas, tais como a manipulação ou aplicação sem equipamento
protetor, o uso em proximidade de alimentos ou em presença de
criança;
b) afirmações ou imagens que possam induzir o usuário a
erro quanto à natureza, composição, segurança e eficácia do
produto, e sua adequação ao uso;
c) comparações falsas ou equívocas com outros produtos;
dI indicações que contradigam as informações obrigatórias
do rótulo;
el declarações de propriedades relativas à inoqüidade, tais
como seguro, não venenoso, não tóxico, com ou sem uma frase
complementar, como: quando utilizado segundo as instruções; e
f) afirmações de que o produto é recomendado por qualquer
órgão do Governo;
III - conterá clara orientação para que o usuário consulte
profissional habilitado e siga corretamente as instruções recebidas;
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IV

destacará a importáncia do manejo integrado de pra-

gas; e

V
restr-ingir-se-á, na paisagem de fundo, a imagens de
culturas- ou ambientes para os quais se destine o produto.
Parágrafo único. O oferecimento de brindes deverá atender, no que couber, às disposições do presente artigo, ficando
vedada a oferta de quantidades extras do produto a título de
promoção comercial.

Seção III
Da Destinação Final de Resíduos e Embalagens
Art. 45. É proibida a reutilização de embalagens de agrotóxicos e afins pelo usuário, comerciante, distribuidor, cooperativas e prestadores de serviços.
Parágrafo único. O órgão federal registrante poderá autorizar o reaproveitamento de embalagens de agrotóxicos, seus
componentes e afins, pela empresa produtora, ouvidos os demais órgãos federais envolvidos.
Art. 46. O descarte de embalagens e resíduos de agrotóxicos e afins deverá atender às recomendações técnicas apresentadas na bula, relativas aos processos de incineração, enterro e
outros, observadas as exigências dos setores de saúde, agricultura e meio ambiente.
Art. 47. No caso de agentes biológicos de controle, os
resíduos deverão ser incinerados.
Art. 48. Os agrotóxicos e afins apreendidos por ação fiscalizadora terão seu destino final estabelecido após a conclusão
do processo administrativo, a critério da autoridade competente.
Parágrafo único. Os agrotóxicos e afins apreendidos por
ação fiscalizadora, quando formulados em desacordo com as especificações constantes do registro, terão seu destino final determinado pela autoridade competente, sendo a execução de inteira responsabilidade da empresa produtora.
CAPÍTULO V

Do armazenamento e do transporte
Art. 49. O armazenamento de agrotóxicos, seus componentes e afins, obedecerá às normas nacionais vigentes, sendo obCol. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 182(1):81-525, jan./fev. 1990.
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servadas as instruções fornecidas pelo fabricante, bem como as
condições de segurança explicitadas no rótulo e bula.
Art. 50. O transporte de agrotóxicos, seus componentes e
afins deverá se submeter às regras e procedimentos estabelecidos para transporte de produtos perigosos, constantes da legislação específica em vigor.
CAPÍTULO VI

Do receituário
Art. 51. Os agrotóxicos e afins só poderão ser comercializados diretamente ao usuário, mediante apresentação de receituário próprio prescrito por profissional legalmente habilitado.
§ I? Considera-se usuário toda pessoa física ou jurídica
que utilize agrotóxico ou afim.
§ 2? Considera-se legalmente habilitado o profissional que
possua formação técnica, no mínimo, de nível médio ou segundo
grau, na área de conhecimentos relacionados com a matéria de
que trata este regulamento, e esteja inscrito no respectivo órgão
fiscalizador da profissão.
Art. 52. A receita referida neste capítulo deverá ser expedida em 5 (cinco) vias, a primeira permanecendo em poder do
estabelecimento comercial, a segunda com o usuário, a terceira
com o profissional que a prescreveu, a quarta com o Conselho
Regional Profissional e a quinta com o órgão estadual competente.
§ I? A receita deverá ser mantida à disposição dos órgãos
fiscalizadores pelo período de no mínimo 5 (cinco; anos, a contar da data da emissão.
§ 2? O estabelecimento comercial deverá remeter até o
quinto dia útil do mês subseqüente uma via da receita ao Conselho Regional Profissional e outra ao órgão estadual competente.
Art. 53. A receita deverá ser especifica para cada problema e deverá conter, no mínimo:
I - nome e endereço completo do técnico responsável, e
número de seu registro no Conselho Regional Profissional;
II
nome do consulente, da propriedade e sua localização;

III

diagnóstico; e
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IV -

recomendação técnica com as seguintes informações:

a) nome do produto comercial que deverá ser utilizado;

cultura e área onde será aplicado;
c) dosagens de aplicação e quantidades totais a serem adquiridas;
d) modalidade de aplicação, sendo que no caso de aplicação
aérea devem ser registradas as instruções específicas;
e) época de aplicação;
f) intervalo de segurança;
gl precauções de uso;
h) primeiros socorros nos casos de acidentes;
ij advertências relacionadas à proteção do meio ambiente;
j) instruções sobre a disposição final de resíduos e embalagens;
11 orientações quanto ao manejo integrado de pragas;
m) orientação quanto à utilização de Equipamento de Proteção Individual (EPI); e
n] data, assinatura e carimbo do técnico, com indicação do
nome, do registro no Conselho Regional Profissional e do CPF.
Parágrafo único. Só poderão ser prescritos produtos com
observância das recomendações de uso aprovadas no registro.
Art. 54. Consideram-se como caso excepcional, de acordo
com o art. 13 da Lei n? 7.802 de 1989, a prescrição e a venda de
agrotóxicos destinados à higienização, desinfecção ou desinfestação de ambientes domiciliares, públicos ou coletivos, ao tratamento de água e ao uso em campanhas de saúde pública.
b)

CAPÍTULO VII

Do controle, da inspeção e da fiscalização
Seção I
Do Controle de Qualidade
Art. 55.

Além das medidas previstas neste regulamento,

sempre que se fizer necessário atualizar o processo tecnológico.
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os Ministérios da Agricultura, da Saúde e do Interior baixarão
normas e aperfeiçoarão mecanismos destinados a garantir ao
consumidor a qualidade dos agrotóxicos, seus componentes e
afins, tendo em vista a identidade, atividade, pureza e eficácia
dos produtos.
Parágrafo único. As medidas a que se refere este artigo se
efetivarão essencialmente através das especificações de qualidade do produto, do controle de qualidade dos mesmos e da inspeção da produção.
Art. 56. Sem prejuízo do controle e da fiscalização, a cargo dos Poderes Públicos, todo estabelecimento destinado à produção de agrotóxicos, seus componentes e afins, deverá possuir
Departamento Técnico de Inspeção de Produção que funcione
de forma autônoma em sua esfera de competência, com a finalidade de verificar a qualidade das matérias-primas ou substâncias, os aspectos qualitativos das operações de fabricação e a
estabilidade dos agrotóxicos, seus componentes e afins produzidos.
Parágrafo único. E facultado às empresas produtoras de
agrotóxicos, seus componentes e afins, realizar os controles previstos neste artigo em institutos ou laboratórios oficiais ou privados, de acordo com a legislação vigente.

Seção 11
Da Inspeção e da Fiscalização
Art. 57. Serão objeto de inspeção e fiscalização, com vistas ao controle, os agrotóxicos, seus componentes e afins, sua
produção, os veículos destinados ao transporte, o armazenamento, a comercialização, a utilização, a propaganda comercial,
a rotulagem e a disposição final de resíduos e embalagens.
Art. 58. A ação fiscalizadora é da competência:
I - dos órgãos federais responsáveis pelos setores de
agricultura, saúde e meio ambiente:
aI quando os agrotóxicos, seus componentes e afins estiverem em trânsito de uma para outra unidade federativa por vias
terrestre, lacustre, fluvial, marítima e aérea, sob controle de órgãos e agentes federais;
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b) quando se tratar de estabelecimentos de produção;
c) quando se tratar de agrotóxicos, seus componentes e
afins, importados ou exportados; e
di quando se tratar de coleta de amostras para análise prévia de controle ou fiscal, nos casos de suspeita de fraude que
decorram de cancelamento de registro ou interdição dos agrotóxicos, seus componentes e afins, em todo o território nacional.
II - dos órgãos competentes estaduais de agricultura, saú-

de e meio ambiente:
a) quando se tratar do uso e consumo dos agrotóxicos e afins
na área de jurisdição respectiva;
b) quando se tratar de estabelecimentos de comercialização,
armazenamento e prestação de serviços;
c) quando se tratar de assuntos relacionados à destinação
final de resíduos e embalagens;
d) quando se tratar de transportes por vias terrestre, lacustre, fluvial, marítima e aérea em suas áreas de competência; e
e) quando se tratar de coleta de amostras para análíse fiscal.
Parágrafo uruco. A competência de que trata este artigo
poderá ser delegada pela União e pelos Estados, ressalvados os
casos de indelegabilídade previstos em lei.
Art. 59. As ações de inspeção e fiscalização se efetivarão
em caráter permanente e constituirão atividade de rotina dos órgãos responsáveis pela agricultura, saúde e meio ambiente.
Parágrafo único. Quando solicitadas pelos órgãos competentes, deverão as empresas prestar as informações ou proceder
a entrega de documentos, nos prazos estabelecidos, a fim de não
obstarem as ações de inspeção e fiscalização e as medidas que
se fizerem necessárias.
Art. 60. A inspeção da produção de agrotóxicos, seus componentes e afins terá em vista, prioritariamente, o processo de
fabricação, levando em conta os fatores intrínsecos e extrínsecos, tais como a contaminação das matérias-primas, dos produtos técnicos e do produto formulado, e a qualidade do produto .
. Art. 61. A inspeção e a fiscalização serão exercidas por
agentes devidamente credenciados pelo órgão central da repartição inspetora ou fiscalizadora.
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Parágrafo único. O agente deverá ter formação profissional com habilitação para o exercício de suas atribuições.
Art. 62. Os agentes de inspeção e fiscalização em suas atividades terão atribuições específicas e gozarão das seguintes
prerrogativas, dentre outras:
I - dispor de livre acesso aos locais onde se precessem, em qualquer fase, a industrialização, o comércio e o transporte dos agrotóxicos, seus componentes e afins;
II - colher amostras necessárias às análises de controle
ou fiscal, lavrando o respectivo termo de apreensão;
IH - executar visitas rotineiras de inspeções e vistorias
para apuração de infrações ou eventos que tornem os produtos
passíveis de alteração, das quais lavrarão os respectivos termos;
IV - verificar o atendimento das condições de preservação da qualidade ambiental;
V - verificar a procedência e condições dos produtos,
quando expostos à venda;
VI - interditar, parcial ou totalmente, lavrando o termo
respectivo, os estabelecimentos industriais ou comerciais em
que se realizem atividades previstas neste regulamento, bem como lotes ou partidas dos produtos, em caso de inobservância ou
desobediência aos termos da Lei n? 7.802/89, deste regulamento
e legislação complementar;
VII - proceder à imediata utilização da unidade do produto, cuja adulteração ou deterioração seja flagrante, e à
apreensão e interdição do restante do lote ou partida, para análise fiscal; e
VIII - lavrar os autos de infração para início do processo
administrativo previsto neste regulamento.
Art. 63. A inspeção será realizada por meio de exames e
vistorias:
I - da matéria-prima, de qualquer origem ou natureza;
II - da manipulação, transformação, elaboração, conservação, embalagem e rotulagem dos produtos;
III
dos equipamentos e instalações do estabelecimento; e
IV - do laboratório de controle de qualidade dos produtos.
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Parágrafo único. A inspeção será executada para verificar
o cumprimento das disposições aplicáveis ao caso.

Art. 64. A fiscalização será exercida sobre os produtos em
comercialização, em estabelecimentos produtores e comerciais e
em depósitos ou outros locais de propriedade dos usuários, de
acordo com as especificações baixadas em ato administrativo.
Parágrafo único. Constatada qualquer irregularidade, o
produto será apreendido e submetido a análise fiscal.
Art. 65. Para efeito de análise fiscal, será realizada coleta
de amostra representativa do produto, pela autoridade fiscalizadora.
§ 1~ A coleta de amostra será realizada em 3 (três) partes,
de acordo com técnica e metodologias indicadas em ato administrativo.
§ 2? A amostra deverá ser autenticada e tornada inviolável na presença do interessado, e, na ausência ou recusa deste,
de duas testemunhas.
§ 3~ Uma parte será utilizada pelo laboratório oficial, outra permanecerá no órgão fiscalizador e a última ficará em poder do interessado para perícia de contraprova.
Art. 66. A análise fiscal será realizada por laboratório oficial, ou devidamente credenciado, com o emprego de medologia
oficial, para identificar ocorrências de fraudes, desobediência à
legislação, falsificação e adulteração, observadas pelo Agente
Fiscal, desde a produção até a comercialização ou utilização.
Parágrafo único. A metodologia oficial para as análises finais será determinada em ato administrativo pelo órgão federal
pertinente.
Art. 67. O resultado da análise fiscal deverá ser informado ao fiscalizador e ao fiscalizado, no prazo máximo de 45 (quarenta e cinco) dias, contados da data da coleta da amostra.
Art. 68. O interessado que não concordar com o resultado
da análise poderá requerer perícia de contraprova, arcando com
o ônus da mesma.
§ I? A perícia de contraprova deverá ser requerida dentro
do prazo de la (dez) dias, contados do recebimento do resultado
da análise fiscal.
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§ 2? No requerimento de contraprova, o interessado indicará o seu perito, que deverá satisfazer os requisitos legais pertinentes à perícia, sob pena de recusa liminar.

Art. 69.

A perícia de contraprova será realizada em labo-

ratório oficial, ou devidamente credenciado, com a presença de
peritos do interessado e do órgão fiscalizador, com a assistência

técnica do responsável pela análise anterior.
§ 1? A perícia de contraprova não excederá o prazo de 15
(quinze) dias, contados da data de seu requerimento, salvo
quando condições técnicas exigirem a sua prorrogação.
§ 2? A parte da amostra a ser utilizada na perícia de contraprova não poderá estar violada, o que será, obrigatoriamente, atestado pelos peritos.
§ 3? Verificada a violação da amostra, não será realizada
a perícia de contraprova, sendo finalizado o processo de fiscalização e instaurada sindicância para apuração de responsabilidades.
§ 4? Ao perito interessado será dado conhecimento da análise fiscal, prestadas as informações que solicitar e exibidos os
documentos necessários ao desempenho de sua tarefa.
§ 5? Da perícia de contraprova serão lavrados laudos e
ata, assinados pelos peritos, sendo arquivados os originais no
laboratório oficial ou credenciado, após a entrega de cópias à
autoridade fiscalizadora e ao requerente.
§ 6? Se os peritos apresentarem laudo divergente do laudo
da análise fiscal, o desempate será feito por um terceiro perito,
eleito de comum acordo ou, em caso negativo, designado pela
autoridade competente, realizando-se nova análise de amostras
em poder do órgão fiscalizador, facultada a assistência dos peritos anteriormente nomeados.
§ 7? Qualquer que seja o resultado da perícia de desempate, não será permitida a sua repetição, tendo o seu resultado
prevalência sobre os demais.
Art. 70. A autoridade responsável pela fiscalização e inspeção comunicará ao interessado o resultado final das análises,
aplicando as penalidades cabíveis, se verificadas irregularidades.
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CAPÍTULO VIII

Das infrações, das sanções e do processo
Seção I
Das Infrações
Art. 71. Constitui infração, para os efeitos deste regulamento, toda ação ou omissão que importe na inobservância de
preceitos nele estabelecidos ou na desobediência às determinações de caráter normativo dos órgãos ou das autoridades administrativas competentes.
§ I? Responderá pela infração quem a cometer, incentivar
a sua prática ou dela se beneficiar.
§ 2? Considera-se causa a ação ou omissão sem a qual a
infração não teria ocorrido.
§ 3~ Exclui a imputação de infração a causa decorrente de
força maior ou proveniente de eventos naturais ou circunstâncias imprevisíveis.
Art. 72. As responsabilidades administrativa, civil e penal, nos casos previstos na Lei, recairão sobre:
I - o registrante que, por dolo ou por culpa, omitir informações ou fornecê-las incorretamente;
II - o produtor que produzir agrotóxicos, seus componentes e afins em desacordo com as especificações constantes do registro;
111 - o profissional que receitar a utilização de agrotóxicos e afins de forma errada, displicente ou indevida;
IV - o comerciante que efetuar venda de agrotóxicos e
afins sem o respectivo receituário ou em desacordo com o mesmo;
v - o empregador que não fornecer ou não fizer a manutenção dos equipamentos de proteção individual do trabalhador
ou não proceder à manutenção dos equipamentos destinados à
produção, distribuição e aplicação dos agrotóxicos e afins; e
VI - o usuário ou o prestador de serviços que utilizar
agrotóxicos e afins em desacordo com o receituário.
Art. 73. São infrações:
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I ~ produzir, manipular, acondicionar, transportar, armazenar, comercializar, importar, exportar e utilizar agrotóxicos, seus componentes e afins em desacordo com as disposições
deste regulamento e dos atos normativos que o complementa-

rem:
11 - produzir, manipular, comercializar e armazenar
agrotóxicos, seus componentes e afins, em estabelecimentos que
não estejam registrados nos órgãos competentes;
III - fraudar, falsificar e adulterar agrotóxicos, seus
componentes e afins;
IV - alterar a composição ou a rotulagem dos agrotóxicos, seus componentes e afins, sem prévia autorização do órgão
registrante;
V - armazenar agrotóxicos, seus componentes e afins,
sem respeitar as condições de segurança, quando haja riscos à
saúde humana e ao meio. ambiente;
VI - comercializar agrotóxicos e afins sem receituário;
VII - emitir ou prestar informações incorretas às autoridades registrantes, fiscalizadoras ou inspetoras;
VIII - utilizar inadequadamente agrotóxicos, seus componentes e afins, bem como não utilizar equipamentos de proteção
da saúde do trabalhador;
IX - utilizar agrotóxicos, seus componentes e afins sem
os devidos cuidados com a proteção da saúde humana e do meio
ambiente;
X - utilizar agrotóxicos e afins em desacordo com o receituário;
XI - dificultar a fiscalização ou inspeção ou não atender
às intimações em tempo hábil;
XII - concorrer, de qualquer modo, para a prática de infração ou dela obter vantagem;
XIII - dispor, de forma inadequada, as embalagens ou
restos de agrotóxicos, seus componentes e afins;
XIV - receitar erradamente, displicentemente ou indevidamente;
XV - não fornecer ou não fazer a manutenção dos equipamentos de proteção do trabalhador; e
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XVI - dar destinação indevida à embalagem, aos restos e
resíduos dos agrotóxicos, seus componentes e afins.
Seção II
Das Sanções Penais
Art. 74. Aquele que produzir, comercializar, transportar,
aplicar agrotóxicos, seus componentes e afins, ou prestar serviços na sua aplicação descumprindo as exigências estabelecidas
nas leis e nos seus regulamentos, ficará sujeito à pena de reclusão de 2 (dois) a 4 (quatro) anos e multa de 100 (cem) a 1.000
(mil) MVR. Em caso de culpa, será punido com pena de reclusão de 1 (um) a 3 (três) anos e multa de 50 (cinqüenta) a 500
(quinhentos) MVR.
Art. 75. O empregador, o profissional responsável ou o
prestador de serviços que deixar de promover as medidas necessárias de proteção à saúde e ao meio ambiente, estará sujeito à
pena de reclusão de 2 (dois) a 4 (quatro) anos e multa de 100
(cem) a 1.000 (mil) MVR. Em caso de culpa, será punido com pena de reclusão de 1 (um) a 3 (três) anos de multa e 50 (cinqüenta) a 500 (quinhentos) MVR.

Seção III
Das Sanções Administrativas

Art. 76. Sem prejuízo das responsabilidades civil e penal
cabíveis, a infração de disposições legais acarretará, isolada ou
cumulativamente, nos termos deste Regulamento, independente
das medidas cautelares de embargo de estabelecimento e
apreensão do produto ou alimentos contaminados, a aplicação
das seguintes sanções:
I - advertência;
II - multa de até 1.000 (mil) vezes o Maior Valor de Referência (MVR), aplicável em dobro em caso de reincidência;
III
condenação de produto;
IV
inutilização de produto;
V
suspensão de autorização, registro ou licença;
VI
cancelamento de autorização, registro ou licença;
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VII
interdição temporária ou definitiva de estabelecimento;
VIII
destruição de vegetais, partes de vegetais e alimentos, com resíduos acima do permitido; e
IX - destruição de vegetais, partes de vegetais e alimentos, nos quais tenha havido aplicação de agrotóxicos de uso não
autorizados, a critério do órgão competente.

Seção IV
Da Gradação da Pena
Art. 77. Para a imposição da pena e sua gradação, a autoridade competente observará:
I - as circunstâncias atenuantes e agravantes;
II - a gravidade do fato, tendo em vista as suas conseqüências para a saúde humana e o meio ambiente; e
111 - os antecedentes do infrator quanto ao cumprimento
das normas agrícolas, sanitárias e ambientais.
Art. 78. Para a imposição da pena. e sua gradação, serão
levadas em contas as circunstâncias atenuantes e agravantes:
são atenuantes:
a) a ação do infrator não ter sido fundamental para a consecução do evento;
b) menor grau de compreensão e esc61aridadedo infrator;
c) o infrator, por espontânea vontade, procurar minorar ou
reparar as conseqüências do ato, lesivo que lhe for imputado; e
d) ser o infrator primário, e a falta cometida ser de pequena
monta;
I -

II

~

são agravantes:

a) ser o infrator reincidente;

b) ter o infrator cometido a infração visando à obtenção de
qualquer tipo .de vantagem;
c) ter o infrator conhecimento do ato lesivo e deixar de tomar as providências necessárias com o fito de evitá-lo;
d) coagir outrem nara a execução material da infração;
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e) ter a infração conseqüência danosa à agricultura, saúde
humana e ao meio ambiente; e
f) ter o infrator agido com dolo, fraude ou má-fé.
§ I? Havendo concurso de circunstâncias atenuantes e
agravantes, a aplicação da pena será considerada em razão das
que sejam preponderantes.
§ 2? A reincidência torna o infrator passível de enquadramento na penalidade máxima, e a caracterização da infração como gravíssima.
Art. 79. Quando a mesma infração for objeto de punição
em mais de um dispositivo deste regulamento, prevalecerá o enquadramento no item mais específico em relação ao mais genérico.

Seção

V

Da Classificação das Infrações
Art. 80. As infrações class ificam- se em:
1 - leves, aquelas em que o infrator seja beneficiado por
circunstância atenuante;
II - graves, aquelas em que for verificada uma circunstância agravante; e
III - gravíssimas, aquelas em que verificada a ocorrência
de duas ou mais circunstâncias agravantes.
Seção VI
Da Aplicação das Sanções Administrativas
Art. 81. A advertência será aplicada nas infrações leves,
nos casos de infrator primário, quando o dano possa ser reparado e quando o infrator não tenha agido com dolo ou má-fé.

Art. 82. A multa será aplicada, em ser os casos não compreendidos no artigo anterior, obedecendo à seguinte gradação:
I - de 1 a 200 MVR, nas infrações leves, nos casos em
que não decorram conseqüências danosas ou quando o dano
possa ser reparado;
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II - de 200 a 500 MVR, nas infrações graves, nos casos
em que decorra conseqüência danosa irreparável;
lI! - de 500 a 1:000 MVR, nas infrações gravíssimas.
§ 1~ As multas serão agravadas até o grau máximo, nos
casos de artifício, ardil, simulação ou embaraço da ação fiscalizadora, levando-se em conta, além das circunstâncias atenuantes ou agravantes, a situação econômico-financeira do infrator.
§ 2? A multa será aplicada em dobro nos casos de reincidência.
Art. 83. A condenação, seguida de apreensão, será aplicada quando o produto não atender às condições e especificações
do seu registro.
Art. 84. A ínut.il ização será aplicada nos casos de produto
sem registro ou naqueles em que ficar constatada a impossibilidade de lhe ser dada outra destinação ou reaproveitamento.
Art. 85. A suspensão de autorização de uso, de registro ou
de licença de produto será aplicada nos casos em que sejam
constatadas irregularidades reparáveis ou ocorrências danosas,
pendentes de comprovação da responsabilidade do fabricante.
Art. 86. O cancelamento da autorização de uso, de registro
ou licença de produto será aplicado nos casos em que não comporte a suspensão de que trata o artigo anterior ou seja constatada fraude de responsabilidade do fabricante.
Art. 87. A suspensão de autorização de funcionamento, de
registro ou da licença do estabelecimento será aplicada nos casos de ocorrência de irregularidades ou prática de infrações reiteradas' passíveis, entretanto, de ser sanadas.
Art. 88. O cancelamento de autorização de funcionamento
ou licença de estabelecimento será aplicado nos casos de impossibilidade de serem sanadas as irregularidades ou quando constatada a fraude ou má-fé do fabricante.
Art. 89. A interdição temporária ou definitiva de estabelecimento ocorrerá sempre que constatada a irregularidade ou
prática de infração reiterada ou quando se verificar, mediante
inspeção técnica, a inexistência de condições sanitárias ou ambientais para o funcionamento do estabelecimento.
Art. 90. A destruição de vegetais, parte de vegetais e alimentos será determinada pela autoridade sanitária competente,
sempre que apresentarem resíduos acima dos níveis permitidos.
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Art. 91. A destruição de vegetais, parte de vegetais e alimentos, nos quais tenha havido aplicação de agrotóxicos e afins
de uso não autorizado, será determinada pela autoridade físcalízadora competente, de cujo ato será lavrado termo, em conformidade com o artigo 98 deste regulamento.
Seção VII
Do Processo

Art. 92. As infrações à legislação serão apuradas em procedimento administrativo próprio, iniciado com a lavratura de
auto de infração, observados o rito e prazos estabelecidos neste
regulamento e na legislação federal, estadual ou municipal aplicável.
Art. 93. O procedimento administrativo na esfera federal
será instaurado nas atividades de fisc!aização dos estabelecimentos de produção, importação e exportação de agrotóxicos,
seus componentes e afins, bem como no controle do trânsito interestadual e internacional dos mesmos, sem prejuízo dos casos
previstos no artigo 12 da Lei n? 7.802, de 1989.
Art. 94. O procedimento administrativo na esfera estadual
e no Distrito Federal será instaurado nas atividades de fiscalização do uso, do consumo, do comércio, do armazenamento e do
transporte interno de agrotóxicos, seus componentes e afins, em
conformidade com a legislação estadual específíca.
Art. 95. O procedimento administrativo na esfera municipal será instaurado nas atividades da fiscalização do uso e do
armazenamento de agrotóxicos, seus componentes e afins, em
conformidade com a legislação municipal específica.
Art. 96. As normas de procedimento processual administrativo federal, complementares a este regulamento, serão estabelecidas em ato conjunto dos órgãos de agricultura, saúde e
meio ambiente, no qual conste:
I - discriminação ao procedimento administrativo complementar sobre auto de infração, defesa, recurso, notificação,
prazo e execução; e
II - modelos oficiais do auto de infração e dos termos de
condenação, utilização, interdição e destruição.
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Parágrafo único. Os modelos de que trata o inciso II deste
artigo serão padronizados para as áreas de atuação federal,
distinguindo-os apenas a menção da sigla do órgão fiscalizador
e a numeração própria, a qual terá um código numérico comum
que identifique a unidade da federação onde ocorrer a infração.
Art. 97. A imposição de sanção pecuniária pelos Estados,
Distrito Federal e Municípios excluirá a exigência do pagamento de multa federal, quando na mesma hipótese de incidência,
em valor igualou superior.

Seção VIII
Do Auto de Infração
Art. 98. O auto de infração será lavrado pela autoridade
federal competente devendo conter:
I - nome do infrator, seu domicílio e residência, bem como os demais elementos necessários à sua qualificação e identificação civil;
II - local, data e hora da infração; e
III - descrição da infração em conformidade com o contido no artigo 73 deste regulamento, e menção do dispositivo legal
transgredido.
Art. 99. Procedida a autuação, uma via do auto de infração será entregue ao autuado, outra será encaminhada à repartição do órgão fiscalizador e uma terceira ficará de posse do autuante.
Art. 100. A repartição fiscalizadora expedirá pessoalmente, por via postal ou, quando necessário, por edital, citação do
infrator a qual, além dos dados contidos no auto de infração,
conterá:
I - penalidade a que está sujeito o infrator e o respectivo preceito legal que autoriza a sua imposição;
II - prazo para o recolhimento da multa quando aplicada; e
III - prazo para interposição de defesa.
Art. 101. A autoridade competente que tiver ciência ou
notícia de ocorrência de infração é obrigada a promover a sua
apuração imediata, mediante processo administrativo próprio,
sob pena de responsabilidade.
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Art. 102. As omissões ou incorreções na lavratura do auto
de infração não acarretarão nulidade do mesmo, quando do processo constarem os elementos necessários à determinação da infração e do infrator.

Seção IX
Da Defesa e do Recurso
Art. 103. O infrator poderá apresentar a defesa ao órgão
federal local, no prazo de 15 (quinze) dias, a contar da data da
citação.

Art. 104. Recebida a defesa ou decorrido o prazo estipulado para a mesma, a autoridade competente proferirá o julgamento, no prazo de 15 (quinze) dias, e, se procedente o auto de
infração, a autoridade julgadora expedirá, de ofício, notificação
ao autuado, remetendo cópia da decisão, em processo instruído,
ao Ministério Público.
Art. 105. Das decisões condenatórias, poderá o infrator,
dentro de igual prazo fixado para a defesa, recorrer em única
instância ao órgão central da administração federal de agricultura, saúde e meio ambiente.
Art. 106. Os recursos interpostos terão efeito suspensivo
somente em relação à destruição de vegetais, partes de vegetais
e alimentos.
Art. 107. Após a decisão final, será dada ciência ao autuado, pessoalmente, por via postal ou por edital publicado em órgão oficial de imprensa.

Seção X
Da Contagem dos Prazos
Art. lOS. Na contagem dos prazos estabelecidos neste regulamento, excluir-se-á o dia do início e inc1uir-se-á o do vencimento, prorrogando-se este, automaticamente, para o primeiro
dia útil, se recair em dia que não haja expediente no órgão competente.
§ I?

A prescrição interrompe-se pela citação, notificação
ou outro ato da autoridade competente, que objetive a sua apuração e conseqüente imposição de pena.
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§ 2?
ceSSO

Não corre o prazo prescricional enquanto houver proadministrativo pendente de decisão.

Seção XI
Da Execução
Art. 109. As decisões definitivas, pelo trânsito em julgado
do processo, serão executadas:
I - por via administrativa; e
II - judicialmente.
Art. 110. Será executada por via administrativa:
I - a pena de advertência que será aplicada através de
notificação à parte infratora e pela inscrição no registro cadastral;
II - a pena de multa que será aplicada enquanto não
inscrita em dívida ativa através de notificação para o pagamento;

III - a pena de condenação de produto que será aplicada
após a apreensão com a lavratura de termo de condenação;
IV - a pena de inutilização de produto que será aplicada
com a lavratura do competente termo de inutilização;
V - a pena de suspensão de autorização, registro ou licença que será anotada nas fichas cadastrais da repartição competente, expedindo-se notificação oficial;
VI - a pena de cancelamento de autorização, registro ou
licença que será anotada nas fichas cadastrais da repartição
competente, expedindo-se notificação oficial;
VII - a pena de interdição que será aplicada através de
notificação, determinando a suspensão imediata da atividade,
com lavratura de termo de interdição no local; e
VIII - a pena de destruição que será aplicada com a lavratura de termo de destruição.
§ I? As medidas cautelares de embargo de estabelecimento
e apreensão do produto ou alimentos contaminados serão executadas com a lavratura de termo correspondente.
§ 2? Não atendida a notificação, a autoridade administrativa poderá requisitar força policial para que as penas previstas
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nos incisos III, IV, VII e VIII deste artigo, bem como as medidas cautelares previstas no parágrafo anterior, sejam executadas.
Art. lll. Será executada por via judicial a pena de multa
após a sua inscrição em dívida ativa, para cobrança do débito,
cabendo seu recolhimento ao erário federal, estadual ou municipal, em conformidade com a esfera governamental, sob cuja jurisdição haja sido instaurado o processo.
Seção XII
Da Divulgação das Sanções Impostas
Art. 112. A autoridade fiscalizadora competente, depois de
proferida a decisão final, dará divulgação da mesma através da
imprensa local de maior circulação.
Parágrafo único. Nos processos de tramitação na esfera
municipal será dada ciência da sua decisão aos Estados, e destes
e do Distrito Federal à União, nas áreas de agricultura, saúde e
meio ambiente, para as devidas anotações em cadastro centralizado próprio.
CAPÍTULO VIII
Das disposições finais e transitórias
Art. 113. As empresas detentoras de registro de agrotóxicos organoclorados terão o prazo máximo de 60 (sessenta) dias
para se manifestar sobre a sua reavaliação, a contar da publicação deste regulamento.
Parágrafo único. Decorrido o prazo referido no caput deste
artigo, sem que haja a manifestação do registrante, dar-se-á o
cancelamento automático do registro.
Art. 114. Os serviços prestados pelos órgãos federais de
agricultura, saúde e meio ambiente, na execução deste regulamento, serão remunerados de acordo com as legislações específicas de cada órgão, e seu recolhimento se processará na
forma que a lei específica de cada setor federal dispuser.
Art. 115. O descumprimento de prazo previsto neste regulamento acarretará responsabilidade administrativa, salvo motivo justificado.
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Parágrafo único. A administração pública adotará medidas para a apuração da responsabilidade, nos casos de descumprimento dos prazos.
Art. 116. Os requerimentos apresentados anteriormente à
data da publicação da Lei n° 7.802, de 1989, terão prosseguimento em conformidade com a lei vigente à data da sua apresentação, devendo os demais adaptarem-se à lei e a este regulamento.
Art. 117. Fica instituída a Comissão Técnica de Assessoramento para Agrotóxicos, composta por 6 (seis) membros de
notório saber a serem indicados pelos órgãos federais responsáveis pelos setores de agricultura, saúde e meio ambiente, a qual
será convocada sempre que julgado necessário.
§ I? Dentre as atribuições da comissão referida no artigo,
compete:
I - autorizar o uso emergencial de agrotóxicos e afins no
prazo nunca superior a 6 (seis I meses; e
II - estabelecer os critérios para o uso controlado dos
agrotóxicos e afins.
§ 2? A comissão terá o prazo máximo de 30 (trinta I dias
para emitir parecer conclusivo quanto à autorização de uso
emergencial.
Art. 118. As disposições deste regulamento aplicam-se
supletivamente aos saneantes dorrrissanitários, COmo tais definidos no item VII do artigo 3° da Lei n? 6.3601**1, de 23 de setembro de 1976, sem prejuízo da legislação que lhes é própria, inclusive de natureza repressiva.
Art. 119. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 120. Revogam-se as disposições em contrário.
Brasília, 11 de janeiro de 1990; 169? da Independência e
102? da República.
JOSÉ SARNEY

Hal1ey Margon Vaz
Seigo Tsuzuki
João Alves Filho
Rubens Bayma Denys
(**)

v. Coleção

das Leis de 1976, volume V, leis de julho a setembro, pág ,

30.
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ANEXO 1
REQUERIMENTO DE REGISTRO
Jlmo. Sr.

(Unidade da Federacãoj
A firma.

com sede social à.
n:'
vem requerer a V. Sa. seu registro na categoria
de (prestador de serviços, produtor fabricante e/ou mani pulador-, importador, exportador
e/ou comerciante) de agrotóxicos, seus componentes e afins, para o que junta a seguinte documentação:
a)

Memorial descritivo, conforme anexo I-A:

bJ Cópia dos registros dos produtos no órgão federal competente a serem operados pelas empresas;
c) Licenca ambiental expedida pelo órgão estadual competente, no caso de empresas
produtoras.

ANEXO I-A
MEMORIAL DESCRITIVO
1. Firma (razão social)

2. Endereço da sede.
3. Endereço/localização da fábrica.
Registro na Junta Comercial.
5. Inscrição no Cadastro Geral de Contribuinte (CGC) n:' .
6. Responsável Administrativo
6.1 - Nome.
6.2 - CIC.

RG.

Responsável Técnico
7.1
Nome._
7.2
CIC.
RG.
7.3
Registro no Conselho da respectiva profissão
Nome do Conselho.
N? do Registro.
Regiáo
8. Classifíca-ão do estabelecimento
8.1
8.2 8.3 -

Importador
Fabricante
Manipulador

8.4
Comerciante
8.5
Prestador de Servicos
8.6 - Exportador

9. Produtos que pretende importar, exportar, produzir, comercializar e/ou utilizar.
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Importados

Produtos

Expnnados

Fabricados

Manipulados

Comercializados

Classificação

9.1 produto técní-

co
9.2 pre-mistura
9.3 prepara<,:áo de
pronto uso

9.4 fitohormônios
9.5 adjuvantes
9.6 agentes biaL
de controle
d,
9.7 agentes
ma nip u l ac áo
genética
9.8 outros
Nota: Assinar as colunas com um X
(*) Adotar a classificacão. Inseticida, Fu ngicida, Herbicida. ecc.. podendo a coluna COmpor-

tar mais de uma classe.
10. Laboratório de Controle de Qualidade
10.1
próprio (
)
10.2- de terceiros (
) Nome Laboratório

10.3 -

não

utiliza (

)

11 Dependências existentes na fâbrica
11.1
11.2
11.3
11.4
11.5
11.6
11.7
11.1;

depósito de matéria-prima
depósito de produtos acabados
seção de fab ricaoáo
dependências administrativas
almoxarifados
refeitório
ambulatório médico
outros (especificar)

12. Equipamentos e Instalações na fábrica {relaciona. los e resumir suas funções)

13. Mercado de Consumo
13.1
Estadual
13.2
Interestadual
13.3
Internacional

Unidadets} Federatívats} sigla
Palstcs]

14. Observações: (Esclarecer ou completar o Memorial Descritivo naquilo que julgar necessário)

de

de 19 ..

(Assinatura do Responsável)
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ANEXO II
MODELO DE CODIFICAÇÃO
Número - Ano - Quantidade
EXEMPLO:
001 - 89 - 1.600
INSTRUÇOES:
3.1 - O código deve ser aposto à embalagem. por- meio de carimbo ou outros de modo
que seus elementos, número, ano e quantidade fiquem inseridos dentro de um
retângulo e separados por um traço, conforme exemplo acima.
3.2
O número constará de 3 (três) algarismos arábicos, na ordem crescente das
partidas liberadas. iniciando-se, a cada ano pelo número DOI.
3.3
O ano refere-se ao da importação, fabricação e/ou manipulação da partida, 8 é
representado pelos dois algarismos seguintes, separado do número de codificação por uma barra.
3.4 - A quantidade refere-se ao número de unidades que compõem a partida.

ANEXO III
IMPORTAÇÃO, EXPORTAÇÃO, PRODUÇÃO,
COMERCIALIZAÇÃO
E APLICAÇÃO DE AGROTOXICOS E AFINS
Firma:

Endereço:

Trimestre:

Importação
Ano:

% de
princípio
ativo

Classe

e
Nome
4~

Técnico

Produto
Técnico

Quantidade em tonelada
__,,_____ ...~_.--- __.
Unidade
Princípio
Federativa
Preparação
Ativo
de destino
Pré·
.. 1
(sigla)
mistura e/ou formulacão
de pronto uso 1" 2" 3~! 4"

-----f-- --

f-r

+---- ----

_________
~_~~---- --:J-==
:- -ITU__--[I--- - - _
SOMA

DA

CLASSE

SOMA

DE
CLASSE

--

-- -

------
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% de
princípio
ativo

Classe

,

Quantidade em tonelada

Nome

Técnico

"

""

Produto
Técnico

Princípio
Ativo

Preparação

e/ ou formulação
de pronto uso

I

c) .
~-

2'

Prémistura

__ ~._~_'--~L-

Unidade
Federativa
de destino

" " 3'

(sigla)
4~'

"- - - - - - -

- - - - ---"_...

SOMA
DA

CLASSE
---_._---------~

--"-_ ....

_--_.-----------~

-------

._--_.-

NOTA: 1) Usar um mapa idêntico para 2 - exportação - 3 manipulação), 4 - comercialização, 5 - aplicação.

'---

,---L

--~~----

produção (fabricação e/ou

2) Usar as seguintes classes: a) Inseticida, b} Fungicida, c) Herbicida, d) Bactericida, e) Pitohormônio, etc.
3) Para Princípio Ativo, usar tantas colunas quantas forem os ingredientes ativos
do produto, começando pela l~ coluna.

CONVENÇÀO:
______ ~_~_ LINHAS IMAGINÁRIAS
LINHAS DE DIVISA0
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ANEXO IV
MODELO DE ROTULO

o rótulo deverá ser dividido em

3 (três) colunas de igual largura e comprimento.

O logot.ipr, da empresa registrante, aposto na parte superior da coluna central, deve
ocupar, no máximo, dois centésimos, da área útil do rótulo, podendo ser apresentado nas
cores características das mesmas.

- Os rótulos conterão em sua parte inferior, com uma altura equivalente a 1/5 (um
quinto) da altura útil da impressão da embalagem, uma faixa colorida nitidamente separada
do restante do rótulo.
As cores desta faixa serão:
vermelho vivo, para os produtos da classe toxicológica I (extremamente tóxicos);
amarelo intenso, para os produtos da classe toxicolcgíca Il (altamente tóxicos);
azul intenso, para os produtos da classe toxicológica IH (mediamente tóxicos);
verde intenso, para os produtos da classe toxicológica IV (pouco tóxicos).

- Devem incluir no painel frontal do rótulo, na faixa colorida, um círculo branco com
diâmetro igual à altura da faixa, contendo uma caveira e duas tibias cruzadas na cor preta
com fundo branco, com os dizeres; cuidado veneno.
- Ao longo da faixa colorida deverão constar os pictogramas específicos dispostos do
centro para extremidade devendo ocupar 50% da altura da faixa.

DECRETO N? 98.817, DE 11 DE JANEIRO DE 1990 ('I
Fixa, no Ministério da Aeronáutica, os
mínimos de vagas para promoção obrigatória, referentes ao ano-base de 1989, nos diversos Quadros do Corpo de Oficiais da
Ativa.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições
que lhe confere o artigo 84, inciso IV, da Constituição da República Federativa do Brasil e tendo em vista o que dispõe o § I?
do art. 61 da Lei n? 6.880, de 9 de dezembro de 1980,
DECRETA:
Art. I? Ficam estabelecidas, para o ano-base de 1989, as
seguintes proporções, do efetivo de cada posto, a serem observadas no cálculo do número mínimo de vagas para os diversos
postos dos Quadros do Corpo de Oficiais da Ativa da Aeronáutica:

(*) Republicado no DO de 15-1-1990 (v. pág , 560 deste volume).
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Quadro de Oficiais A vieâoree:
Coronel
Tenente-Coronel

1/8
35/359
1120

Major

Quadro de Oficiais Engenheiros:
Coronel
Tenente-Coronel
Major
Quadro de Oficiais Intendentes:
Coronel
Tenente-Coronel
Major

Quadro de Oficiais Médicos:
Coronel
Tenente-Coronel
Major
Capitão

do efetivo do posto
do efetivo do posto
do efetivo do posto

1120

do efetivo do posto
do efetivo do posto
do efetivo do posto

9/46
10/133
1/20

do efetivo do posto
do efetivo do posto
do efetivo do posto

118
3/32

115
1/15
1/20
51/254

do
do
do
do

efetivo
efetivo
efetivo
efetivo

do
do
do
do

posto
posto
posto
posto

Quadro de Oficiais Dentistas e Fsrmecéuücos:
Coronel
Tenente-Coronel
Major

Quadro de Oficiais de Infantaria da Aeronáutica:
Coronel
Tenente-Coronel
Major

1/4
1110
1115

1/4
6113
11/23

Quadro de Oficiais Especialistas em Avião:
Tenente-Coronel

114

Major
Capitão

8/31
1115

Quadro de Oficiais Especialistas em Comunicações:
Tenente-Coronel
Major
Capitão

114

Quadro de Oficiais Especialistas em Armamento:
Tenente-Coronel
Major
Capitão

1/3
1/15

114
1/7
2/21

do efetivo do posto
do efetivo do posto
do efetivo do posto
do efetivo do posto
do efetivo do posto
do efetivo do posto
do efetivo do posto
do efetivo do posto
do efetivo do posto
do efetivo do posto
do efetivo do posto
do efetivo do posto
do efetivo do posto
do efetivo do posto
do efetivo do posto

Quadro de Oficiais Especialistas em Fotografia, Meteorologia e Suprimento Técnico:
Tenente·Coronel
1/4
do efetivo do posto
Major
l/10
do efetivo do posto
Capitão
1/15
do efetivo do posto
Quadro de Oficiais Especialistas em Controle de Tráfego Aéreo:
Tenente-Coronel
1/4
Major
1/10
Capitão
7/25

do efetivo do posto
do efetivo do posto
do efetivo do posto

Quadro de Oficiais Capelàes:
Coronel
Tenente·Coronei
Major

do efetivo do posto
do efetivo do posto
do efetivo do posto

1/8
1115
1/20
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--------------------Quadro de Oficiais Especialistas da Aeronáutica:
Capitão
I? Tenente

1110
1/20

do efetivo do posto
do efetivo do posto

Art. 2? Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 11 de janeiro de 1990; 169? da Independência e
102? da República.
JOSÉ SARNEY
Octávio Júlio Moreira Lima

DECRETO N? 98.818, DE 11 DE JANEIRO DE 1990
Prorroga os trabalhos de garimpagem
na localidade de Serra Pelada.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição
que lhe confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e nos termos do art. 3? da Lei n? 7.194, de 11 de junho de 1984, alterada
pela Lei n:' 7.599, de 15 de maio de 1987,

DECRETA:
Art. I? Fica prorrogado por 180 (cento e oitenta) dias o
prazo definido em lei referente ao término dos trabalhos exclusivamente por garimpagem, na localidade de Serra Pelada, Município de Curionópolis, Estado do Pará.
Art. 2?
cação.
Art. 3?

Este Decreto entra em vigor na data de sua publiRevogam-se as disposições em contrário.

Brasília, 11 de janeiro de 1990; 169? da Independência e
102? da República.
JOSÉ SARNEY
Vicente Cavalcante Fielho
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DECRETO N? 98.819, DE 11 DE JANEIRO DE 1990 (')
Altera o prazo de concessão outorgada
ao Estado do Paraná, através do Decreto n?
36.398, de 23 de fevereiro de 1949, e dá outras providências.

o PRESIDENTE DA REPÚBLICA, usando da atribuição
que lhe confere o artigo 84, inciso IV, da Constituição e, tendo
em vista o Decreto n? 24.599, de 6 de julho de 1934, e
Considerando que o Decreto n:' 12.477(1), de 23 de maio de
1917, autorizou ao Estado do Paraná a construção das obras de
melhoramento do Porto de Paranaguá:
Considerando que o Decreto n:' 22.021 (2), de 27 de outubro
de 1932, autorizou a revisão e consolidação dos contratos celebrados com o Governo do Estado do Paraná, relativos à Concessão do Porto de Paranaguá, estipulado o prazo da referida
concessão para 60 (sessenta) anos, fixando o seu término em 19
de dezembro de 1992;
Considerando os termos do Decreto n? 26.398 (3) , de 23 de fevereiro de 1949, que autorizou a novação do Contrato de Concessão do Porto de Paranagua celebrado com o Estado do Paraná, assim como a concessão do Porto de Antonina ao mesmo
Estado; e
Considerando a manifestação do Estado do Paraná pela
prorrogação do prazo de vigência do Contrato de Concessão por
mais 10 (dez) anos, permitindo dar prosseguimento ao trabalho
que vem sendo desenvolvido no litoral paranaense com reflexos
positivos para a economia nacional,
DECRETA:
Art. I? O prazo do Contrato de Concessão dos Portos de
Paranaguá e Antonina, celebrado com o Estado do Paraná, fica
(*) Retificado no DO de 7-2-1990 (v. pág. 583 deste volume).
(1) V. Coleção das Leis de 1917, volume lI, Atos do Poder Executivo, pág.
454.

(2) V. Colecõo das Leis de 1932, volume IV, Atos do Governo Provisório,
setembro/outubro, pég: 392.
(3) V. Cotecso das Leis de 1949, volume lI, Atos do Poder Executivo, janeiro a março, pág. 278.
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prorrogado por mais 10 (dez) anos, fixando-se o seu término para a data de 19 de dezembro de 2002.

Art. 2? O Contrato de Concessão deverá ser adequado à
legislação em vigor.
Art. 3' Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 4? Revogam-se as disposições em contrário.
Brasília, 11 de janeiro de 1990; 169? da Independência e
102? da República.
JOSÉ SARNEY

José Reinaldo Carneiro Tavares

DECRETO N? 98.820, DE 12 DE JANEIRO DE 1990
Aprova o Regulamento de Administração do Exército (RAE) - (R-S).

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, usando das atribuições que lhe confere o artigo 84, itens IV e VI, da Constituição
Federal,
DECRETA:
Art. l ? Fica aprovado o Regulamento de Administração
do Exército (RAE) - (R-3), que com este baixa.
Art. 2? Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogado o Decreto n'' 3.251 1' 1, de 9 de novembro de 1938
e demais disposições em contrário.
Brasília, 12 de janeiro de 1990; 169? da Independência e
102? da República.
JOSÉ SARNEY
Leonidas Pires Gonçalves

{*l V. Colecõo das Leis de 1938, volume IV, Atos do Poder Executivo, outubro/dezembro, pág. 162.
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REGULAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO DO EXÉRCITO
TiTULO I
Generalidades
CAPiTULO I
Finalidade

Art. I? O Regulamento de Administração do Exército
IRAEI (R'31 tem por finalidade estabelecer os preceitos gerais
para as atividades administrativas do Exército.
§ I? Prescrições particulares relativas ao tratamento pormenorizado de questões atinentes a material, economia e finanças, pessoal e patrimônio. constituirão publicações específicas,
complementares a este regulamento.
§ 2? As atividades administrativas em campanha obedecerão a manuais de campanha e a outras publicações especificamente elaboradas para tal fim.
§ 3? As publicações complementares, a que se referem os
parágrafos anteriores, serão objeto de relacionamento permanentemente atualizado, através de publicações periódicas editadas pelo Ministério do Exército.
CAPiTULO II

Conceitos básicos
Art. 2? Para efeitos deste regulamento são adotados, além
dos que estão estabelecidos nos demais capítulos, os seguintes
conceitos básicos:
1) Adiantamento: designação genérica para entrega de recursos financeiros a servidor, sempre precedida de empenho na
dotação adequada à despesa a realizar, a qual não possa
subordinar-se ao processo normal de aplicação, assim considerada conforme legislação especifica do sistema de controle interno. Pode receber a denominação de suprimento de fundos ou outra qualquer que venha a substituí-la, de acordo com a evolução
da legislação que regula a matéria;
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21 Administração: prática de atos necessários à gestão dos
recursos humanos, materiais e financeiros disponíveis, visando
a alcançar os objetivos preestabelecidos pela organização;
3) Administração Direta: a exercida pelos serviços integrados na estrutura administrativa da Presidência da República e
dos Ministérios;
4) Administração Federal: conjunto de órgãos através dos
quais os Poderes da União exercem as atribuições de sua competência constitucional, legal e regulamentar;
51 Administração do Exército: a que, orientada para a realização da atividade-fim do Exército, serve de instrumento para
a ativação, a direção e o controle das Organizações Militares;
6) Administração Fundacional: a exercida pelas fundações
públicas;
7) Administração Indireta: a exercida por entidades dotadas de personalidade jurídica própria, tais como autarquias,
empresas públicas e sociedades de economia mista;
8) Agente da Administração: todo agente que participa da
administração do patrimônio público;
9) Atividades Administrativas: conjunto de operações que
viabilizam a prática dos atos e fatos administrativos resultantes
da ação dos agentes da administração, em todos os níveis consi-

derados;
101 Ato Administrativo: providência de ordem geral, praticada por um agente visando à boa marcha da administração e
da qual não decorre alteração no patrimônio (propostas de orçamentos, licitações, planos internos de trabalho, tomadas de contas, etc.);
11) Atribuições: faculdades inerentes a um cargo, dentro
dos limites da legislação específica;
121 Cargo: posição de um agente especificada na estrutura
organizacional de uma Organização Militar, com atribuições, deveres e responsabilidades definidas;
13) Comandante: designação genérica, equivalente a chefe,
diretor ou outra denominação dada a militar que, investido de
autoridade legal, for responsável pela administração, emprego,
instrução e disciplina de uma Organização Militar;
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141 Comissão: atribuição temporária de serviço a um agente, não catalogada na estrutura organizacional de uma Organização Militar;
15) Encargos: obrigações cometidas a um agente que, pela
sua generalidade, peculiaridade, duração, vulto ou natureza,
não são catalogadas nas estruturas organizacionais das OM ou
em outros diplomas legais;
16) Fato Administrativo: providência praticada por um
agente e da qual decorre alteração no patrimônio (aquisições ou
vendas, recebimentos ou fornecimentos, cargas ou descargas,
etc.);
17) Função: exercício das atribuições, deveres e responsa-.
bilidades inerentes a um cargo;
18) Gestão: tempo de permanência do agente em um cargo;
gerência ou administração de recursos (humanos, financeiros,
materiais); ação do agente como administrador;
19) Órgão Gestor: órgão técnico-normativo incumbido de
superintender as atividades ligadas ao suprimento. à manutenção e ao controle específico de materiais de interesse do Exército, colocados sob sua gestão;
201 Órgão Provedor: órgão incumbido da execução das atividades de suprimento, manutenção e controle de materiais de
interesse do Exército.
21) Patrimônio: conjunto de todos os bens, valores, direitos e obrigações vinculadas a uma organização e pecuniariamente mensuráveis.

CAPÍTULO III
Princípios fundamentais

Art. 3? A Administração do Exército é parte integrante da
Administração Federal e a ela se subordina segundo normas legais.
Art. 4? O Ministério do Exército administra os seus negócios e tem como atribuição principal a preparação do Exército
para o cumprimento de sua destinação constitucional.
§ I? Cabe ao Ministério do Exército propor a organização
e providenciar o preparo e o emprego da Força Terrestre.
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§ 2? O Ministro do Exército é responsável pelas atividades administrativas do Ministério do Exército.
Art. 5? As atividades administrativas do Ministério do
Exército obedecerão aos mesmos princípios previstos em lei para a Administração Federal e, ainda, a outros princípios particu lares necessários ao atendimento de suas peculiaridades.
Parágrafo único. Publicações especificas, editadas pelo
Ministério do Exército, deverão proporcionar a permanente
atualização e o perfeito entendimento de todos os princípios acima aludidos.
Art. 6? Sistemas específicos, integrados ou não a sistemas
administrativos federais, deverão proporcionar os instrumentos
necessários ao desenvolvimento das atividades administrativas
do Ministério do Exército.
Parágrafo único. Legislação própria definirá os sistemas
necessários às atividades administrativas do Ministério do
Exército, os órgãos internos, responsáveis pelo funcionamento
destes e suas possíveis vinculações a outros sistemas federais.

CAPÍTULO IV

Estrutura do Exército
Art. 7? O Ministério do Exército tem sua estrutura definida por legislação específica, compreendendo órgãos próprios e
entidades vinculadas.
Art. 8? A estrutura e as atividades administrativas das
entidades vinculadas (empresas, fundações, etc.) ao Ministério
do Exército são regidas por legislação própria.
TÍTULO II
Das Organizações Militares e das Unidades Administrativas
CAPÍTULO I

Generalidades
Art. 9? Organização Militar (OM) é toda organização do
Exército que possua denominação oficial e Quadro de Organização (QO) ao Quadro de Lotação de Pessoal Militar (QLPMI, com
respectivo Quadro de Distribuição de Efetivos (QDE).
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 182(1):81-525, Ian.zfev. 1990.

209
Art. 10. A administração do Exército tem como elementos
básicos e orgânicos as Unidades Administrativas (UA).
Art. 11. Unidade Administrativa é a Organiz ação Militar
estruturada para o exercício de administração própria, possuindo competência para gerir bens da União e de terceiros e à qual
foi concedida autonomia ou semi-autonomia administrativa.
§ I? UA autônoma é a que dispõe de organização e meios
para exercer plena administração própria e tem competência para praticar todos os atos e fatos· administrativos decorrentes da
gestão de bens da União e de terceiros, bem como estudar, encaminhar, dar parecer e .julgar direitos.
§ 2? UA semi-autônoma é a que fica vinculada a uma DA
autônoma para fins administrativos específicos, tendo, porém,
competência para exercer, de forma autônoma, determinadas
atividades administrativas.
CAPÍTULO II

Criação, localização de sede, subordinação, organização,
transformação e extinção de Organizações Militares
Art. 12. A criação, a localização de sede, a subordinação,
a transformação, a extinção de OM de valor superior a unidade
são processadas por ato presidencial, mediante proposta do Ministro do Exército.
Parágrafo único. Os mesmos atos relativos às OM de valor
unidade ou inferior são da competência do Min is tro do Exército.
Art. 13. O ato de organização de uma OM criada e demais
atos complementares necessários à execução da decisão presidencial ou ministerial são baixados pelo Ministro do ·Exército,
mediante proposta do Estado-Maior do Exército.
Art. 14. A criação, a organização, a alteração de localizacão de sede e a transformação de OM devem subordinar-se às
normas administrativas em vigor, ao planejamento estratégico
do Exército e à sistemática que assegure destino, em tempo
oportuno, aos seus recursos humanos e materiais.
§ I? O planejamento para a extinção de uma OM deve incluir, também, a previsão dos recursos necessários à movimentação de pessoal e ao transporte de materiais.
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§ 2? Os documentos e os bens pertencentes a uma OM extinta devem ser tratados conforme normas e instruções próprias.
Art. 15. Instruções específicas dos órgãos competentes devem prever, como decorrência da criação, organização. alteração de localização de sede, transformação ou extinção de OM,
as providências a serem implementadas pelos órgãos executantes.
Art. 16. Os atos de criação e de organização de uma OM
devem ser publicados no seu primeiro Boletim Interno; os de
transformação, de alteração de localização de sede ou de extinção, no seu boletim de encerramento de atividades.

CAPÍTULO III

Concessão e cassação de autonomia administrativa
Art. 17_ Compete ao Ministro do Exército ou ao chefe do
órgão que receber delegação de competência, conceder ou cassar
a autonomia administrativa das üM.
Art. 18. O ato de concessão indica se a OM tem autonomia
ou semi-autonomia administrativa, citando, neste último caso,
os setores em que poderá agir de forma autônoma.
Art. 19. O ato de concessão ou cassação de autonomia administrativa de uma OM deve ser publicado em seu Boletim Interno e divulgado, através de documento oficial, a todos os órgãos diretamente ligados às suas atividades.
Art. 20. Instruções específicas dos órgãos competentes devem estabelecer as condições de execução das medidas decorrentes do ato de concessão ou cassação de autonomia administrativa das UA.
TÍTULO III
Dos Agentes e Auxiliares da Administração e suas atribuições
CAPÍTULO I
Agentes da administração
Art. 21. Os agentes da administração da Unidade Administrativa são:
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1
2

Agente Diretor
Agentes Executores Diretos:

a) Fiscal Administrativo;
b) Encarregado do Setor de Pessoal;
c) Encarregado do Setor de Contabilidade (Contador);
d) Encarregado do Setor de Finanças (Tesoureiro);
e) Encarregado do Setor de Material (Almoxarife);
f) Encarregado do Setor de Aprovisionamento (Aprovis ionador).
3 -

Agentes Executores Indiretos:

a) Comandante de Subunidade;
b) Chefe de Serviços;
c) Oficiais em Geral;
d) Oficial de Dia;
e) Subtenente;
f) Encarregados de Depósitos, de Oficinas ou de Material;
g) Qualquer pessoa física a que se tenha atribuído cornpetência para exercer atividade administrativa de acordo com a legislação em vigor.

CAPÍTULO II

Auxiliares dos agentes da administração
Art. 22. Os auxiliares dos agentes da administração são
previstos nos Quadros de Organização (QO), Quadro de Lotação
do Pessoal Militar (QLPM), Quadro de Distribuição de Efetivos
IQDE), Quadro de Lotação de Pessoal Civil (QLPC), e em outros quadros de distribuição de efetivos de cada Organização
Militar, juntamente, com os que forem designados, a critério do
comandante, para auxiliarem os agentes executores diretos e indiretos nas suas respectivas funçôes.
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 182(1):81-525, jan./fev. 1990.

212
CAPÍTULO III

Atribuições
1 -

Do Agente Diretor

Art. 23. Ao comandante compete a condução de todas as
atividades desenvolvidas pela Organização Militar.
§ 1? No exercício da direção integral das atividades administrativas da Unidade Administrativa, a autoridade referida
neste artigo denomina-se Agente Diretor (AD).
§ 2? Esta autoridade se intitulará Ordenador de Despesas
(OD), quando na função específica da direção exclusiva das atividades de administração orçamentária e financeira, e, no que
estiver fixado em legislação específica, na direção das atividades de administração patrimoniaL
§ 3? A delegação de competência da função de Ordenador
de Despesas será regulada por legislação específica.

Art. 24. O Agente Diretor tem nos agentes executores diretos e indiretos os elementos de execução de suas atribuições.
Art. 25. O Agente Diretor, como principal responsável pela administração da unidade, deve tomar todas as providências
de caráter administrativo necessárias ao desempenho das atividades fim e meio da unidade, de acordo com a legislação em vigor, sendo responsável, portanto, pelos atos e fatos administrativos praticados na sua DA.
Art. 26. Na Unidade Administrativa comandada, dirigida
ou chefiada por Oficial-General, a função de Agente Diretor,
quando aquela autoridade julgar conveniente, poderá ser delegada, total ou parcialmente, a qualquer oficial superior mais antigo que 08 demais agentes da administração.
§ 1" Deverão ser publicados em boletim da UA o ato de
delegação de competência e, quando parcialmente, as atribuições delegadas.
§ 2? A autoridade que delegar atribuições de Agente Diretor deverá exercer fiscalização sobre a atuação do seu delegado,
de forma a certificar-se de que as suas diretrizes e os dispositivos regulamentares estão sendo cumpridos.
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Art. 27. Além dos encargos indicados em outros regulamentos, instruções, normas ou ordens superiores, compete-lhe:
11 Supervisionar todas as atividades administrativas da
DA;
2) assinar os documentos de natureza administrativa da sua
competência, bem como autenticar aqueles de responsabilidade
dos demais agentes da administração;
3) exercer fiscalização direta sobre a escrituração orçamentária, financeira e patrimonial da DA, a fim de mantê-la em ordem e em dia;
4) diligenciar para que não ocorram passagens de comando,
direção ou chefia, inclusive a sua, ou de funções dos responsá-

veis por bens e valores da União, sem que estes se encontrem
certos e toda a escrituração em ordem e em dia;
5) publicar em boletim, quando passar o comando, direção
ou chefia de U A, que o patrimônio e os recursos financeiros estão certos e as respectivas escriturações, em ordem e em dia, ou
em que estado ou situação se encontram;
6) certificar-se, dentro dos primeiros trinta dias de seu comando, direção ou chefia, do estado da escrituração orçamentária, financeira e patrimonial, das condições do imóvel e de suas
instalações, do arquivo das plantas de arquitetura, estrutura e
instalações; das escrituras do imóvel, dos contratos de aluguel,
se for o caso, e do cumprimento do previsto no item anterior;
7) formalizar e assinar contratos, de acordo com a legislação própria, decorrentes das licitações realizadas ou das necessidades da DA;
8) determinar que as compras, obras, serviços e alienações,
sejam efetuadas com estrita observância da legislação pertinente;
9) manter em arquivo os prazos legais, à disposição dos Órgãos de Controle Interno, a documentação comprobatória dos
atos e fatos administrativos ocorridos na DA;
la) determinar o ressarcimento dos prejuízos causados à
Fazenda Nacional pelo responsável, conforme os preceitos deste
regulamento e da legislação específica;
11) aplicar, se necessário, quando for o comandante, sanção
disciplinar ao responsável por prejuízos à Fazenda Nacional, de
acordo com a respectiva legislação;
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12) determinar a abertura de sindicância, de inquérito, técnico, administrativo ou policial militar, conforme o caso, sempre que se tornar necessário apurar responsabilidades dos agentes gestores de recursos financeiros ou de material, bem como,
dos seus auxiliares e de outros responsáveis pela guarda, conservação e aplicação de bens e valores da União;
13) comunicar, de imediato, ao escalão superior e aos órgãos de fiscalização técnica previstos na legislação pertinente, a
instauração de inquérito administrativo ou policial militar, para
apurar ocorrências administrativas que causaram prejuízos à
Fazenda Nacional;
141 determinar, com base no previsto e na forma da legislação em vigor, o afastamento do cargo ou impedimento do
exercício da função do agente ou auxiliar que tornar-se incompatível com a função, por ter cometido ações prejudiciais aos interesses da Fazenda Nacional;
15) providenciar, de acordo COm as instruções específicas,
as informações relativas às atividades fim e meio da DA;
16) remeter aos escalões superiores, de acordo com instruções setoriais, os documentos que se refiram a pessoal, patrimônio (bens móveis e imóveis), finanças e mobilização;
17) remeter ao órgão de contabilidade analítica o rol dos
responsáveis pela administração da DA, de acordo com as normas em vigor. Quando ocorrer substituição de OD, informar
imediatamente ao Órgão Central de Controle Interno do Ministério do Exército e àquele anteriormente citado;
18) comunicar ao estabelecimento bancário em que a U A
movimentar conta, a substituição do Encarregado do Setor Financeiro e do Ordenador de Despesas, segundo normas do estabelecimento bancário;
191 realizar a prestação de contas dos recursos geridos pela
DA, de acordo e na forma da legislação especifica;
201 cumprir as instruções pertinentes aos processos relativos aos prejuízos não ressarcidos por servidores militares e civis;
21) diligenciar para que não ocorra a invasão e a cessão, locação ou utilização em desacordo com a legislação em vigor, dos
próprios nacionais.
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2 -

Do Ordenador de Despesas

Art. 28. Além dos encargos específicos atribuídos pelos
órgãos de controle da área financeira, compete-lhe:
I] exercer as atribuições descritas no artigo anterior, que se
referem exclusivamente às atividades de administração orçamentária e financeira;
2) exercer, conforme estabelecido em legislação específica,
atribuições relativas às atividades de administração patrimonial.

3 -

Dos Agentes Executores Diretos

Art. 29. Os agentes executores diretos são agentes de
coordenação e controle, exercendo também funções de assessoramento do Agente Diretor, e contam com adjuntos, auxiliares e
outros agentes, de acordo com os Quadros de Organização da
üM.

ai Do Fiscal Administrativo
Art. 30. O Fiscal Administrativo é o agente executor direto, responsável pelo assessoramento do Agente Diretor nos assuntos de administração patrimonial e do Ordenador de Despesas na administração orçamentária e, no que couber, nas administrações financeiras e patrimonial.
Art. 31.

No cumprimento desses encargos, compete-lhe:

1) coadjuvar o Agente Diretor no planejamento, na coordenação e no controle administrativo da DA;
2) estudar e submeter à consideração do Agente Diretor para assinatura, todos os documentos que se refiram às suas atribuições;
3) proceder a permanente fiscalização dos registros contábeis, referentes à administração patrimonial, responsahiliz andose por sua conferência e exatidão;
4) zelar pela fiel execução das decisões do Agente Diretor;
51 diligenciar para que sejam dirimidas dúvidas e solucionadas questões dos demais agentes a ele subordinados;
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61 informar ao Agente Diretor, de imediato, sobre irregularidades que constatar ou que chegar ao seu conhecimento, a fim
de que sejam tomadas as providências julgadas necessárias, para evitar danos e/ ou prejuízos à Fazenda Nacional;
7) diligenciar para que as despesas liquidadas sejam encaminhadas para pagamento;
8) zelar para que sejam procedidos os registros contábeis
dos bens móveis e imóveis da U A, de acordo com os preceitos
deste regulamento e das instruções que regulam o assunto;
9) coordenar a publicação, em Boletim Interno, do movimento geral de entrada e saída do material permanente e de
consumo, para fins de alteração no patrimônio da DA;
la) responsabilizar-se pelo cumprimento das normas referentes ao controle das alterações patrimoniais, zelando pela
exatidão dos valores decorrentes dos registros contábeis da DA;

11) zelar para que os recursos gerados ou recebidos na DA,
como resultado da exploração econômica de bens móveis e/ou
imóveis, por indenização e por motivos indicados em outras instruções, sejam, de imediato, recolhidas à conta bancária da DA,
obedecidas as instruções sobre o assunto;
12) orientar e supervisionar o recebimento e o exame de material destinado à DA;
13) solicitar ao Agente Diretor, sempre que julgar necessário, a presença de técnicos ou peritos, para exame qualitativo
de material especializado a ser recebido pela DA;
14) assistir, sempre que puder, ao fornecimento de material
e a prestação de serviços á frações da unidade, diligenciado para a execução oportuna e de acordo com as tabelas em vigor;
15) providenciar para que as informações, que se refiram ao
orçamento anual e patrimônio, sejam processadas e encaminhadas oportunamente aos escalões administrativos;
16) prestar informações e pareceres sobre assuntos de sua
competência;
171 prestar, por escrito, nas datas determinadas pelo Agente Diretor, informações sobre a situação dos registros contábeis
dos bens patrimoniais e sobre o estado de conservação do material da DA;
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18) estar sempre em condições de prestar informações, ao
Agente Diretor, sobre a situação financeira da UA;
19) participar, quando determinado, das reuniões de prestação de contas e ficar em condições de apresentar as variações
patrimoniais ocorridas;
20) ter sob sua coordenação a redação dos atos e fatos administrativos que devem ser publicados em boletim da OM.

bl Do Encarregado do Setor de Pessoal
Art. 32. a Encarregado do Setor de Pessoal é o principal
assessor do comando na administração e direção do pessoal civil e militar da UA. Supervisiona a politica de administração e
assegura a execução dos procedimentos concernentes ao pessoal. Ê responsável pelos encargos relativos à coordenação e ao
controle das atividades relacionadas com o pessoal, inclusive de
remuneração de civis e militares.
c) Do Encarregado do Setor de Contabilidade
Art. 33. a Encarregado do Setor de Contabilidade é o
agente responsável pela orientação e execução dos registros contábeis analíticos dos atos e fatos da gestão orçamentária e financeira, de acordo com a legislação em vigor:
d) Do Encargo do Setor de Finanças

Art. 34. a Encarregado do Setor de Finanças, como agente especializado, é o responsável pela execução das atividades
contábeis e financeiras na DA, de acordo com os preceitos deste
regulamento e na forma das instruções específicas em vigor.
Compete-lhe:
1) dirigir os trabalhos de contabilidade e escrituração dos
recursos, executando-os e fazendo seus auxiliares executá-los de
acordo com a legislação vigente e os modelos previstos nas instruções específicas;
2) efetuar aos comandantes de subunidade, quando for o caso, o pagamento dos vencimentos das praças que recebem na
subunidade;
3) efetuar todos os pagamentos regulares determinados pelo
Ordenador de Despesas, utilizando a rede bancária, de acordo
com os regulamentos e instruções específicas;
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4) efetuar, conforme determinado pelo Ordenador de Despesas, adiantamentos necessários à realização de despesas;

51 arrecadar as rendas da UA e as receitas da União, de
acordo com a legislação vigente;
6) participar ao Fiscal Administrativo, conforme lhe for solicitado, a situação financeira da UA;
7) apresentar ao Fiscal Administrativo, com a periodicidade determinada pelo Sistema de Controle Interno, a relação do
material permanente e de consumo pago pela UA, no período
considerado:
8) manter em ordem e em dia a escrituração do Setor de Finanças' providenciando para sanar em tempo as alteraçôes porventura encontradas;

91 organizar as prestações de contas da UA, de acordo com
a legislação específica em vigor;
10) cumprir as instruções específicas sobre o encerramento
do exercício financeiro;

11) providenciar O recolhimento ao Fundo do Exército das
importâncias que lhe são devidas;
12) cumprir as normas vigentes relativas às importâncias
de terceiros e às não pertencentes à U A;
13) estar em condições de apresentar a qualquer momento a
exata situação financeira da U A;
14) prestar informações e dar pareceres sobre assuntos de
sua inteira competência.
Parágrafo único. Nas UA, em que houver Setor de Contabilidade, as atribuições do Encarregado do Setor de Finanças
sofrerão as restrições impostas pelos regulamentos e instruções
das referidas unidades
e) Do Encarregado do Setor de Material
Art. 35. O Encarregado do Setor de Material é o responsável pela execução das atividades de aquisição, alienação de material e de contratação de obras e serviços da UA, bem como pela administração do material, a seu cargo, segundo a legislação
em vigor. Compete-lhe:
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1) a gestão e contabilidade do material a seu cargo, mantendo em ordem e em dia a respectiva escrituração, de acordo com
a legislação e modelos em vigor;
2) efetuar as compras ou mandar realizar os consertos ou
reparações no material, determinadas pelo OD, certificando-se
sempre, por visitas assíduas às oficinas, se tudo é feito convenientemente e de acordo com as prescrições previamente estabelecidas;
3) fazer os pedidos de aquisição de material ou de prestação
de serviços, submetendo-os ao Fiscal Administrativo;
4) participar ao Fiscal Administrativo, com a periodicidade determinada pelo Sistema de Controle Interno, o movimento
de entrada e saída de material dos depósitos, sob sua responsabilidade;
5) confeccionar a documentação que autoriza a despesa e
apresentá-la ao Setor de Finanças para as devidas contabilizações. se for o caso;
6) examinar os documentos relativos às depesas realizadas
pela DA, processá-los para fins de pagamento e entregá-los ao
Setor de Finanças;
7) receber do Setor de Finanças os adiantamentos para realização de despesas de caráter urgente ou de pronto pagamento,
relacionando-as para posterior prestação de contas, conforme legislação específica;
8) distribuir às frações e dependências da DA o material
mandado fornecer mediante ordem em boletim ou pedido regulamentar, após o mesmo ter sido submetido ao Fiscal Administrativo;
9) marcar com etiquetas. em que figure o valor unitário. os
móveis a serem distribuídos pelo Setor de Material às frações
da DA;
10) receber, passando recibo nos documentos que lhe forem
apresentados, o material destinado à unidade, cuja entrega lhe
seja feita diretamente pelos Orgãos Provedores, assumindo, individualmente, toda responsabilidade, quer sob o ponto de vista
quantitativo, quer sob o aspecto qualitativo, ressalvado neste
último caso, o previsto no § 2? do art. 66;
11) possuir uma relação de todo o material distribuído sem
responsável direto e permanente, com designação dos lugares
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em que esse material se encontre, como por exemplo: o Corpo
da Guarda;
121 dirigir o acondicionamento do material que deva ser remetido a qualquer fração da unidade ou a outro destino, remetendo uma guia dentro do próprio volume e outra com o ofício
de remessa;
13) ter a seu cargo e sob sua direção as oficinas orgânicas
da UA, salvo quando se tratar de estabelecimentos ou unidades
especiais que possuam encarregados próprios. Nas DA de movimento vultoso, o Agente Diretor poderá designar outro oficial
para dirigir as oficinas, passando esse a ter atribuições de encarregado; neste caso, deverá cumprir o previsto no inciso 14
deste artigo;
14) organizar, mensalmente, a documentação referente aos
serviços executados nas oficinas da DA, sspeeificando a materia-prima consumida em cada tarefa, tudo de acordo com as
NGA da unidade;
Art. 36. Aos gestores de quaisquer depósitos vinculados à
administração do Exército cabem as atribuições do Encarregado
do Setor de Material, no que lhes for aplicável.
f) Do Encarregado do Setor de Aprovisionamento

Art. 37. O Encarregado do Setor de Aprovisionamento é o
responsável pela execução das atividades de aquisição, alienação de. material e de contratação de serviços do setor, bem como
pela administração de todo o material sob sua responsabilidade.
Compete-lhe:
11 dirigir os trabalhos do Rancho da Unidade, de acordo
com os preceitos regulamentares, executando ou fazendo executar a escrituração respectiva;
2) receber, guardar, conservar nas melhores condições e
distribuir os víveres e a forragem de conformidade com as tabelas em vigor;
3) receber todo o material do rancho e zelar pela sua guarda
e conservação;
4) fiscalizar os serviços de rancho e zelar pela disciplina e
higiene do pessoal das cozinhas, copas e refeitórios;
51 manter em ordem e em dia a escrituração que lhe é afeta;
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6) submeter ao Fiscal Admiuistrativo, para verificação ou

conferência e conseqüente aposição do visto ou conferido conforme o caso, os documentos organizados no Setor de Aprovisionamento;
7) proceder, na forma de instruções específicas, ao controle
dos víveres e da forragem existentes nos depósitos;

8) elaborar os documentos de responsabilidade do Setor de
Aprovisionamento, previstos em legislação específica;
9) examinar, fazendo pesar, medir ou contar os víveres e a

forragem, fornecidos pelos órgãos de Subsistência e, quando for
o caso, os adquiridos pela DA;
10) cumprir e fazer cumprir, quando for o caso, as instruções específicas no tocante às aquisições e ao pagamento dos
víveres e forragem adquiridos pela DA;
11) prestar informações e dar pareceres sobre assuntos de
sua inteira competência;
121 assistir às refeições, durante o expediente, salvo motivo
de força maior.
4 a)

Dos Agentes Executores Indiretos

Do Comandante de Subunidade

Art. 38.

O comandante de subunidade é o agente executor

das atividades administrativas desse setor e responsável, portanto, por todos os atos e fatos 'administrativos que resultarem
de sua ação.

Art. 39.

No cumprimento dessas atribuições, além do que

for previsto em outros regulamentos, instruções e normas,

compete-lhe o seguinte;
1) zelar para que a escrituração o arquivo da documentação
e a remessa de informações administrativas sejam mantidos em
ordem e em dia;
2) prestar ao escalão superior informações sobre as íníciativas administrativas realizadas no âmbito da subunidade;
31 encaminhar, ao Setor de Pessoal, os dados de cadastro
individual e os respectivos documentos comprovantes, quando
for o caso, do pessoal civil ou militar e respectivos dependeutes, para publicação e outras providências;
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4) receber, quando previsto por instruções especificas, o
numerário destinado ao pagamento. de vencimento do efetivo variável da subunidade, realizando e comprovando o respectivo
pagamento;
5) realizar, quando determinado ou sempre que julgar conveniente, revistas de mostras, confrontando a existência do material com a escrituração e participando o resultado ao Fiscal
Administrativo;
61 providenciar para que não ocorra passagem de função de
responsável por bens da subunidade, sem que estes se encontrem certos e todos os registros contábeis em ordem e em dia;
71 determinar aos detentores de bens patrimoniais, quando
tiver que passar, em caráter definitivo, o comando da subunidade, que participem, por escrito, se o patrimônio sob sua responsabilidade está certo e a escrituração em ordem e em dia, ou em
que estado se encontram;
8) assinar ou visar a documentação, que tenha origem na
subunidade, relativa à remuneração do pessoal bem como a
víveres e forragem;
9) designar os auxiliares necessários à execução ou processamento dos registros contábeis da subunidade;
101 impedir que qualquer material pertencente ao patrimônio da subunidade seja retirado do seu ãmbito, salvo no caso de
instrução;
11) prestar Informações e dar pareceres sobre assuntos de
sua competência;
12) participar, ao transmitir o comando, através de parte ao
Fiscal Administrativo, o estado em que se encontram a escrituração e o patrimõnio da subunidade;
13) apresentar ao seu substituto o expediente citado no item
anterior e as partes dos detentores de material, que serviram de
base à elaboração daquele documento;
14) apor o seu ciente, quando assumir o comando, na parte
de seu antecessor, participando ao Fiscal Administrativo as observações que julgar necessárias.
b) Dos Chefes de Serviços

Art. 40. Os Chefes de Serviços são os agentes executores
das atividades de Saúde, de Veterinária e outras especiais, bem
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como são responsáveis pela administração dos respectivos setores, segundo o estabelecido na legislação pertinente.

c) Dos Oficiais em Geral
Art. 41. Os oficiais em geral, além dos seus encargos funcionais, podem ser designados para integrar grupos de trabalhos, comissões, representações e outras missões na área da administração, que sejam compatíveis com a sua habilitação e posição hierárquica.
Parágrafo único. Compete-lhes, também, como agentes
executores indiretos, levar ao conhecimento do comando a que
estiverem diretamente subordinados, as ocorrências ou irregularidades administrativas que constatarem ou tiverem conhecimento.
d) Do Oficial de Dia
Art. 42. O Oficial de Dia, como representante do comando,
direção ou chefia, tomará conhecimento, fora das horas de expediente ou mesmo durante este, quando for o caso, de todas as
ocorrências que possam redundar em fatos administrativos,
competindo-lhe:
1) exercer vigilância sobre os locais onde existam recursos
financeiros e materiais da DA, na conformidade das Normas
Gerais de Ação (NGA) e ordens de serviço em vigor;
2) comunicar ao subcomandante ou autoridade correspondente, em parte especial, as ocorrências de natureza administrativa, fazendo as sindicâncias imediatas que essas ocorrências
exigirem no interesse da Fazenda Nacional, salvo se estiver presente o oficial a que caiba a iniciativa da providência, na forma
deste regulamento ou dos regulamentos e instruções especiais;
3) determinar que o Sargento Adjunto organize e assine os
vales de ração suplementares, apondo-lhe o seu visto e fazer
constar da parte diária o número de rações e os nomes dos arraçoados;
4) ser o responsável direto pela saída de animais e viaturas,
fora das horas de expediente, sem prévia autorização do Fiscal
Administrativo;
5) não permitir a saída de veículos ou animais da unidade,
senão em objeto de serviço, salvo razão imperiosa e plenamente
justificada na respectiva parte diária.
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Art. 43. Não cabe ao Oficial de Dia, durante a sua presença no rancho, por ocasião das refeições, senão a manutenção da
ordem entre os arranchados; se, porém, o Encarregado do Setor
de Aprovisionamento estiver ausente, compete-lhe ordenar as
providências referentes às justas ponderações das praças quanto à quantidade da ração; a qualidade desta é da competência
do Fiscal Administrativo e dos técnicos (Médico, Veterinário e
Encarregado do Setor de Aprovisionamento).
§ l? Nas refeições realizadas fora das horas de expediente,
cabe-lhe tomar, por iniciativa própria, todas as providências
que as anormalidades surgidas no rancho exigirem, sendo responsável pelos fatos administrativos que, porventura, resultem
das suas decisões.
§ 2? O disposto no parágrafo precedente não se aplicará
quando a unidade estiver de prontidão ou quando, por qualquer
motivo, se ache presente qualquer oficial que deva tomar conhecimento do fato e agir de acordo com as suas atribuições normais.
e) Do Subtenente
Art. 44. As funções normais de Subtenente são as de auxiliar da administração e detentor direto de cargo da subunidade,
Como tal, compete-lhe:
11 estar em dia com a legislação e ordens referentes ao material distribuído às subunidades, a fim de que possa manter a
contabilidade e escrituração respectivas dentro das normas em
vigor;
2) cuidar, assiduamente, de todo o serviço relativo aos provimentos de material para a sua su bunidade, na medida das necessidades;
3) fazer os pedidos de fardamento e de material, apresentando-os ao Encarregado do Setor de Material da DA, depois
de revestidos de todas as formalidades legais;
4) zelar pelas boas condições de todo o material da subunidade, agindo de acordo com as disposições deste regulamento
sobre reparação ou substituição do que estiver estragado ou tenha sido extraviado, e certificar-se, constantemente, se os serviços de limpeza e conservação do material obedecem às prescrições regulamentares respectivas;
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51 participar ao comandante da subunidade, logo que se verifique, a avaria ou a falta de qualquer artigo sob sua responsabilidade, prestando-lhe os necessários esclarecimentos e indicando os responsáveis, se for o caso;
6) fazer limpar e arrumar convenientemente a Arrecadação,
empregando neste trabalho os seus auxiliares, que devem ser de
sua inteira confiança, ou pedindo ao seu comandante de subunídade, quando julgar necessário, pessoal, também, de sua confiança, providenciando para que tudo se conserve na melhor ordem possível, de modo a evitar deterioração de material e facilitar as conferências;
71 propor ao seu comandante de subunidade tudo quanto
julgar conveniente à melhoria das condições materiais clamesma, embora importe em aquisição, conservação, transferência,
carga ou descarga de material. O comandante da subunidade,
submeterá o caso ao Fiscal Administrativo, quando não puder
resol vê-lo:
8) manter em ordem e em dia a escrituração da subunidade,
referente a finanças e material;
9) mandar fazer e assinar o inventário das praças que baixarem à enfermaria ou ao hospital, fornecendo para isso os dados necessários, e providenciar sobre o recolhimento dos artigos
distribuídos às mesmas e que não forem levados, os quais ficarão na Arrecadação até o dia da alta, verificando, por ocasião
do recolhimento, se as peças de fardamento constantes do inventário e as recolhidas, bem como os artigos arrecadados, conferem com as quantidades que se achavam distribuídas aos baixados, para os efeitos do inciso 5 deste artigo;
10) providenciar sobre as reparações do material que o comandante da subunidade ordenar;

11) passar recibo de todos os artigos recebidos do Almoxarifado da Unidade ou de qualquer material que lhe for apresentado de ordem superior;
121 distribuir, mediante recibo, os artigos mandados fornecer às frações da subunidade ou a quaisquer dependências da
mesma;
13) acompanhar o comandante da subunidade nas revistas
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minadas. Acompanhar, também, todas as comissões de inventário de sua subunidade para prestar esclarecimentos;
14) instruir os sargentos e cabos da subunidade nos assuntos concernentes ao controle do material;
15) providenciar, com a devida antecedência, junto ao Oficial de Dia e ao Encarregado do Setor de Aprovisionamento, sobre a alimentação do pessoal (oficiais e praças] e dos animais
da subunidade, quando esta tiver de fazer exercícios em lugar
distante do quartel e não puder regressar à hora das refeições,
cabendo-lhe a direção do transporte da alimentação preparada
ou dos víveres, quando for o caso. Essas providências serão tomadas, também, pelo subtenente, tanto em manobras como em
campanha, e bem assim sempre que a subunidade tomar parte
em formaturas externas, agindo, em qualquer destes casos, de
acordo com as instruções e ordens recebidas do seu comandante
de subunidade ou do Fiscal Administrativo;
16) assinar os vales de rações das praças arranchadas e de
forrageamento dos animais, os quais serão organizados pelo
Sargenteante, e entregá-los ao Encarregado do Setor de Aprovisionamento, diariamente, depois de visados pelo comandante da
subunidade;
17) organizar e ter a seu cargo a grade numérica de etapas;
18) fornecer, a quem de direito, todas as informações necessárias ao pagamento do pessoal da su bunidade;
19) organizar as partes de pagamento, as relações das importâncias que devam ser recolhidas ao Setor de Finanças da
Unidade, com discriminação dos destinos ou donos respectivos,
bem como os documentos necessários à justificação das importâncias recebidas pelo comandante da subunidade. Esses documentos serão assinados pelo comandante da subunidade e conferidos pelo Fiscal Administrativo. A parte de pagamento conterá todos os esclarecimentos referentes aos destinos dados às
importâncias recebidas do Encarregado do Setor de Finanças,
sendo publicada em boletim da unidade;
20) ser o responsável direto pelo fiel cumprimento da proibição constante do inciso 10 do art. 39 deste regulamento;
21) recolher, logo no momento em que se completam as 24
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mas. Se 08 pertences estiverem em armários fechados, estes deverão ser lacrados pelo Subtenente, na presença do Sargento e
do Cabo de Dia. O papel utilizado para vedar será datado e assinado pelos dois primeiros, ficando o Cabo de Dia responsável
pela sua inviolabilidade até o comparecimento da comissão inventariante;
221 prestar informações sobre assuntos administrativos de
sua inteira competência;
23) passar a carga da subunidade ao seu substituto, conferindo todo o material que estiver sob sua guarda direta e as relações do que estiver distribuído às diversas frações, por ordem
do comandante da subunidade. Após a conferência, o substituto
participará o recebimento da carga, mencionando seu valor total
e todas as alterações verificadas. A Parte deverá conter o De
acordo do substituído e nela serão mencionadas todas as Partes
dadas pelo detentor da carga sobre alterações com o material e
ainda não solucionadas;
Art. 45. Quando a subunidade incorporada se destacar para local onde fique sem poder ligar-se, diariamente, com a sede
da DA a que pertence, o Subtenente terá atribuições análogas
às do Encarregado do Setor de Material e do Encarregado do
Setor de Aprovisionamento, desde que não seja posto um oficial
à disposição da Subunidade para o desempenho dessas atribuições.
f) Dos Encarregados de Depósitos, de Oficinas ou de

Material
Art. 46. O Encarregado de Depósito ou de Oficina é o responsável pela execução da escrituração de controle, pela guarda
dos artigos estocados, pela manutenção dos equipamentos, bem
como pela administração das atividades do respectivo setor. O
Encarregado do Material é o auxiliar do comandante ou chefe
na administração e responsável direto pelos bens móveis' da subunidade ou do setor.
g) De Qualquer Pessoa Física
Art. 47. A pessoa física a que se tenha atribuído competência para exercer qualquer atividade administrativa, de acordo com a legislação em vigor. é um agente executor. Nesta condição é responsável pelos atos e fatos administrativos resultantesde sua ação ou omissão.
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5 - Dos Auxiliares dos Agentes da Administração
Art. 48. Os auxiliares dos agentes da administração participam da responsabilidade correspondente às atribuições que
lhes foram cometidas pelas autoridades competentes.
Art. 49. Além de outras atribuições que lhes forem consignadas, compete-lhes:
1) conhecer as atribuições que este regulamento, instruções
ou normas em vigor conferem aos cargos que estão sendo exerci ~
dos pelos seus chefes imediatos, a fim de que possam secundálos;
2) observar as instruções ou normas peculiares aos serviços
de que estejam encarregados;
3) passar recibo, quando autorizados, dos materiais, documentos, recursos ou valores que lhes forem entregues para conveniente destino;
4) seguir a orientação de seus chefes diretos, zelando para
que a escrituração, o arquivo da documentação e demais atribuições sejam mantidos em ordem e em dia;
51 cumprir as normas internas de serviço que consolidam as
suas atribuições.
TÍTULO IV
Dos Procedimentos Administrativos
CAPÍTULO I

Generalidades
Art. 50. Os procedimentos administrativos relativos aos
créditos, recursos financeiros, aquisições, despesas, licitações,
contratos e contabilidade patrimonial (registros contábeis), são
tratados no Manual da Despesa da União e outros documentos
especificos emitidos pelo Órgão Central de Controle Interno do
Ministério do Exército.

CAPÍTULO 11

Dos bens patrimoniais
Art. 51. Todos os bens patrimoniais sob gestão de qualquer OM do Ministério do Exército pertencem à União.
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Parágrafo único. Os bens patrimoniais adquiridos por força de convênios podem constituir exceção ao disposto no presente artigo, desde que de tais convênios constem cláusulas específicas regulando a propriedade desses bens.
Art. 52. Os bens patrimoniais da União classificam-se em:
1) Bens imóveis - o solo com a superfície e tudo quanto o
homem incorporar permanentemente ao mesmo, de modo que
não se possa retirar sem destruição, modificação ou dano;
21 Bens móveis - os que podem ter movimento ou que podem ser removidos por força alheia.
Art. 53. Os bens móveis, para os efeitos deste regulamento, compreendem as seguintes categorias:
1) material permanente - é todo artigo, equipamento ou
conjunto operacional ou administrativo, que tem durabilidade
prevista superior a 2 (dois) anos e que em- razão de seu uso não
perde sua identidade física, nem se incorpora a outro bem;
2) material de consumo - é todo item, peça, artigo ou gênero alimentício, que se destina à aplicação, transformação, utílízação ou emprego imediato e, quando utilizado, perde suas características individuais e isoladas e que, quando em depósito
ou almoxarifado, deve ser escriturado.
Parágrafo único. Cabe aos Órgãos Gestores, relacionar o
material permanente de sua gestão, identificando-o pelo seu Número de Estoque do Exército (NEE).
Art. 54. As providências para a manutenção dos bens patrimoniais, sejam móveis ou imóveis, são da responsabilidade
da Unidade Administrativa que mantém sua guarda, obedecidas
as prescrições contidas nos regulamentos e normas pertinentes.
Art. 55. A variação patrimonial é decorrente da inclusão
em carga, descarga, relacionamento ou desrelacionamento de
bens patrimoniais da UA.
CAPÍTULO III

Do suprimento
Art. 56. Dá-se a denominação de suprimento a todos os recursos materiais necessários à vida de uma üM. Entende-se,
também, como suprimento, o ato ou efeito, de fornecer tais recursos.
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Art. 57. O suprimento de material, pelos Órgãos Provedores, pode ser automático ou eventual.
§ I? O suprimento automático é realizado através de planejamento, tendo por base legislação específica, não sendo necessário elaborar pedido.
§ 2? O suprimento eventual destina-se a atender necessidade não prevista - de emergêncía ou ocasional.
Art. 58. As guias de fornecimento ou de remessa serão
elaboradas, distintamente, para material permanente e de consumo.
Parágrafo único. A guia de fornecimento ou de remessa,
além de outros dados informativos julgados necessários pelos
Órgãos Gestores, deverá conter:

I)
21
31
4)
5)

descrição padronizada do material;
quantidade;
unidade de medida;
preços (unitário e total);
valor total da guia.

Art. 59. O item de suprimento deve ter especificação técnica compatível com o seu emprego e ser catalogado e gerido de
modo a possibilitar o controle e o suprimento automático.
Art. 60. O controle do suprimento destinado às necessidades de mobilização será regulado em instruções específicas.
Art. 61. Os artigos de alto custo, os altamente técnicos, os
que apresentam periculosidade no manuseio, os escassos no
mercado interno ou externo (material crítico) e os que exigem
medidas especiais para sua obtenção, produção, industrialização e comércio (material estratégico), terão sua distribuição controlada pelo Órgão Gestor responsável pelo suprimento.
§ I? O material de que trata o presente artigo ficará sob
controle dos respectivos Órgãos Gestores, de acordo com instruções especiais a respeito.
§ 2? A classificação de um artigo como controlado poderá
ser temporária e obedecer à conjuntura do momento; por essa
razão, as relações de artigos controlados deverão ser mantidas
atualizadas.
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§ 3? Quando uma UA adquirir, com seus próprios recursos,
material classificado como controlado deverá comunicar tal fato ao respectivo Órgão Gestor.

Art. 62. Os itens de suprimento que, no interesse da defesa e do desenvolvimento nacionais, devem ser submetidos à fiscalização e controle permanentes do Ministério do .Exército

(produtos controlados), serão objeto de regulamento específico.
Art. 63. Nível de suprimento é a quantidade de material
que deve ser mantida em estoque em determinado Órgão Provedor ou na OM.
§ I? O nível de suprimento, pode ser: operacional, mínimo
e máximo.
§ 2? Nível operacional é a quantidade autorizada, como estoque normal de trabalho, entre recebimentos sucessivos de suprimento.
§ 3? Nível minimo é quantidade mínima de determinado
suprimento a ser mantida em estoque; constitui reserva de suprimento para atender as necessidades em qualquer caso de in-

terrupção ocasional do fluxo de fornecimento.
§ 4? Nível máximo é a soma das quantidades que se referem aos níveis mínimo e operacional e que, normalmente, não
deverá ser excedido.
Art. 64.

Os níveis mínimo e operacional serão regulados

através de instruções do Órgão Gestor do suprimento.
Art. 65. Os Órgãos Gestores expedirão instruções regulando as normas e procedimentos de controle.

CAPÍTULO IV
Do recebimento e exame

Art. 66.

O material que der entrada na DA, será recebido

e examinado:

1) individualmente, pelo Encarregado do Setor de Material
ou qualquer agente executor designado pelo Agente Diretor,
com a supervisão do Fiscal Administrativo;
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2) por comissão nomeada para esse fim.
§ I? A comissão de Recebimento e Exame será constituída
por três oficiais. O Encarregado do Setor de Material e o provável detentor direto do material em causa deverão, em princípio,
integrar a comissão. Poderão assessorá-Ia especialistas ou técnicos, civis ou militares, julgados necessários.
§ 2? Será nomeada comissão nos casos previstos pelos regulamentos e instruções especiais ou, na sua falta, a critério do
Agente Diretor, considerando o alto custo do material ou sua
complexidade técnica.
§ 3? A comissão 011 o agente executor encarregado do recebimento e exame terá o prazo de 8 (oito] dias para apresentar ao
Fiscal Administrativo o termo ou parte de recebimento podendo
esse prazo ser prorrogado pelo Agente Diretor, mediante solicitação fundamentada.
§ 4? Nos casos de comissão, a designação poderá ser feita
para cada recebimento específico ou poderá haver comissão para os recebimentos num período determinado, nunca superior a
90 (noventa) dias, de conformidade com os NGA da DA.
Art. 67. Todo e qualquer material destinado à DA deverá
ser entregue nos almoxarifados, depósitos ou salas de entrada,
acompanhados, conforme o caso, da nota fiscal ou documento
equivalente, guia de remessa ou de fornecimento, cabendo aos
encarregados dessas dependências participar essa entrega, de
imediato, ao Fiscal Administrativo, para os efeitos do art. 66.
§ I? Quando houver conveniência para a DA, o recebímento e exame de material poderá ser feito no próprio local de procedência, sendo feita a participação imediata ao Fiscal Administrativo.
§ 2? Quando a entrega for parcelada, uma via ou cópia da
nota fiscal ou documento equivalente ficará anexada a uma via
do documento que autorizou a despesa, para efeito de conferência do material de cada partida e conferência final, após a conclusão da entrega.
§ 3? O recebimento do material será participado por escrito pelo agente executor que o recebeu individualmente, ou pelo
presidente da comissão, ressalvado o caso previsto no art. 7l.
As partes, informadas pelo Fiscal Administrativo serão levadas
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a despacho do Agente Diretor para inclusão em carga ou registro do material.
§ 4? A parte de que trata o parágrafo anterior, fará referência à guia" de remessa, nota fiscal ou documento equivalente
ln?, data, origem, etc) que será anexado à mesma, não sendo necessária a transcrição de seu conteúdo.

Art. 68. Se o material tiver que ser submetido a exame de
laboratório ou a qualquer experiência, os responsáveis pelo recebimento tomarão as providências necessárias dentro dos prazos estabelecidos nos regulamentos ou instruções especiais dos
Órgãos Gestores.
§ I? Quando a DA não possuir laboratórios, os responsáveis pelo recebimento tomarão as providências para que, mediante solicitação do Agente Diretor, o exame seja feito na OM
mais próxima que dispuser de recursos para tal.
§ 2? Os autores dos exames de laboratório apresentarão
seus pareceres visados pelo respectivo chefe, também nos prazos de que trata este artigo.
§ 3? Das experiências serão também apresentados relatorios conclusivos pelos agentes que as tiverem feito.
§ 4? O material será marcado com as iniciais do estabelecimento ou Úrgão Provedor e data de entrega.
§ 5? O material que traz numeração seriada do fabricante,
só será marcado se os responsáveis pelo recebimento julgarem
conveniente.

Art. 69.

Quando se tratar de material fornecido pelos Or-

gãos Provedores e não for encontrada qualquer irregularidade,
os elementos que procederem ao recebimento e exame do material consignarão tal fato em recibo passado nas respectivas
guias de remessa.
§ I? No caso do inciso 1 do art. 66, o recibo do agente executor será visado pelo Fiscal Administrativo.

§ 2? As guias de remessa, quitadas, tomarão os seguintes
destinos:

1) uma via acompanhará a Parte de Recebimento (art. 67, §
4');
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2) uma via será remetida ao orgão que forneceu o material.
§ 3? As folhas do boletim que publicar a ordem para inclusão em carga ou registro nos respectivos fichários, devidamente visadas pelo Fiscal Administrativo, serão remetidas às
demais partes interessadas, de acordo com as normas dos respectivos Órgãos Gestores.
Art. 70. Quando for encontrada qualquer irregularidade
no recebimento do material adquirido pela DA ou fornecido pelos Órgãos Provedores, o Fiscal Administrativo e o agente executor ou os membros da comissão, previstos respectivamente
nos incisos 1 e 2 do art. 66, lavrarão um Termo de Recebimento
e Exame.
§ L? Caso se trate de material adquirido, os termos serão
apresentados ao Agente Diretor, para as providências cabíveis.
§ 2' Quando se tratar de material fornecido pelos Órgãos
Provedores, os termos serão confeccionados em número de vias
suficientes para tomar os seguintes destinos:
1) uma via para a Fiscalização Administrativa da DA;
2) uma via para o orgão que forneceu o material;
3) as demais às partes interessadas segundo normas dos
respectivos Órgãos Gestores.
§ 3? Os termos mencionarão apenas as irregularidades encontradas e os artigos rejeitados, com declaração dos motivos
da rejeição.
§ 4? As guias de remessa tomarão o destino previsto nos
itens 1 e 2 do § 2? deste artigo e nelas serão feitas referências às
alterações detalhadas nos Termos de Recebimento e Exame.
§ 5' Caso haja inclusão em carga ou registro de material,
proceder-se-á na conformidade do § 3? do artigo anterior.

Art. 71. Toda vez que houver divergência no recebimento
e exame dos artigos, no que se referir ao estado, à qualidade ou
a qualquer outro aspecto dos mesmos, será ela levada imediatamente ao conhecimento do Agente Diretor, que decidirá como
julgar mais acertado, desde que não se trate de fato cuja decisão julgue escapar à sua competência. Neste caso, o Agente" Diretor tomará as providências correlatas junto às autoridades
competentes.
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§ l? Se a má qualidade dos artigos ou qualquer falha no
modo de considerá-los só vier a ser constatada posteriormente,
quer pelos orgãos fiscais, quer pelos encarregados de aplicá-los,
a responsabilidade caberá:
1) aos membros da comissão que os tenham recebido e examinado. se não divergiram; ou ao Agente Diretor, se tiver decidido, em definitivo, dela compartilhando o membro ou membros, que porventura, tiverem colaborado na sua decisão.;
2) ao Fiscal Administrativo e ao agente executor, nos casos
previstos no inciso 1 do art. 66 ou ao Agente Diretor, quando tiver solucionado em definitivo qualquer divergência surgida, dela compartilhando o agente cujo ponto de vista houver sido esposado por ele;
3) aos especialistas ou técnicos, quanto à qualidade, funcionamento, etc., se tiverem dado parecer favorável à aceitação
dos artigos.
§ 2? Se os especialistas ou técnicos opinarem pela não
aceitação de qualquer artigo, nenhuma responsabilidade lhes
caberá se este for aceito.
§ 3? O técnico ou especialista, quando Oficial, deve ser
mais moderno que o Presidente da Comissão ou o Fiscal Administrativo. Se isso não for possível, o parecer será entregue diretamente por aquele ao Agente Diretor.

CAPÍTULO V
Da inclusão no patrimônio

Art. 72.

As inclusões no patrimônio de uma UA decorrem

de:
1) aquisições diretas de bens móveis e imóveis;
2) recebimento de material fornecido pelos Órgãos Provedores;

3) transferência de material de outra UA;
4) doações, etc.
§ l? A classificação dos bens adquiridos como bens móveis ou bens imóveis será definida pela discriminação orçamentária vigente.
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 182(1):81-525, jan./fev. 1990.

236
§ 2?

Serão ainda incluídos no patrimônio da DA os mate-

fiais fabricados, recuperados ou encontrados em excesso nas
conferências.

Art. 73.

A ínclusão em carga do material permanente e a

escrituração do material de consumo deverão ser feitas com preço unitário e todas as especificações que permitam a sua fácil

identificação, obedecida a nomenclatura regulamentar existente.
§ 1~ O material permanente será incluído em carga com o
valor do documento que lhe deu origem, expresso em moeda nacional e referido à época de sua aquisição, citando-se mês e ano.
§ 2? Os bens encontrados em excesso serão incluídos no
patrimônio, tendo por base o preço corrente no comércio,
citando-se mês e ano da fixação de preço.
§ 3? Quando não existir artigo correspondente no comércio, as inclusões serão procedidas após a fixação dos preços por
comissão nomeada para esse fim, inclusive para os artigos cujos

valores não constem de documento hábil.
§ 4? Outras situações serão reguladas por instruções específicas.
Art. 74. Os bens imóveis serão incorporados ao patrimônio da DA, com base no valor expresso na escritura ou em outro documento apropriado, acrescido, quando for o caso, do valor das benfeitorias.
Art. 75. A ordem para inclusão em carga do material permanente ou para escrituração do material de consumo será exarada pelo Agente Diretor nos termos apresentados pelas comissões ou nas Partes dadas pelos agentes que receberem o material; essa ordem será publicada em Boletim Interno da OM.
§ l' Da publicação no Boletim Interno deverão constar:
11 número e data do Termo ou Parte;
21 número do documento que autorizou a despesa, quando
for ocaso;
3) origem do material (nome e endereço do Órgão Provedor
ou do fornecedor);
41 quantidade e nomenclatura do material (ou suas especificações) de maneira a permitir sua fácil identificação;
5) preços unitários, em algarismos:

cor.
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6) número e data do documento de entrega (nota fiscal ou
documento equivalente) e valor total do material nele constante;
7) alterações assinaladas, com as medidas adequadas a cada caso.
§ 4? Nos Órgãos Provedores e Estabelecimentos Militares,
exceto 08 de ensino, o recebimento de material de consumo será
obrigatoriamente instruído também com os documentos de entrada elaborados pelos chefes de depósitos, na forma das instruções especiais existentes.
CAPÍTULO VI

Da escrituração
Art. 76. As normas para a realização de registros contábeis serão reguladas pelo Orgão de Controle Interno do Ministério do Exército em instruções específicas.
Parágrafo único. Para realização da escrituração, poderá
ser adotado qualquer sistemática ou meio técnico.
Art. 77. Uma escrituração estará em ordem quando observar os princípios gerais de contabilidade, os modelos e as disposições que regulam o assunto, e em dia, quando contiver todos
os registros efetuados até a véspera da data de verificação ou
de passagem de função.
Parágrafo único. A escrituração de valores será encerrada
no último dia de cada mês, no encerramento do exercício financeiro e, quando for o caso, na realização de tomada de contas
especiais.
Art. 78. As emendas, rasuras, omissões, espaços em branco, entrelinhas e quaisquer outras irregularidades na escrituração serão corrigidas, conforme o caso:
1) com tinta vermelha;
2) por estorno;
31 com lançamento complementar;
4) Com declaração em tempo.
§ I? Nas retificações com tinta vermelha, a parte a corrigir será cancelada com um traço horizontal, escrevendo-se logo
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existentes possam ser vistos. As ressalvas serão lançadas com
tinta vermelha, à margem ou em lugar que não prejudique a clareza do documento, datadas e confirmadas com a rubrica de
quem as realizar.
§ 2? As retificações por estorno, usadas em contas de débito e crédito, deverão conter um histórico sucinto dos erros observados.
§ 3? Os lançamentos complementares, destinados a sanar
omissões ou deficiências, serão realizados de modo a não deixar
qualquer dúvida sobre a sua exatidão.
§ 4? As retificações, por declaração em tempo, serão efetivadas com o respectivo lançamento no fim do documento e assínadas por todos os que o subscreveram inicialmente.
§ 5? Os espaços em branco serão cancelados por meio de
traços de maneira a impedir lançamentos posteriores.
§ 6? Os lançamentos nas entrelinhas somente serão admitidos em documentos de difícil renovação, fazendo-se a necessária ressalva de sua validade, com a rubrica do responsável.
§ 7? A palavra ou número acidentalmente rasurado poderá
ser revalidado, também, pela repetição imediata, entre parênteses, da palavra ou do número.
Art. 79. A correção de erros ou enganos nos dizeres manuscritos dos carimbos será feita por nova aplicação destes,
cancelando-se aqueles a tinta vermelha e ressalvando-se de modo sucinto.
Art. 80. As retificações, acréscimos de danos de caráter
formal, ressalvas e autenticações, indispensáveis à validade do
documento, serão feitas pelos agentes responsáveis pelos erros
ou omissões, ou por seus substitutos.

CAPÍTULO VII

Da distribuição às frações da unidade
Art. 81. Os almoxarifados e depósitos da UA farão entregas dos suprimentos necessários às frações e dependências internas, obedecendo às seguintes prescrições:
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1) Ordem de Distribuição em Boletim Interno da OM:
O responsável pela fração ou dependência deverá providenciar, dentro do prazo de 5 (cinco) dias, o recebimento do material a ela distribuido; o responsável pelo almoxarifado ou depósito fará entrega do material, mediante recibo passado pelo novo detentor.
2) Ordem Verbal do Agente Diretor:
O material será fornecido mediante recibo, assinado pelo
novo detentor; a ordem de distribuição de material permanente
será confirmada em Boletim Interno da OM, devendo tal fato
ser, posteriormente, consignado no pedido.
§ I? Quando se tratar de munição poderá ser utilizado um
pedido provisório, assinado pelo agente que a receber, observadas as NGA da DA.
§ 2? A distribuição de material de consumo poderá ser
procedida automaticamente, mediante planejamento elaborado
pelo Fiscal Administrativo - com base nas disponibilidades da
DA - e aprovado pelo Agente Diretor.
§ 3? No caso de subunidade, o detentor do material só poderá redistribuí-Io mediante autorização do respectivo comandante, o qual visará a relação correspondente.
§ 4? A distribuição de peças do fardamento será procedida
conforme Instruções Reguladoras do Órgão Gestor.
Art. 82. O material necessário às subunidades destacadas
será fornecido pela DA a que as mesmas pertençam.
§ I? A DA que tiver dificuldade para o apoio à subunidade destacada poderá solicitar, através dos canais de comando e
da Região Militar (RM), que a subunidade seja suprida através
de outra OM ou diretamente pelo Órgão Provedor. A Região Militar definirá junto aos demais órgãos interessados os procedimentos necessários.
§ 2? Quando o material for distribuido, diretamente, às
subunidades destacadas, pelos Órgãos Provedores ou pelos fornecedores, os comandantes das mesmas providenciarão o recebimento e exame, de acordo com o art. 66 no que for aplicável
e, posteriormente, remeterão os documentos para inclusão em
carga.
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§ 3? Se o efetivo de oficiais de uma subunidade destacada
não permitir a organização da comissão com três membros, o recebimento e exame poderá ser feito por dois oficiais, Ou mesmo
por um único oficial e o Subtenente (ou seu substituto), o qual
assinará, também, os documentos relativos ao recebimento. As
disposições deste § aplicam-se aos casos de avaliação de que
trata o art. 73, § 3?
§ 4? No caso do § anterior, o comandante da subunidade
presidirá a comissão.
Art. 83. Antes da distribuição para emprego ou uso individual, as frações da unidade colocarão as suas iniciais no material permanente.
§ 1~ Quanto ao fardamento, serão observadas as instruções específicas.
§ 2? A distribuição de material para emprego e uso individual é feita pelas subunidades, sob a responsabilidade dos Subtenentes e fiscalização dos respectivos comandantes.
Art. 84. Dar-se-á preferência, obrigatoriamente, nas distribuições, quer nos Órgãos Provedores, quer nas unidades, aos
artigos que estiverem em depósito há mais tempo, respeitadas
as prescrições constantes nas instruções de mobilização.
Parágrafo único. As distribuições normais de artigos devem obedecer às tabelas organizadas pelos respectivos Órgãos
Gestores. Para os artigos não constantes dessas tabelas, a administração da DA as organizará, de conformidade COm os recursos disponíveis.

CAPÍTULO VIII
Da descarga
Art. 85. A descarga do material é ordenada pelo Agente
Diretor, em face dos termos das comissões, pareceres do Fiscal
Administrativo e relatórios de sindicância ou inquéritos.
§ 1? Os motivos gerais para descarga de material são:
1) inservibilidade para o fim a que se destina, não sendo
susceptível de reparação ou recuperação;
21 perda ou extravio;
3) furto ou roubo;
4) outros motivos transferências, recolhimentos, etc.).
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§ 2? A descarga dos artigos classificados como controiados (art. 61) ficará sujeita à autorização dos escalões superio-

res, segundo normas baixadas pelos Órgãos Gestores respectivos. A homologação da descarga será procedida pela RM de
vinculação, de acordo com as instruções dos Órgãos Gestores a
que estiver vinculado o material.
§ 3? Os Órgãos Gestores fixarão em normas particulares
as condições e prazos para que os pedidos de descarga de artigos controlados sejam autor-izados.
Art. 86. A descarga do material pelos motivos a que se refere o § lodo artigo anterior será solicitada pelo detentor direto
ao Fiscal Administrativo.
Parágrafo único. Quando se tratar de subunidade incorporada, o documento será visado pelo respectivo comandante.
Art. 87. O Fiscal Administrativo encaminhará a solicitação da descarga ao Agente Diretor, com o seu parecer.
Art. 88. O Agente Diretor examinará o documento a que
se referem os arts. 86 e 87, e determinará as providências constantes dos parágrafos deste artigo.
§ 1? Nos casos de inservibilidade:
1) descarga, quando o material preencher, simultaneamente, as três condições abaixo:
a) for de tempo de duração indeterminado ou tiver atingido
o tempo mínimo de duração previsto;
bl for de valor atual inferior a 5 (cinco) MVR (Maior Valor
de Referência}; ou outro fndice que venha a substituí-lo;
c) não for controlado;
2) nomeação de Comissão de Exame e Averiguação, quando
ocorrer com o material qualquer uma das condições abaixo:
a) não tiver atingido o tempo mínimo de duração;
bl for de valor atual superior a 5 (cinco) MVR; ou outro
índice que venha a substituí-lo;
c) for controlado.
3; abertura de sindicância, sempre que houver indício de incúria ou imprevidência.
41 instauração de Inquérito Policial-Militar (lPM), sempre
que houver indício de crime.
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§ 2?

Nos casos de perda ou extravio:

11 descarga, quando se tratar de material que preencha s imultaneamente as três condições referidas no item 1 do § I? deste artigo e tenha sido indicado, em parte circunstanciada do respectivo detentor direto, o responsável pelo ressarcimento do
prejuízo ou a existência de causa que justifique sua imputação à
União.
2) abertura de sindicância, quando não estiver caracterizada a responsabilidade pelo ressarcimento do prejuízo.
§ 3? Nos casos de furto ou roubo.
- instauração de IPM.
§ 4? Outros motivos (material excedente, obsoleto, etc.):
- descarga do material, após autorização ou determinação
do escalão superior, para:
1) recolhimento ao Órgão Provedor;
2) transferência para nivelamento de estoque;
3) alienação, na forma das instruções vigentes.
§ 5? Nos casos em que, de acordo com as normas dos respectivos Órgãos Provedores, for instaurado Inquérito Técnico,
fica dispensada a a bertura de sindicância.
§ 6° Do despacho do Agente Diretor que determinar a descarga deverão constar o destino da matéria-prima, quando for o
caso, e a imputação do prejuízo a terceiros ou à União.
Art. 89. Quando a DA descarregar artigos fornecidos pelos Órgãos Provedores, as folhas do boletim que publicar a descarga serão enviadas aos órgãos interessados de acordo com as
normas estabelecidas pelos Órgãos Gestores.
Parágrafo único. Quando a descarga resultar de s indicância ou inquérito, serão remetidas aos órgãos competentes as folhas do Boletim Interno que publicar a solução dada.
Art. 90. Quando houver necessidade de nomeação de Comissão de Exame a Averiguação, será a mesma composta de
três oficiais, ressalvados os casos previstos no § 3? do art. 82.
§ I? Quanto ao exame, a comissão verificará o estado do
material e, principalmente, se ele é suscetível ou não de reparação ou recuperação.
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§ 2? Quanto à averiguação, a comissão verificará a causa
dos estragos, dano, inutilização, etc., a fim de ser o prejuízo imputado aos detentores, usuários ou à União, conforme o caso.
Verificará ainda se houve ou não motivo de força maior de que
trata o art. 147.
§ 3? O Termo de Exame e Averiguação será confeccionado
em número de vias suficientes para tomarem os seguintes destinos: uma via para o arquivo da DA e as demais para os órgãos
competentes, de acordo com normas dos respectivoe Órgãos
Gestores.
§ 4? Se o material tiver sido adquirido pela própria DA, o
termo será lavrado em uma só via, que se destinará ao seu arquivo, salvo se tratar de artigos controlados, caso em que se
aplicará o disposto no § 3? deste artigo.
§ 5? O prazo para a realização dos trabalhos de Comissão
de Exame e Averiguação será de 8 (oito) dias, podendo ser prorrogado uma única vez e por igual período pela autoridade que a
nomeou mediante solicitação justificada do respectivo presidente.
Art. 91. Do processo da descarga deverão ser publicados
no Boletim Interno da OM, em cada caso:

1) o número e data da Parte de Descarga apresentada pelo
detentor direto ou do Termo de Exame e Averiguação;
2)
regar;
3)
4)
5)
6)

a quantidade, especificação e valor do material a descara
o
a
a

solução da sindicância ou do inquérito;
destino da matéria-prima;
imputação do prejuízo:
data da inclusão em carga, do material.

Art. 92. Os artigos serão examinados nos lugares em que
se acharem depositados. Os artigos quebrados serão acompanhados tanto quanto possível de suas partes componentes, de
modo que se possa fazer idéia da forma e aplicação primitivas.
§ I? Se forem considerados em mau estado e não se prestarem a reparos ou transformação, serão logo descarregados,
ressalvado o disposto no § 2? do art. 85.
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 182(1):81-525, jan./fev. 1990.

244
§ 2? Os que forem declarados em mau estado, porém susceptíveis de consertos ou transformações, continuarão em carga
com as observações conseqüentes.
§ 3' Os que tiverem sido transformados em objetos de
aplicação diversa serão descarregados na antiga nomenclatura e
incluídos na carga com a designação nova. Arbitrar-se-á para
eles o novo tempo de duração e os respectivos valores unitários.
§ 4? Só poderão ser feitas transformações em artigos
oriundos dos Órgãos Provedores com prévia autorização dos
mesmos.
Art. 93. Os artigos oriundos dos Órgãos Provedores, que
forem julgados em mau estado, com declaração de serem susceptíveis de conserto ou transformação, serão tratados de acordo com as normas dos respectivos Órgãos Gestores.
Art. 94. Os artigos oriundos dos Órgãos Provedores, que
forem descarregados na forma deste regulamento, serão substituídos por outros, fornecidos pelos respectivos órgãos.
§ I? Para efeitos deste artigo a UA fará pedido regulamentar.
§ 2? Para os artigos cujo fornecimento é feito automaticamente, na forma das instruções de cada Órgão Gestor, não será
feito o pedido a que se refere O' parágrafo anterior, salvo nos casos excepcionais de substituição resultante de necessidade imprevista.
Art. 95. O material de consumo será deduzido nos respectivos fichários da Fiscalização Administrativa. Depósitos, almoxarifados ou dependéncias equivalentes, à medida que for
distribuído, na forma do art. 81.

CAPÍTULO IX
Dos recolhimentos

Art. 96. Os artigos recolhidos ao almoxarifado ou aos depósitos da unidade, por motivos diversos e para os fins COTIve·
nientes, serão recebidos pelo Encarregado do Setor de Material
ou pelos encarregados dos depósitos, sendo a quitação passada
numa das vias da própria guia do recolhimento.
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 182(1):81-525, jan.lfev. 1990.

245

Parágrafo único. Das guias do recolhimento constará:
11 quantidade e espécie dos artigos;
21 data do recebimento;
3) tempo mínimo de duração;
4) motivo do recolhimento;
5) outros esclarecimentos julgados necessários.
Art. 97. O material recolhido, mediante autorização, pelas
unidades aos Órgãos Provedores, será recebido nestes pela comissão respectiva, que lavrará Termo de Abertura, Exame,
Avaliação e Classificação.
§ I? A classificação a que se refere este artigo tem em vista o estado do material, o qual será dividido em quatro classes,
a saber:
1) l' Classe - material em bom estado e sem uso;
2) 2~ Classe - material já usado, podendo contudo ser utilizado, depois dos reparos indispensáveis;
3) 3~ Classe - material inservível, com matéria-prima aproveitável pelo Exército;
4) 4~ Classe - material inservível, sem matéria-prima aproveitável pelo Exército.
§ 2? O material considerado de l~ e 2~ Classes, poderá ser
redistribuído às unidades, por conveniência do serviço, depois
de arbitrado o novo valor unitário e fixado também o novo tempo mínimo de duração.
§ 3? Na escrituração das unidades que receberem material
redistribuído, na forma do parágrafo anterior, o mesmo será incluído em carga com as seguintes observações:
1) material de l~ Classe: redistribuído sem uso;
2) material de 2' Classe: redístríbuído usado.

CAPiTULO X
Da alienação
Art. 98. As Unidades Administrativas podem alienar, mediante licitação e na forma das instruções vigentes, a matériaprima que não tenha previsão de ser utilizada, bem como os
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resíduos, de oficina. Neste artigo está compreendida a matériaprima a que se refere o item 4, do § I? do art. 97 deste regulamento.
§ I? Os artigos adquiridos por qualquer UA e que forem
considerados inservíveis, não comportando reparo nem transformação, poderão ser vendidos na forma deste artigo.
§ 2? Os resíduos de oficinas serão vendidos em princípio,
a peso, levando-se em conta a sua natureza.
Art. 99. As importâncias resultantes das rendas previstas
no artigo anterior e seus parágrafos tomarão os destinos determinados nas prescrições vigentes.
Art. 100. Os preços básicos a serem atribuidos aos bens
patrimoniais destinados à alienação, serão estabelecidos através
de laudos técnicos ou de acordo com normas específicas dos Orgãos Gestores.

CAPÍTULO XI
Da movimentação
Art. 101. O servidor militar ou civil movimentado terá
suas contas ajustadas pela OM de origem.
Art. 102. O desligamento será efetivado, conforme o caso,
obedecendo à seguinte sistemática:
11 após a passagem de função nos prazos previstos neste regulamento;
2) na data que houver sido fixada pelo escalão superior para passagem de comando, direção ou chefia;
3) após o recebimento de informação da OM de destino que
foi liberado o Próprio Nacional Residencial (PNR), quando previsto pelo Órgão Movimentador;
4) após a OM ser informada pelo interessado que deseja seguir destino e receber, posteriormente, o que lhe é devido, observadas, no que couberam, as prescrições deste artigo;
5) nas ocorrências de situações previstas em outros regulamentos e em instruções especiais.
§ I? A data de ajuste de contas poderá ser até o último dia
do trãnsito.
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§ 2? O militar ou civil, quando movimentado, se for de seu
interesse, poderá continuar no efetivo de pagamento da UA de
origem, até o mês correspondente ao último dia do trânsito.
§ 3? No caso de não existirem na ocasião, recursos para o
pagamento da ajuda de custo e para o transporte (realizado sob
responsabilidade da União), do servidor movimentado, deverá o
mesmo permanecer adido como se efetivo fosse à OM, até que
haja disponibilidade daqueles recursos, exceto se o servidor manifestar desejo de seguir destino.
§ 4? No caso do servidor movimentado, optar pelo recebimento da importância correspondente ao valor do transporte ou
parte dele, e não havendo recursos destinados a essa indenização, não poderá deixar de seguir destino, enquanto existirem recursos para a realização do transporte sob responsabilidade da
União. No caso de não desejar realizar o transporte sob responsabilidade da União, deverá seguir destino e receber a indenização posteriormente.
§ 5? Deverão ser remetidas à OM de destino, após a esclusão do efetivo de pagamento, todas as informações de ordem financeira 80 bre o servidor.

Art. 103. A ajuda de custo e indenizações a que o pessoal
movimentado tiver direito, deverão ser solicitadas logo após a
publicação da movimentação e pagas ao interessado imediatamente.
Art. 104. No caso de movimentação urgente, por ordem
superior e outras situações equivalentes, a passagem de cargo e
encargos também obedecerá às prescrições deste e de outros regulamentos.
Art. 105. A ajuda de custo e outras indenizações, referentes à movimentação, serão pagas pelos valores previstos na legislação vigente na data do ajuste de contas.
§ 1? A complementação de ajuda de custo, em função da
atualização de vencimentos, e das idenizações será calculada
com base na data do ajuste de contas.
§ 2? Quando, por ordem superior, for sustado o embarque,
o servidor poderá ser reincluído no efetivo de pagamento e, se
for o caso, terá a ajuda de custo e demais indenizações complementares e/ou restituídas.
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Art. 106. Os demais preceitos sobre concessão e restituição de ajuda de custo e de indenizações, que se refiram à movimentação de servidor militar ou civil ou à respectiva transferência para a inatividade, serão regulados por legislação própria.
TÍTULO V
Das Responsabilidades
CAPÍTULO I

Dos princípios básicos
Art. 107. A responsabilidade dos agentes da administração decorre' do princípio da prevalência total do interesse público ou coletivo sobre o particular.
Art. 108. Todo servidor, militar ou civil, investido em função, cargo ou encargo, que vier a causar prejuízos à União, às
pessoas físicas e/ou jurídicas ou ao serviço, terá sua responsabilidade administrativa, civil e ou criminal, vinculada às omissões ou atos ilegais em que incorrer ou praticar.
Art. 109. A responsabilidade será civil quando ocorrer
prejuízos para a União ou para pessoa física ou jurídica.
§ I? A responsabilidade civil não isenta o responsável da
sanção administrativa e/ou criminal relativa ao evento.
§ 2? A responsabilidade civil imputada ao agente ou auxiliar culpado acarretará o ressarcimento dos danos ou prejuízos
causados à União ou a terceiros, com as cominações legais.
§ 3? Os débitos resultantes de responsabilidade civil não
se anulam pela absolvição administrativa ou criminal do agente
exceto quando, em última instância, a ação civil correspondente
for julgada improcedente.
§ 4? Os recursos interpostos pelos responsáveis para a
suspensão de débitos que forem resultantes de apuração de responsabilidades não sustam e não interrompem os descontos que
devem sofrer nas respectivas remunerações.
Art. no. A sanção civil será aplicada:
1) ao agente ou auxiliar responsável direto pelo prejuízo ou
dano apurado);
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21 aos agentes que tenham negligenciado as providências de
sua competência para responsabilizar o agente ou auxiliar culpado.
Art. 111. A sanção administrativa, contra o agente ou auxiliar responsável, observada a prescrição do art. 109, poderá-se
processar mediante as seguintes providências:
1) imediato afastamento do cargo, quando, com base em
provas documentais, tornar-se incompatível com a função, por
ter cometido ações prejudiciais aos interesses da Fazenda Nacional, por desídia, condescendência ou má-fé;
2) suspensão imediata do cargo ou encargo, pelo prazo que
se fizer necessário à apuração da irregularidade e normalização
do serviço, quando deixar de cumprir, dentro de 8 (oito) dias
úteis, as exigências para corrigir faltas verificadas nas suas
prestações de contas de recursos, valores e outros bens;
31 desconto das importâncias pagas indevidamente;
41 desconto das importâncias desviadas para constituírem
caixas ilegais, revertendo ainda o saldo destas ao Estado, como
receita da União;
5) desconto das importâncias relativas às 'concessões ou liberalidades feitas à conta de recursos públicos;
5) desconto das importâncias que se refiram a quaisquer erros que deram origem a prejuízos ao Estado ou a terceiros.
Parágrafo único. A sanção administrativa não elide a apl icação da sanção disciplinar prevista no Regulamento Disciplinar do Exército.
Art. 112. A isenção de culpa, quando for o caso, só caberá
ao responsável que tenha adotado providências adequadas e
oportunas e de sua alçada para evitar o prejuízo ou dano.
Art. 113. O fato de uma inspeção, verificação ou tomada
de contas ter considerada regular a situação de qualquer agente
da administração, não impede que o mesmo se torne responsável por irregularidades apuradas posteriormente.
Parágrafo único. Neste caso, os encarregados da inspeção,
verificação ou tomada de contas, compartilharão da responsabilidade em que tiver incorrido o agente se for verificado que dispunham de elementos para tornar efetiva a responsabilidade.
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Art. 114. Compete ao Agente Diretor ou ao comandante
determinar a realização dos descontos decorrentes dessas sanções, ou ainda aos órgãos competentes, ex oiitcio quando constatarem, no exame dos processos, que 08 descontos não estão
sendo executados.
Art. 115. A apuração das irregularidades administrativas
será realizada mediante sindicância, Inquérito Policial Militar
ou Administrativo e comunicado, se for o caso, ao Órgão Central de Controle Interno do Ministério do Exército, que decidirá
pela realização ou não, de Tomada de Contas Especial (TCE).
Art. 116. Os auxiliares dos agentes da administração respondem perante os respectivos chefes diretos.
Art. 117. A responsabilidade que resultar de perda, dano
ou extravio de recursos, valores ou outros bens entregues aos
auxiliares do agente, será a estes imputada, exceto se ficar comprovada a culpa de seu chefe ou de outrem.
Art. 118. O Ministério do Exército responderá pelos danos
que os agentes de administração causarem a terceiros causandolhe ação regressiva contra os responsáveis, nos casos de culpa
ou dolo.
Art. 119. Os casos de força maior, quando comprovados
adequadamente, isentarão de responsabilidade os agentes.
Parágrafo único. Nos casos de roubo, furto, extorsão, incêndio ou dano material, a isenção de responsabilidade fica dependente da ausência de culpa do agente de administração.
Art. 120. Todo responsável pelo cumprimento de ordens
que no seu entendimento, impliquem prejuízo para a União, ou
contrariem a legislação vigente, deve ponderar sobre o assunto,
destacando as conseqüências de sua execução.
Parágrafo único. Quando, não obstante a ponderação, a
autoridade confirmar a ordem, por escrito, o subordinado a
cumprirá. Após a execução da ordem, participará por escrito
que a determinação foi efetivada de acordo com este artigo, ficando, por conseqüência isento de responsabilidade.
Art. 121. A imputação da responsabilidade pela falta de
remessa das prestações de contas, das tomadas de contas, e de
outros documentos necessários, será da alçada do Órgão Central de Controle Interno do Ministério do Exército.
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Art. 122. As sanções, por efeito de responsabilidade pecuniária ou disciplinar, serão aplicadas aos agentes da administração:
11 ao Agente Diretor, pela autoridade do Escalão Superior
ou Ministro do Exército;
21 aos agentes executores, pelo Agente Diretor ou pelas autoridades referidas no item anterior.
Art. 123. Quando, por ocasião de uma inspeção, forem
apuradas irregularidades administrativas motivadas por
desídia, condescendência, dolo ou má-fé dos agentes da administração, a autoridade inspecionada poderá ordenar ou propor
o imediato afastamento do cargo em caráter provisório, dos
agentes implicados até a decisão final da autoridade competente.
Art. 124. Todo o agente, que tiver conhecimento de irregularidade administrativa, deverá informar a ocorrência à autoridade a que estiver subordinado.
CAPÍTULO II

Da responsabilidade funcional
Art. 125. O servidor, militar ou civil, no desempenho de
qualquer função administrativa, será responsabilizado essencialmente:
1) pelos atos que executar no exercício de suas funções, em
desacordo com leis, regulamentos e disposições vigentes;
2) pelas omissões nos seus deveres funcionais;
3) pela ineficiéncia de sua administração em qualquer cargo
ou encargo;
4) pelas conseqüências da não observância, por negligência,
de disposições legais ou de ordens emanadas de autoridades
competentes;
5) pelos compromissos que assumir em nome da OM, sem
estar autorizado;
6) pelo emprego irregular de recursos públicos;
7) pelas despesas ordenadas sem o respectivo crédito ou em
desacordo com a especificação orçamentária vigente;
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8) pela constituição de caixa irregular a concessão de favores;
9) pelos erros que resultem em pagamentos indevidos;
101 pelo cumprimento de ordem de natureza administrativa,
que julgar ilegal ou prejudicial ao Estado, sem providências para resguardar sua responsabilidade;
11) quando. previamente avisado, não tomar providências
oportunas e adequadas para evitar e corrigir atos ilegais praticados por servidor subordinado;
12) pelo atraso que causar às conferências de escrituração,
prestação de contas, tomadas de contas, passagens de bens, entregas ou transmissões de valores, remessas de documentos e
andamentos de processos;
131 pela não efetivação dos descontos obrigatórios e autorizados;
14) pelas faltas e irregularidades constatados na passagem
de bens, transmissão de recursos e outros valores, tomada e
prestação de contas, conferência de escrituração, e no recebimento, distribuição, remessa, inclusão e exclusão de material;
15) pelo desempenho incorreto das obrigações decorrentes
do seu cargo ou encargo;
161 pelo irregular enquadramento das despesas, em relação
às finalidades básicas exigidas pelas disposições pertinentes;
171 pelas irregularidades na escrituração que lhe esteja afeta sem a observação das medidas corretivas aplicáveis.
CAPÍTULO UI
Da responsabilidade pessoal
Art. 126. Quando o Agente Diretor tomar decisão, tendo
por base informação ou parecer de agente, ambos compart.ilharão da responsabilidade.
Parágrafo único. Ficando comprovada que a informação
ou parecer, foi incompleto ou inverídico, a responsabilidade recairá apenas no autor da informação ou parecer.
Art. 127. O Agente Diretor, salvo conivência, não é responsável por prejuízos ou danos causados à União, por decorCol. Leis Ren. Fed. Brasil. Brasília. 182(1):81-525. ian./fev. 1990.
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rência de atos praticados por agente ou auxiliar subordinado
que se desviar ou exorbitar das ordens recebidas.
Art. 128. Constatada qualquer divergência na conferência
de bens, valores e recursos, na prestação de contas, na: substituição de agente ou auxiliar ou por ocasião de tomada de contas, será imputada, ao agente ou auxiliar envolvido, responsabilidade pelo ressarcimento dos prejuízos apurados.
Art. 129. O agente encarregado da gestão de bens, valores
e recursos públicos ou de terceiros, responderá:

pelos recursos recebidos, até a prestação de contas;
2) pelos erros de cálculo;
3) pelos pagamentos que efetuar;
4) pelo emprego indevido dos bens, valores e recursos a seu
cargo.
Art. 130. O agente que subscrever qualquer documento é
responsável pela autenticidade das informações nele contidas.
Art. 131. O agente encarregado de conferir documento administrativo responderá pela exatidão dos cálculos e das quantias porventura inseridas em desacordo com as observações registradas.
1)

CAPÍTULO IV
Da responsabilidade coletiva
Art. 132. A responsabilidade dos componentes da administração que participarem de determinado evento é, em
princípio, solidária.
§ I? A administração da UA ou o escalão imediatamente
superior poderá atribuir valores proporcionais às responsabilidades dos agentes e/ou auxiliares envolvidos no evento,s
§ 2? A responsabilidade só não abrangerá aquele que através da indispensável ponderação, seguida de participação escrita, definir sua discordância relativa ao fato considerado, conforme já previsto no art. 120.
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quer ato lesivo aos interesses do Estado ou de terceiros, ou contrários às disposições vigentes.
Art. 134. As comissões ou encarregados designados para
inspecionar ou examinar o desempenho funcional dos agentes
da administração de uma UA terão responsabilidade solidária,
quando vierem a ser constatadas irregularidades ocorridas no
período considerado a ficar comprovado que aquelas comissões
ou aqueles encarregados tiveram informações ou dados para
responsabilizar os faltosos e não o fizeram.

CAPiTULO V
Da passagem de função
Art. 135. A atividade administrativa da unidade não sofre
solução de continuidade, quando ocorre substituição de agentes.
Art. 136. O agente investido em cargo com função de chefia é responsável pelos bens móveis e imóveis, recursos e valores recebidos na forma deste regulamento.
§ 1? Detentor direto é o agente que responde pela guarda e
manutenção de bens patrimoniais e respectiva escrituração.
§ 2? Detentor indireto é o agente ou auxiliar designado em
Boletim Interno da UA, que responde, perante seu chefe imediato, pela guarda e manutenção de bens patrimoniais e pela execução da escrituração.
§ 3? A atribuição conferida pelo detentor direto a agente
ou auxiliar, não o exime da responsabilidade, caso não exerça o
devido controle e nem determine que sejam sanadas as alterações que venham a ser constatadas.
Art. 137. As substituições serão realizadas segundo as
prescrições do Regulamento Interno e dos Serviços Gerais
(Risg) - RI e das Instruções Gerais para a Realização de Substituições Temporárias no âmbito do Ministério do Exército.
Art. 138. Nas substituições decorrentes de cargo vago ou
de afastamento do detentor efetivo ou' interino, por prazo superior a 30 (trinta) dias, haverá transmissão de encargos, documentos controlados, bens e valores; que estiverem sob a responsabilidade do agente substituído.
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Art. 139. Nas substituições do detentor efetivo ou interino, por prazo inferior a 30 (trinta) dias ou por férias, não haverá
transmissão de encargos e de documentos controlados.
Parágrafo único. Os bens móveis ficarão sob a responsabilidade de detentor indireto, sob supervisão do substituto, sem
necessidade de transmissão.
Art. 140. A passagem de função de Ordenador de Despesas será efetivada através de relatórios elaborados de acordo
com as instruções pertinentes ao assunto.
Art. 141. Na substituição eventual do Encarregado do Setor de Finanças, por qualquer prazo, ocorrerá a transferência de
responsabilidade relativa aos valores e respectiva escrituração.
Parágrafo único. O substituto é considerado investido no
cargo quando for participado ao Agente Diretor o cumprimento
do previsto neste artigo.
Art. 142. A transmissão de responsabilidade por bens móveis (material permanente e/ou consumo) deve ser iniciada pelo
confronto da escrituração de controle do setor com a centralizada na Fiscalização Administrativa, seguindo-se o exame quantitativo e qualitativo do material.
§ 1? Concluída a conferência da escrituração e do material, o substituto participará, por escrito, ao Fiscàl Administrativo o que foi apurado, com a concordância integral ou parcial
do substituido, para que seja publicada em Boletim Interno da
OM e adotadas as providências por eventuais alterações.
§ 2? Por ocasião da transmissão de responsabilidade pelo
patrimônio, a escrituração respectiva será encerrada com a rubrica do substituto ao lado do último lançamento, ou nos documentos (relações ou demonstrativos) correspondentes.
Art. 143. Os prazos para a passagem de material, transmissão de encargos e de valores são de:
1) até 20 (vinte) dias úteis para o Encarregado do Setor de
Material e Encarregados de Depósitos de Órgãos Provedores;
2) até 8 (oito] dias úteis para o Ordenador de Despesas, Fiscal Administrativo, Comandante de Subunidade, Encarregados
dos Setores de Finanças e de Aprovisionamento;
3) até 20 (vinte) dias úteis para os graduados encarregados
de material de Subunidade; e
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41 até 4 (quatro) dias úteis para as demais frações da unidade.
§ 1~ A contagem desses prazos será iniciada no dia útil
subseqüente à publicação, da dispensa de função, no Boletim
Interno da OM.
§ 2? Ocorrendo acúmulo de funções ou cargos, os prazos
serão consignados separadamente para cada transmissão de responsabilidade.
§ 3? O substituto será considerado investido da função
quando participar ao Agente Diretor ou Fiscal Administrativo,
conforme o caso, dentro dos prazos estabelecidos neste artigo,
que assumiu a função.
Art. 144. Nos casos de afastamento súbito de agente detentor de bens do patrimônio, a transmissão de material e valores deverá ser realizada por uma comissão composta de três
membros, nomeada em Boletim Interno da OM, logo após ser o
fato conhecido.

§ I? Consideram-se casos de afastamento súbito, os que se
seguem:
1) acidente ou doença;
21 suspensão das funções;
3) deserção;
4) extravio;
5) desligamento que não ocorra por movimentação normal;
6) seqüestro;
7) morte.
§ 2? A comissão designada observará os prazos fixados
neste regulamento e os resultados apurados indicarão a responsabilidade do substituído.
§ 3? Ocorrendo o afastamento súbito do Agente Diretor o
substituto legal assumirá a função, realizando uma reunião de
passagem de função, na forma prevista em instruções específicas.
Art. 145. Quando os prazos para a passagem de material,
transmissão de encargos e de valores não forem cumpridos, poderá ser concedida pelo Agente Diretor, mediante apresentação
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de justificação circunstanciada, uma prorrogação de, no máxi-

mo, metade do prazo originalmente estabelecido.
§ I? Se o prazo concedido pela prorrogação não for curnprido, a passagem de que trata este artigo deverá ser realizada
por uma comissão nomeada da mesma forma que a estabelecida
no art. 144.
§ 2? A comissão disporá dos mesmos prazos estabelecidos
no art. 143 e poderá desenvolver seus trabalhos a partir da situação em que a passagem foi interrompida ou, se julgar necessário, iniciá-los desde a origem.
CAPÍTULO VI

Dos prejuízos e indenizações
Art. 146. Os prejuízos ou danos causados à União deverão
ser indenizados.
Parágrafo único. Excetuam-se os casos de força maior,

quando forem observadas a sistemática deste regulamento e/ou
instruções que regulam a apuração de eventos específicos.
Art. 147. São considerados casos de força maior, para
isenção de responsabilidade, os resultantes de:
1; incêndio, desmoronamento, inundação, submersão, tormenta, terremoto e sinistros terrestres, aéreos, fluviais e marítimos;
2) estragos produzidos por animais daninhos;
3) epidemias e moléstias contagiosas;

4) roubo, furto ou extorsão;
5) falência de estabelecimento bancário, onde foram, na
conformidade de legislação específica, abertas contas correntes
para créditos de recursos ou autorizados depósitos de valores;
61 estragos produzidos em armas ou em qualquer outro material, por explosão ou acontecimento imprevisível;
7) acidente ou inutilização em serviço ouInstrução, comprovado em sindicância, parecer técnico ou inquérito;
8) saque ou destruição pelo inimigo, destruição ou abandono forçado pela aproximação deste;
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9) inut.iliz ação decorrente de operações de ações de defesa
civil e defesa interna.
§ 1? O material contaminado, por moléstia contagiosa, será incinerado ou destruído com base em parecer escrito de médico militar ou civil designado.
§ 2? Na avaria, dano ou inutilização de imóvel deverá ser
solicitado Parecer Técnico da Região Militar.
§ 3? Os agentes executores diretos e indiretos devem tomar todas as medidas e cuidados necessários para evitar danos
ou prejuízos.
§ 4? Nos casos previstos neste artigo, o responsável direto
ou indireto, levará imediatamente o fato ao conhecimento da autoridade a que estiver diretamente subordinado em parte escrita
ou verbalmente, prestando-lhe todas as informações e esclarecimentos necessários à justificação positiva das circunstâncias
em que o mesmo se tenha verificado.
Art. 148. O valor do material, para efeito de indenização,
será aquele que permita sua reposição por outro idêntico ou semelhante, observados os critérios estabelecidos pelos Órgãos
Gestores ou, quando adquirido pela U A, o fixado pela administração.
Parágrafo único. Poderá ser exigido do responsável a reposição do material danificado ou extraviado.
Art. 149. As indenizações provenientes de alcance, restituições de recebimentos indevidos ou para reposição de bens,
serão descontadas de uma só vez ou, na sua impossibilidade,
em parcelas mensais dos vencimentos ou quantia que, a qualquer título, os responsáveis pela indenização recebam do Estado.
§ 1? Os descontos mensais serão procedidos conforme a legislação pertinente.
§ 2? A indenização devida à União, que não for realizada
pela via administrativa, será motivo de cobrança judicial e, se
for o caso, executiva.
§ 3? O fixado neste artigo incidirá sobre os responsáveis
pelo pagamento indevido, quando não for possível alcançar o
beneficiado.
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Art. 150. As indenizações a imputar ou imputadas aos militares deverão ser dimensionadas, sempre que possível, de modo a permitir que 08 descontos sejam concluídos antes do respectivo licenciamento ou exclusão do serviço ativo.
TÍTULO VI
Prescrições Diversas

CAPÍTULO I

Da delegação de competência
Art. 151. A delegação de competência é utilizada como
instrumento de descentralização administrativa para assegurar
maior rapidez e objetividade às ações decisórias, situando-se na
proximidade dos fatos, pessoas ou problemas a atender.
§ I? O ato de delegação deverá indicar, com precisão, a
autoridade delegante, a autoridade delegada, as atribuições objeto da delegação e, se for o caso, o prazo de vigência de acordo
com a legislação em vigor.
§ 2? Em caso de omissão do prazo de vigência no ato de
delegação, o mesmo será tomado como indeterminado.
§ 3? O ato de delegação pode ser revogado a qualquer tempo pela autoridade delegante.
§ 4? Para obtenção de maior efeito descentralizador, o ato
de delegação poderá autorizar a subdelegação, à qual se aplicam
todas as disposições relativas à delegação.
Art. 152. Ao Ministro do Exército compete baixar normas
e instruções necessárias à complementação das prescrições deste ~regulamento.
.
Parágrafo único. A autoridade acima referida poderá,
quando julgar necessário, subdelegar a competência de que trata o presente artigo.
CAPÍTULO II

Das seções comerciais e centros sociais
Art. 153. As seções comerciais, os armazéns e anexos
reembolsáveis, as cantinas, as granjas, os centros sociais e as
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atividades da mesma natureza terão sua existência e funcionamento regulados por normas especiais baixadas pelo Ministro
do Exército.

CAPÍTULO III
Das disposições gerais
Art. 154. No prazo de 120 (cento e vinte) dias, a partir da
vigência deste regulamento, os órgãos responsáveis deverão expedir legislação complementar à sua execução, nas diversas
áreas de interesse da administração do Exército.
Parágrafo único. As publicações já existentes, que tenham
relação com este regulamento, deverão ser harmonizadas aos
preceitos nele fixados.
Art. 155. Os modelos de documentos necessários ao desenvolvimento das atividades administrativas do Ministério do
Exército, serão objeto de coletânea a ser elaborada e mantida
atualizada pelo Estado-Maior do Exército.
Parágrafo único. Até que a coletânea acima referida seja
publicada, serão válidos os modelos atualmente em vigor.
Art. 156. Todos os atos e fatos dos agentes da administração estão sujeitos a exame pelo Sistema de Controle Interno do
Ministério do Exército e pelo Tribunal de Contas da União
(TCU), na forma da legislação em vigor.
Art. 157. Os casos omissos deste regulamento serâo solucionados pelo Ministro do Exército.
Brasília, 12 de janeiro de 1990.

DECRETO N? 98.821, DE 12 DE JANEIRO DE 1990
Fixa as proporções, referentes ao anobase de 1989, a serem observadas para promoção obrigatória de Oficiais das Armas,
Quadros e Serviços do Exército.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, usando da atribuiçâo
que lhe confere o artigo 84, item IV, da Constituição, e tendo
em vista o disposto no artigo 61, § I?, da Lei n:' 6.880, de 9 de
dezembro de 1980, Estatuto dos Militares,
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DECRETA:
Art. 1"

São fixadas, para o ano-base de 1989, as seguintes

proporções a serem observadas no cálculo do número de vagas
para promoção obrigatória no Exército:

~os

Armas,

Cel. . Ten.-Cel. Maj.

Capo I? Ten.

Quadros e SV

Armas e QMB
Intendentes

QEM
Médicos
Farmacêuticos
Dentistas
Veterinários
Sarex

QAO

1/8
1/8
1/6
1/4
1/4
1/4
1/4
1/3
-

1/8
1/7
1/7
1/8
1/10
1/10
1/7
1/9
-

1/9
1/9
1/8
1/9
1/15
1/9

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1/7

-

-

1/4

1/8

-

Art. 2? Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 12 de janeiro de 1990; 169? da Independência e
102? da República.
JOSÉ SARNEY
Leonidas Pires Gonçalves

DECRETO N? 98.822, DE 12 DE JANEIRO DE 1990
Aprova o Regimento Interno da Coordenadoria Nacional para Integração da Pessoa Portadora de Deticiéncie (Corde), e dá
outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições
que lhe confere o art. 84, incisos IV e VI, da Constituição, e tendo em vista o art. 16 da Lei n? 7.853, de 24 de outubro de 1989,
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DECRETA:
Art. I? Fica aprovado na forma do Anexo I deste Decreto, o Regimento Interno da Coordenadoria Nacional para Intsgração da Pessoa Portadora de Deficiência (Cordel, instituída
pelo Decreto n? 93.481, de 29 de outubro de 1986.
Art. 2? A transferência da Corde para a Presidência da
República compreende o respectivo pessoal, respeitadas as situações jurídicas individuais, bem assim os cargos, empregos e
funções, inclusive os cargos em comissão e funções de confiança
(Grupo- DAS e DAI) e as Funções de Assessoramento Superior
(FAS).
Art. 3' Integram os Anexos II e III, deste Decreto, as tabelas referentes às funções de confiança do Grupo-Direção e Assessoramento Superíores (LT· DAS·100) e do Grupo- Direção e
Assistência Intermediárias (DAI·110) aprovadas pelos Decretos
nf s 96.892 (11 e 96.893 (21 de 30 de setembro de 1988, com as modificações apresentadas pela Lei n:' 7.853(3), de 24 de outubro de
1989.
Art. 4? A Corde é dirigida por um Coordenador LT·DAS·
101-4, nomeado dentre pessoas com experiência no trato dos assuntos sociais e atinentes às pessoas portadoras de dificiência.
Parágrafo único. As demais funções de confiança serão
providas por indicação do Coordenador da Corde ao Presidente
da República.
Art. 5? À Corde, dotada de autonomia administrativa e financeira, serão destinados recursos orçamentários específicos,
coníorme dispõe o art. 10 da Leí n:' 7.853, de 1989.
Parágrafo único. À Corde constituirá unidade orçamentária e gestora própria.

(1) V. Coleção das Leis de 1988, volume VIII, decretos de outubro a dezembro, pág , 763.

(2) V. Coleção das Leis de 1988, volume VIII, decretos de outubro a dezembro, pág , 772.
(3) V. Coleção das Leis de 1989, volume 181, n'' 5, bimestre setembro/outubro, pág. 2239.
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Art. 6? Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 12 de janeiro de 1990; 169? da Independência e
102? da República.
JOSÉ SARNEY
João Batista de Abreu
REGIMENTO INTERNO
COORDENADORIA NACIONAL PARA INTEGRAÇÃO DA
PESSOA PORTADORA DE DEFICIÉNCIA (CORDE)
CAPÍTULO I

Categoria e finalidade
Art. l' A Coordenadoria N acionai para Integração da
Pessoa Portadora de Deficiência (Cordel, criada pelo Decreto n?
93.481(4 ), de 29 de outubro de 1986, e reestruturada pela Lei n:'
7.853, de 24 de outubro de 1989, é órgão autónomo diretamente
subordinado à Presidência da República.
Art. 2? A Corde tem como finalidade a coordenação superior dos assuntos, ações governamentais e medidas, referentes
às pessoas portadoras de deficiência, e especificamente:
I - elaborar os planos, programas e projetos sub sumidos na Politica Nacional para Integração da Pessoa Portadora
de Deficiência, bem como propor as providências necessárias à
sua completa implantação e seu adequado desenvolvimento, inclusive as pertinentes a recursos e as de caráter legislativo;
n - acompanhar e orientar a execução pela Administração Pública Federal, dos planos, programas e projetos mencionados no inciso anterior;
In -. manifestar-se sobre a adequação à Politica Nacionai para a Integração da Pessoa Portadora de Deficiência, dos
projetos federais a ela conexos, antes da liberação dos recursos
respectivos;
(4) V. Coleção das Leis de 1986, volume VIII, decretos de outubro a dezembro, pág. 222.
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IV - manter, com os Estados, Municípios, Territórios, o
Distrito Federal e o Ministério Público, estreito relacionamento,
objetivando a concorrência de ações destinadas à integração social das pessoas portadoras de deficiência;
V - provocar a iniciativa do Ministério Público, ministrando-lhe informações sobre fatos que constituam objeto da
ação civil de que trata a Lei n" 7.853, de 1989, e indicando-lhe os
elementos de convicção;
VI - emitir opinião sobre os acordos, contratos ou convênios firmados pelos demais órgãos da Administração Pública
Federal, no âmbito da Política Nacional para a Integração da
Pessoa Portadora de Deficiência;
VII - promover e incentivar a divulgação e o debate das
questões concernentes à pessoa portadora de deficiência, visando à conscientização da sociedade.

CAPÍTULO II
Organização

Art. 3? A Corde tem a seguinte estrutura básica:
1. Conselho Consultivo
2. Coordenadoria de Ações Programáticas:
2.1 Coordenadoria de Programas de Conscientização;
2.2 Coordenadoria de Programas de Prevenção;
2.3 Coordenadoria de Programas de Atendimento;
2.4 Coordenadoria de Programas de Inserção no Mercado
de Trabalho.
3. Coordenadoria de Apoio Técnico:
3.1 Serviço de Análise Técnica.
4. Coordenadoria de Administração e Finanças:
4.1 Serviço Geral de Apoio.
§ I? A Coordenadoria de Apoio Técnico poderá organizar
ainda as seguintes áreas:
de acompanhamento de convênios e projetos;
de supervisão e avaliação;
de planejamento e orçamento.
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§ 2? A Coordenadoria de Administração e Finanças poderá organizar ainda as seguintes áreas:

de pessoal;
de execução orçamentária e financeira;
de material, patrimônio e transportes;
de informática;
de documentação e comunicações administrativas.
Art. 4? O Coordenador da Corde indicará seu substituto
dentre os Coordenadores-Adjuntos, para os casos de impedimentos eventuais.
Art. 5? As Coordenadorias de Apoio Técnico e de Administração e Finanças serão dirigidas por Coordenador-Adjunto,
as Coordenadorias de Programa por Coordenador e os Serviços
por Chefe.
CAPÍTULO III
Conselho consultivo

Art. 6?

O Conselho Consultivo terá a seguinte composi-

I

Coordenador da Corde, como Presidente do Conse-

ção:
lho;
11
1 representante do Ministério da Educação/Secretaria de Educação Especial;
111 - 1 representante do Ministério da Previdência e Assistência SocialIMPAS);
IV
1 representante do Ministério do Trabalho;
V
1 representante do Ministério da Saúde;
VI
1 representante da Seplan/PR;
VII
1 representante do Ministério da Fazenda;
VIII
1 representante do Ministério Público Federal;
IX
1 representante da LBA;
X
1 representante da Funabem;
XI
1 representante do Inamps:
XII
1 representante do INPS;
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XIII - 6 representantes das seguintes instituições:
a) União Brasileira de Cegos;
bl Federação Brasileira das Instituições de Excepcionais;
c) Federação Nacional das Associações de Pais e Amigos
dos Excepcionais;
di Federação Nacional das Sociedades Pestalozzi;
e) Federação Nacional de Educação e Integração dos Surdos;

f) Organização Nacional das Entidades de Deficientes Físicos.

§ I? OS representantes dos Ministérios e entidades públicas e seus suplentes serão indicados pelos respectivos Ministras, preferencialmente dentre os titulares dos órgãos mencionados no art. 15 da Lei n:' 7.853, de 1989, quando instituídos, ou
dos órgãos de maior afinidade com os assuntos concernentes às
pessoas portadoras de deficiência, nos demais casos.
§ 2? Os representantes das instituições mencionadas no
inciso XIII deverão ser indicados nos termos de seus estatutos,
conjuntamente com os respectivos suplentes.
Art. 7? O Conselho Consultivo por convocação de seu presidente reunir-se-á ordinariamente uma vez por trimestre e, extraordinariamente, por iniciativa de um terço de seus membros,
mediante manifestação escrita, com antecedência de la (dezl
dias.
Art. 8? O conselho deliberará por maioria de votos dos
conselheiros presentes.
.
Art. 9' Os integrantes do conselho não perceberão qualquer vantagem pecuniária, salvo a de seus cargos de origem,
sendo considerados de relevância pública os seus serviços.
Parágrafo único. As despesas de locomoção e hospedagem
dos conselheiros serão asseguradas pela Corde.

CAPÍTULO IV

Competências das unidades
Art. la. Ao Conselho Consultivo compete:
I - opinar sobre o desenvolvimento da Política Nacional
para Integração da Pessoa Portadora de Deficiência;
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II política;
III

apresentar sugestões para o encaminhamento dessa
responder a consultas formuladas pela coordenado-

ria;

IV
acompanhar o desenvolvimento das políticas de âmbito estadual, através da participação sistemática dos Conselhos e Coordenadorias Estaduais em suas atividades.
Art. 11. À Coordenadoria de Ações Programáticas cornpete:
I - prover a Corde COm os instrumentos necessários para a formulação da Política Nacionai para a Pessoa Portadora
de Deficiência, bem assim das diretrizes e prioridades de planejamento de suas ações e de sua proposta orçamentária atual;
II - promover a compatibilização, a operacionalização,
acompanhamento, controle e avaliação dos programas de trabalho da Corde;
III - promover o desenvolvimento das ações necessárias à
coordenação da Política N acionaI para Integração da Pessoa
Portadora de Deficiência em seus níveis ministeriais, estaduais,
municipais e das organizações da sociedade civil.
Art. 12. À Coordenadoria de Programas de Conscientização compete:
I - implantar, implementar, orientar, acompanhar e ava-

liar as atividades específicas do Programa de Conscientização,
de acordo com as diretrizes definidas pela coordenação da Corde;
II - promover e incentivar o debate das questões concernentes à pessoa portadora de deficiência, visando à conscientização da sociedade.

Art. 13. À Coordenadoria de Programas de Prevenção
compete:
I - implantar, implementar, orientar. acompanhar e avaliar as atividades específicas do Programa de Prevenção, de
acordo com as diretrizes definidas pela coordenação da Corde;
11 - promover e incentivar o desenvolvimento de ações de
prevenção de deficiências, conforme definido na Política NacionaI para Integração da Pessoa Portadora de Deficiência.
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Art. 14.

À Coordenadoria de Programas de Atendimento

compete:
I - implantar, implementar, orientar, acompanhar e ava-

liar as atividades específicas do Programa de Atendimento, de
acordo com as diretrizes definidas pela coordenação da Corde;
II - promover e incentivar o desenvolvimento de ações de
atendimento conforme definido na Política Nacional para Integração da Pessoa Portadora de Deficiência.
Art. 15. À Coordenadoria de Programas de Inserção no
Mercado de Trabalho compete:
I - implantar, implementar, orientar, acompanhar e avaliar as atividades específicas do Programa de inserção no Mer-

cado de Trabalho, de acordo com as diretrizes definidas pela
coordenação da Corde;
11 - promover e incentivar o desenvolvimento de ações de
inserção no mercado de trabalho conforme definido na Política
Nacionai para Integração da Pessoa Portadora de Deficiência.
Art. 16.
I -

À Coordenadoria de Apoio Técnico compete:

prover os recursos técnicos necessários ao planeja-

mento das ações da Corde à formulação de sua proposta orçamentária e ao desenvolvimento de seus programas de trabalho;
II - articular a consecução dos recursos técnicos necessários ao desenvolvimento das ações integrantes da Política Nacional para Integração da Pessoa Portadora de Deficiência em
seus níveis ministeriais, estaduais e das organizações da sociedade civil;
III - auxiliar a Coordenadoria de Ações Programáticas no
planejamento e na racionalização dos recursos técnicos necessários ao desenvolvimento das ações da Corde;
IV - elaborar relatório anual das ações- desenvolvidas pela Corde.
Art. 17. Ao Serviço de Análise Técnica compete:
I ~ executar as atividades de análise técnica, acompanhamenta, supervisão e avaliação de projetos, convênios, acordos e
contratos;
II - executar as atividades de planejamento e orçamento.
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Art. 18.

À Coordenadoria de Administração e Finanças

compete:
I -

prover os recursos humanos e administrativos necessários à implementação das atividades da Corde;
II - promover os instrumentos de execução orçamentáriofinanceira da Corde, bem assim seu controle e avaliação;
III - promover a elaboração de relatórios gerenciais e outros instrumentos de informática necessários às atividades da
Corde.
Art. 19. Ao Serviço Geral de Apoio compete:
I - executar as atividades relacionadas com a administração dos edifícios, material, patrimônio, protocolo, documentação, comunicação e transporte;
II - executar as atividades relacionadas com a administração de pessoal;
III - executar as atividades de execução orçamentáriofinanceira e de informática.

CAPÍTULO V

Atribuições dos dirigentes
Art. 20.

Ao Coordenador da Corde incumbe:
coordenar as ações governamentais e medidas que

I se refiram às pessoas portadoras de deficiência;

II - elaborar os planos, programas e projetos subsumidos na Política Nacional para Integração da Pessoa Portadora
de Deficiência, bem assim propor as providências necessárias à
sua completa implantação e seu adequado desenvolvimento, inclusive as pertinentes a recursos e as de caráter legislativo;
III - acompanhar e orientar a execução pela Administração Pública Federal dos planos, programas e projetos mencionados no inciso anterior;
IV - manifestar-se sobre a adequação à Política Nacional para Integração da Pessoa Portadora de Deficiência, dos
projetos federais a ela conexos, antes da liberação dos recursos
respectivos;
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v - manter com os Estados, Municípios, Territórios, o
Distrito Federal e o Ministério Público, estreito relacionamento,
objetivando a concorrência de ações destinadas à integração social das pessoas portadoras de deficiência;
VI - provocar a iniciativa do Ministério Público, ministrando-lhe informações sobre fatos que constituam objeto da
ação civil e indicando-lhe os elementos de convicção;
VII - emitir opinião sobre os acordos, contratos ou convênios firmados pelos demais órgãos da Administração Pública
Federal, no âmbito da Politica Nacional para Integração da Pessoa Portadora de Deficiência;
VIII - promover e incentivar a divulgação e o debate das
questões concernentes à pessoa portadora de deficiência, visando à conscientização da sociedade;
IX - dirigir, orientar, coordenar e controlar os programas e atividades da Corde;
X - expedir normas e atos internos para desenvolvimento dos programas e atividades;
XI - atribuir as gratificações de que trata o art. 25, § 6?
Art. 21. Aos Assessores incumbe:
I - assessorar o Coordenador nos assuntos pertinentes às
finalidades e competências da Corde;
II - responder pelas áreas assinaladas nos §§ I? e 2? do
artigo 3? deste regimento quando designados pelo Coordenador
da Corde.
Art. 22. Aos Coordenadores-Adjuntos incumbe:
I - dirigir, orientar, coordenar e supervisionar as atividades de suas respectivas coordenadorias;
II - colaborar com o Coordenador da Corde na gestão dos
assuntos técnicos de âmbito interministerial, institucional e administrativo.
Art. 23. Aos Coordenadores de programa incumbe:
I - dirigir, coordenar, orientar e supervisionar a execução das atividades da respectiva coordenadoria;
II - assessorar a coordenação da Corde em assuntos da
competência da respectiva coordenadoria;
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IH - submeter à coordenação da Corde os planos de trabalho de sua coordenadoria, bem assim o relatório das atividades desenvolvidas;
IV - praticar os demais atos necessários à consecução dos
objetivos de suas respectivas unidades.
Art. 24. Aos chefes incumbe:
I - dirigir, coordenar, orientar e supervisronar a execução dos serviços de sua respectiva unidade;
H - submeter à sua respectiva chefia, os planos de trabalho e os relatórios de atividades desenvolvidas.
CAPÍTULO VI
Disposições gerais

Art. 25. O Coordenador da Corde poderá requisitar servidores dos órgãos ou entidades da Administração Federal, bem
assim das fundações sujeitas à supervisão ministerial, com
ônus para o órgão de origem do servidor, para desempenho de
cargo ou emprego em comissão, e de função de confiança na
Corde.
§ I? As requisições de pessoal de que trata este artigo,
previstas no § 3? do art. 11 da Lei n:' 7.853, de 1989, serão efetivadas pelo Coordenador da Corde e encaminhadas por intermédio do Gabinete da Presidência da República.
§ 2? As requisições são irrecusáveis e deverão ser prontamente atendidas, salvo motivo de preferência estabelecida em
lei especial.
§ 3? Ao servidor de qualquer órgão ou entidade da Administração Federal, ou das fundações referidas neste artigo, colocado à disposição da Corde, são assegurados o salário ou remuneração do cargo, função, emprego ou comissão, bem assim to-

dos os direitos e vantagens a que faça jus no órgão ou entidade
de origem, inclusive promoção e progressão funcional.
§ 4? O servidor, nas condições definidas, no parágrafo anterior, continuará a contribuir para a instituição de previdência
a que for filiado, sem interrupção na contagem do tempo de serviço no órgão ou entidade de origem, para todos os efeitos da legislação trabalhista e previdenciária, de leis especiais ou de
normas internas.
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§ 5? O período em que o servidor permanecer à disposição
da Corde será considerado, para todos os efeitos da vida funcional, como de efetivo exercício no cargo ou emprego que ocupe
no órgão ou entidade de origem.
§ 6? O servidor cedido à Corte poderá fazer jus à gratificação de representação, atribuída nos mesmos níveis dos Gabínetes da Presidência da República, dentro das disponibilidades
orçamentárias.
Art. 26. Os casos omissos e as dúvidas surgidas na aplicação do presente Regimento Interno serão resolvidos pelo Coordenador da Corde.
Brasilia, 12 de janeiro de 1990.

ANEXO II
COORDENADORIA NACIONAL PARA INTEGRAÇÃO DA PESSOA
PORTADORA DE DEFICIÊNCIA (CORDE)
TABELA PERMANENTE
FUNÇÚES DE CONFIANÇA

Grupo-Direção

e Assessoramento Superior (LT-DAS-100)

Situação Anterior
(MBES)

N? de
cargos ou
funções

1

3
3

{Dec. n? 96.892)
de 30.09.88

IPRI

N? de
Denominação

Código

cargos ou

Denominação

Código

funções

Coordenador-Geral
Assessor
S u bco arde nador- Geral

101.4
102.1
101.3

COORDENADORIA DE
PROGRAMAS DE
CONSCIEN'rIZAÇÀO
Coordenador
COORDENADORIA DE
PROGRAMAS DE
PREVENÇÀÜ

(*)

Situação Atual

1
8 (>lo)

3

Coordenador (*)
Assessor
Coordenador-Adjunto (>lo)

101.4
102.1
101.3

COORDENADORIA DE
PROGRAMAS DE
CONSCIENTIZAÇÀO
101.2

Coordenador
COORDENADORIA DE
PROGRAMAS DE
PREVENÇAO

Lei n? 7.853, de 24.10.89.
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Situação Anterior

(Dec. n:' 96.892)

Situação Atual

(MBES)

de 30.09.88

(PRI

N? de
Denominação

cargos ou

Código

N? de
cargos ou

Denominação

Código

funções

funções
Coordenador

Coordenador

101.2

COORDENADORIA DE
PROG RAMAS DE
ATENDIMENTO

Coordenador

101.2

COORDENADORIA DE
PROGRAMAS DE
ATENDIMENTO

Coordenador

101.2

COüRDEN ADüRIA DE
PROG RAMAS DE
INSERÇAo NO
MERCADO DE

101.2

COORDENADORIA DE
PROGRAMAS DE
INSERÇÃO NO
MERCADO DE

TRABALHO

TRABALHO

Coordenador

101.2

Coordenador

SERVIÇO DE
ANALISE TECNICA

Chefe

101.1

Chefe

SERVIÇO DE APOIO
ADMINISTRATIVO
Chefe

101.2

SERVIÇO DE
AN ALISE TÉCNICA
101.1

SERVIÇO GERAL DE
APOIO
101.1

O

Chefe

101.1

ANEXO III
COORDENADORIA NACIONAL PARA INTEGRAÇÃO DA PESSOA
PORTADORA DE DEFICIENCIA (CORDE)
QUADRO PERMANENTE

Grupo-Direcão e Assessoramento Intermediário (DAI-llO)
Situação Anterior
(MBES)
N? de
cargos ou
funções

(Dec. n? 96.893)
de 30.09.88

Denominação

COORDEN ADORIA
GERAL
Secretário
Administrativo

Código

N? de
cargos ou
funções

Situação Atual
{PRI

Denominação

Código

COORDENADORIA

111.3

Secretário
Administrativo

11l.3/NS
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Situação Anterior
(MBES)

N? de

cargos ou

Denominação

Código

funções

N? de
cargos ou
funções

COORDEN ADORIA
DE PROGRAMAS DE
2

CONSCIENTIZAÇÃO
Assistente

112.3

2

Denominação

COORDENADORIA
DE PROGRAMAS DE
CONSCIENTIZAÇÃO
Assistente

COORDENADORIA

COORDENADORIA

DE PROGRAMAS DE

DE PROGRAMAS DE

PREVENÇÃO
Assistente

2

Situação Atual
(PRI

(Dec. n:' 96.893)
de 30.09.88

COORDENADORIA
DE PROGRAMAS DE
ATENDIMENTO
Assistente

112.3/NS

PREVENÇÃO
112.3

2

Assistente

112.3/NS

COORDENADORIA
DE PROGRAMAS DE

ATENDIMENTO
112.3

2

Assistente

COORDEN ADüRIA

COORDENADORIA

DE PROGRAMAS DE
INSERÇÃO NO

DE PROGRAMAS DE

112.3/NS

INSERCÃO NO
MERCADO DE

MERCADO DE

TRABALHO

TRABALHO
Assistente

Código

112.3

2

Assistente

112.3/NS

DECRETO N? 98.823, DE 12 DE JANEIRO DE 1990
Autoriza a Caixa Econômica Federal a
operar em dias não úteis, nos casos que
especifica.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, usando da atribuição
que lhe confere o artigo 84, item IV, da Constituição,
DECRETA:
Art. 1? Fica a Caixa Econômica Federal (CEF) autorizada
a operar em dias não úteis na exploração das loterias esportiva,
de números e federal, bem assim nos Postos de Compra de Ouro
nas regiões de garimpo.
Art. 2? Para os efeitos deste Decreto, consideram-se dias
não úteis os sábados, domingos e feriados.
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Parágrafo único. Equiparam-se aos dias não úteis, de que
trata este artigo, aqueles em que, por tradição regional, credo
religioso ou evento que o justifique, não houver trabalho nos locais onde normalmente ocorrem atividades lotéricas e de com-

pra de ouro, a cargo da CEF.
Art. 3? Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 4?

Revogam-se as disposições em contrário.

Brasília, 12 de janeiro de 1990; 169' da Independência e
102? da República.
JOSÉ SARNEY
Mailson Ferreira da Nóbrega
DECRETO N? 98.824, DE 15 DE JANEIRO DE 1990
Homologa a demarcação da área indígena que menciona, no Estado de Mato Grosso, e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições
que lhe confere o artigo 84, inciso IV, da Constituição Federal,
e tendo em vista o disposto no artigo 19, § I?, da Lei n? 6.001,
de 19 de dezembro de 1973,
DECRETA:
Art. l? Fica homologada, para os efeitos do art. 231 da
Constituição Federal, a demarcação administrativa promovida
pela Fundação Nacional do Índio (Funai) da Área Indígena
Serra Morena, localizada no Município de Juína, Estado de Mato Grosso, caracterizada como de ocupação tradicional e perma-

nente indígena.
Art. 2? A área indígena de que trata este Decreto tem a
seguinte delimitação: o perímetro da Área Indígena Serra Morena desenvolve-se a partir do ponto digitado D-144, de coordenadas 10'44'56,87"S e 59'25'25,36"WGr., localizado na confluência
do Rio Aripuanã com o Rio Furquim; dai, segue-se pelo Rio
Furquím, a montante, à distância de 41.755,33m, passando pelos
pontos digitados D-145 ao D-150, chega-se ao marco SAT/DSG20004-MT, de coordenadas 10'47'30,67"S e 59'12'56,15"WGr., 10Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 182(1):81-525, jan./fev. 1990.
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calizado na margem esquerda do mesmo rio; daí, segue-se uma
linha reta de picada, com azimute plano de 179'43'11,91" e distância de 53.518,87m, chega-se ao marco SAT/DSG-20003-MT,
de coordenadas 11'16'31,88"S e 59'13'OO,59"WGr., localizado na
margem direita do Rio Aripuanã: daí, segue-se pela margem direita do referido rio, a jusante, à distância de 102.009,54m, passando pelos pontos digitados D-427A ao D-144, ponto inicial do
presente memorial descritivo.
Art. 3? Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 15 de janeiro de 1990; 169? da Independência e 102?
da República.
JOSE SARNEY
João Alves Filho
Iris Rezende Machado

DECRETO 98.825, DE 15 DE JANEIRO DE 1990
Homologa a demarcação administrativa da Terra Indígena Carretão lI, que menciona, no Estado de Goiás.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições
que lhe confere o artigo 84, inciso IV, da Constituição, e tendo
em vista o disposto no artigo 19, § I?, da Lei n? 6.001, de 19 de
dezembro de 1973,
DECRETA:
Art. I? Fica homologado, para os efeitos do art. 231 da
Constituição Federal, a demarcação administrativa promovida
pela Fundação Nacional do Índio (Funai) da Terra Indígena
Carretão lI, tradicionalmente ocupada pelos grupos indígenas
Xavante e Tapuia, localizada no Município de Nova América,
no Estado de Goiás.
Art. 2? A terra indígena de que trata este Decreto tem a seguinte delimitação: Norte: partindo do Marco M4, de coordenadas geográficas aproximadas 15'03'05, 104"S e 50'Ol'38,753"WGr.,
localizado na confrontação das terras dos Srs. Sebastião Craveiro de Oliveira e Sebastião de Brito; daí, segue por linha reta confrontando com as terras do Sr. Sebastião de Brito, com
azimute e distância de 87'07'00" e 798,59 metros, até o Marco
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M3, de coordenadas geográficas aproximadas 15'03'03,682"S e
50'OI'12,049"WGr.; Leste: do Marco M3, segue por linha reta
confrontando com as terras dos Srs. Marcílio Ferreira Barbosa
~Valdir Simão Pires, com azimute e distáncia de 122'24'02" e
1:214,15 metros, até o Marco M2, de coordenadas geográficas
aproximadas 15'03'24,705"S e 50'OO'37,622"WGr.; daí, segue por
linha reta confrontando com as terras do Sr. Lázaro Otávio
de Souza, com azimute e distância de 132'35'22" e 301,10 metros, até o Marco Ml, de coordenadas geográficas aproximadas
15'03'31,304"S e 50'OO'30,168"WGr., localizado na margem esquerda do Córrego Carretãozinho (local denominado passagem
velha); Sul: do Marco Ml, seque pelo citado córrego, a montante, com a distância de 1.427,22 metros, até o Ponto Pl, de coordenadas geográficas aproximadas 15'03'29,341"S e 5O'Ol'09,804"WGr.,
localizado na foz de uma vertente sem denominação; Oeste: do
Ponto Pl, segue pela citada vertente, a montante, com a distância de 641,66 metros, até o Marco M5, de coordenadas geográficas aproximadas 15'03'18,204"S e 50'01'25,556"WGr., localizado
em sua cabeceira; daí, segue por linha reta confrontando com as
terras do Sr. Sebastião Craveiro de Oliveira, com azimute e distância de 315'51 '39" e 563,32 metros, até o Marco M4, inicial
desta descrição.
Art. 3? A Terra Indígena Carretão lI, em razão do grau de
contato de seus habitantes com a sociedade regional, passa a
denominar-se Colónia Indígena Carretão lI.
Art. 4? Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 15 de janeiro de 1990; 169? da Independência e 102?
da República.
JOSÉ SARNEY
João Alves Filho
Iris Rezende Machado
DECRETO N? 98.826, DE 15 DE JANEIRO DE 1990
Homologa a demarcação administrativa da Terra Indígena Carretão I, que menciona, no Estado de Goiás.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições
que lhe confere o artigo 84, inciso IV, da Constituição, e tendo
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em vista o disposto no artigo 19, § I?, da Lei n? 6.001, de 19 de
dezembro de 1973,
DECRETA:
Art. I? Fica homologada, para os efeitos do art. 231 da
Constituição Federal, a demarcação administrativa promovida
pela Fundação Nacional do Índio (Funai] da Terra Indígena
Carretão I, tradicionalmente ocupada pelos grupos indígenas
Xavante e 'I'apuia, localizada nos Municípios de Nova América
e Rubiataba, Estado de Goiás.
Art. 2? A terra indígena de que trata este Decreto tem a seguinte delimitação: Norte: partíndo do Marco M3, de coordenadas geográficas aproximadas 15°04'51,161"S e 500 0 3 ' 0 2 , 3 4 3 " W G r . ,
localizado na confrontação das terras dos Srs. Antonío Ramos
Caiado e Benedito Gonçalves da Costa, no divisor de águas do
Ribeirão Carretão com o Córrego Chupador; daí, segue por linha
reta, confrontando com as terras do Sr. Benedito Gonçalves da
Costa, com azimute e distância de 114°39'40" e 2.292,46 metros,
até o Marco M2, de coordenadas geográficas aproximadas
15°05'21,994"S e 50 0 0 1 ' 5 2 , 4 2 4 " W G r . : daí, segue por linha reta,
confrontando com as terras do Sr. Antonio Domingos Flery de
Barros, com azimute e distância de 144°25'06" e 1.576,98 metros, até o Marco Ml, de coordenadas geográficas aproximadas
15°06'03,600"S e 50 0 0 1 ' 2 1 , 5 0 0 " W G r , localizado na margem esquerda do Ribeirão Carretão a 338,60 metros da foz do Córrego
dos Macacos: Leste: do Marco Ml, segue pela margem esquerda
do Ribeirão Carretão, a montante, até a foz do Córrego do Tabuão, e por este, a montante, com a distância total de 5.339,68
metros, até o Marco M5, de coordenadas geográficas aproximadas 15°07'53,435"S e 50 0 0 1 ' 1 5 , 2 1 0 " W G r . , localizado na margem esquerda do citado córrego: Sul: do Marco M5, segue por
linha reta, confrontando com as terras do Sr. Rivalino Justino
de Souza, com azimute e distância de 259°47'40" e 2.446,84 metros, até o marco M4, de coordenadas geográficas aproximadas
15°08'07,889"S e 50 0 0 2 ' 3 5 , 8 2 1 " W G r . , localizado no divisor de
águas do Ribeirão Carretão com o Córrego Chupador; Oeste: do
Marco M4, segue pelo citado divisor de águas, com a distância
de 7.492,18 metros, até o Marco M3, início desta descrição.
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Art. 3? A Terra Indígena Carretão I, em razão do grau de
contato de seus habitantes com a sociedade regional, passa a
denominar-se Colônia Indígena Carretão I.
Art. 4? Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 15 de janeiro de 1990; 169? da Independência
e 102? da República.
JOSÉ SARNEY
João Alves Filho
Iris Rezende Machado
DECRETO N? 98.827, DE 15 DE JANEIRO DE 1990
Retifica os limites e homologa a demar-

cecac administrativa da Ârea Indígena
Irentxe, no Município de Diamantino, Estado de Mato Grosso e dá. outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuiçôes
que lhe confere o artigo 84, item IV, da Constituição Federal, e
tendo em vista o disposto no artigo 19, § I?, da Lei n? 6.001, de
19 de dezembro de 1973,
DECRETA:
Art. I? Ficam retificados os limites e homologada, para efeitos do art. 231 da Constituição Federal, a demarcação administrativa promovida pela Fundação Nacional do Índio (Funai) da Área Indígena Irantxe, de posse tradicional e permanente do grupo indígena Irantxe, localizada no Município de
Diamantino, Estado de Mato Grosso.
Art. 2? A área indígena de que trata este Decreto tem a
seguinte delimitação: Norte: partindo do Marco 15, de coordenadas geográficas aproximadas 12'44'9,2"S e 58'02'25,1 "WGr.,
localizado na confrontação com a propriedade do Sr. lego G.
Koppenhagen e as terras de quem de direito, no cruzamento de
estradas vicinaí s; daí, segue por uma linha reta, com azimute
aproximado de 50'26'17,5" e distâncía de 248,65 metros, até o
Marco 16, de coordenadas geográficas aproximadas 12'44'24,I"S
e 58'02'18,7"WGr., daí, segue por uma linha reta, com azimute
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 182(1):81-525, jan.zfev. 1990.

280
aproximado de 72'27'27,7" e distância de 1.860,00 metros, até o
Marco 17, de coordenadas geográficas aproximadas 12'44'06,1"8
e 58'Ol'19,8"WGr.; daí, segue por uma linha reta, com azimute aproximado de 72'32'12,5" e distância de 1.901,00 metros,
até o Marco 18, de coordenadas aproximadas 12'43'47,7"8
e 58'OO'19,6"WGr.; daí segue por uma linha reta, com azimute
aproximado de 82'26'00,5" e distância de 3.466,99 metros, até o
Marco 19, de coordenadas geográficas aproximadas 12'43'33,3"8
e 57'58'25,6"WGr., daí, segue por uma linha reta, com azimute
aproximado de 82'30'34,7" e distância de 4.072,98 metros, até o
Marco 20, de coordenadas geográficas aproximadas 12'43'16,5"8
e 57'56'11,7"WGr.; dai, segue por uma linha reta, com azimute aproximado de 122'09'35,9" e distância de 1.647,83 metros,
até o Marco 21, de coordenadas aproximadas 12'43'45,2"8 e
57'55'25,5"WGr.; daí, segue por uma linha reta, com azimute
aproximado de 121'48'37,5" e distância de 118,00 metros, até o
Ponto 1, de coordenadas geográficas aproximadas 12'43'47,2"8
e 57'55'22,2"WGr., localizado na margem esquerda do Rio Cravari, a uma distância de 300,60 metros da foz do Córrego Grande, confronta-se do Marco 15 ao Ponto 1, com terras de quem de
direito; Leste: daí, segue pelo Rio Cravari, a montante, até a
foz do Córrego Paredão, no Marco 1, de coordenadas geográficas aproximadas 12'56'16,2"8 e 57'55'09,6"WGr.; daí, continuando a montante, pelo citado rio, até o Ponto 2, de coordenadas geográficas aproximadas 12'57'39,7"8 e 57'55'11,8"WGr.,
localizado na confrontação da propriedade do Sr. Laudelino
Patrício; Sul: daí, segue por uma linha reta com azimute aproximado de 264'37'32,3" e distâncias de 55,70 metros, até o Marco 2, de coordenadas geográficas aproximadas 12'57'39,9"8 e
57'55'13,6"WGr.; daí, segue por uma linha reta, com azimute
aproximado de 264'20'27,4" e distância de 5.805,85 metros, até o
Marco 3, de coordenadas geográficas aproximadas 12'57'57,8"8
e 57'58'25,44"WGr.; daí segue por uma linha reta, com azimute
aproximado de 264'14'51,1" e distância de 5.850.04 metros, até o
Marco 4, de coordenadas geográficas aproximadas 12'58'16,2"8
e 58'Ol'38,7'"WGr.; dai, segue por uma linha reta, com azimute
aproximado de 264'13'02,2" e distância de 133,59 metros, até o
Marco 5, de coordenadas geográficas aproximadas 12'58'16,6"8
e 58'Ol'43,1"WGr., confronta-se do Ponto 2 ao Marco 5 com a
propriedade do Sr , Laudelino Patrício; Oeste: daí, segue por
uma linha reta, com azimute aproximado de 337'38'24,0" e disCol. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 182(1):81-525, jan.lfev. 1990.
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tância de 1.250,00 metros, até o Marco 6, de coordenadas geográficas aproximadas 12'57'38,9"S e 58'Ol'58,7"WGr.; dai, segue
por uma linha reta, com azimute aproximado de 337'34'49,8"
e distância de 2.750,00 metros, até o Marco 7, de coordenadas geográficas aproximadas 12'56'16,0"S e 58'02'33,2"WGr.;
daí, segue por uma linha reta, com azimute aproximado de
337'43'37,1" e distância de 2.129,00 metros, até o Marco 8, de coordenadas geográficas aproximadas 12'55'11,4"S e 58'02'59,8"WGr.,
localizado no bordo direito da faixa de dominio da Rodovia
MT-170, que liga a Cidade de Tangará da Serra a Juina, e na
confrontação das propriedades do Sr. Laudelino Patricio com a
Sra. Regina Célia dos Santos Pereira; dai, segue por linha reta,
com azimute aproximado de 353'17'21,0" e distância de 60,50
metros, até o Ponto 3, de coordenadas geográficas aproximadas
12'55'09,5"S e 58'03'00,1"WGr.; daí, segue pelo bordo direito da
citada rodovia, com azimute aproximado de 337'53'18,0" e distância de 1.941,67 metros, até o Marco 9, de coordenadas geográficas aproximadas 12'54'10,9"S e 58'03'24,1"WGr_; dai, segue
por uma linha reta, com azimute aproximado de 337'34'20'8" e
distância de 1.999,02 metros, até o Marco 10, de coordenadas geográficas aproximadas 12'53'10,6"S e 58'03'49,1"WGr_;
daí, segue por uma linha reta, com azimute aproximado de
337"41'09,3" e distância de 3.361,39 metros, até o Marco 11, de coordenadas geográficas aproximadas 12'51'29,2"S e 58'04'31,0"WGr.,
confrontando-se do Marco 8 ao Marco 11, com o bordo direito
da rodovia MT-170, sentido Tangará da Serra a Juína; daí, segue por uma linha reta, com azimute aproximado de 22'29'03,9"
e distância de 9.835,43 metros, até o Marco 12, de coordenadas geográficas aproximadas 12'46'33,9"S e 58'02'25,0"WGr.;
daí, segue por uma linha reta, com azimute aproximado
de 03"42'30,0" e dístância de 3.057,20 metros, até o Marco 13,
de coordenadas geográficas aproximadas 12'44'54,7"S e
58'02'18,1"WGr.; daí, segue por uma linha reta, com azimute
aproximado de 252'38'07,6" e distância de 218,20 metros, até o
Marco 14, de coordenadas geográficas aproximadas 12'44'56,7"S
e 58'02'24,9"WGr.; daí, segue por uma linha reta, com azimute
aproximado de 359"31'36,1" e distância de 845,70 metros, até o
Marco 15, marco inicial da descrição deste perímetro, confrontase do Marco 11 ao Marco 15, com as propriedades dos Srs. Gernásio Nogueira de Castilho, Carlos Domingos Poleto e lego G.
Koppenhagen.
.
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Art. 3? Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação. revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 15 de janeiro de 1990; 169? da Independência e
102? da República.
JOSÉ SARNEY
João Alves Filho
Iris Rezende Machado
DECRETO N? 98.828, DE 15 DE JANEIRO DE 1990
Homologa a demsrceçso da terra indígena, que menciona, no Estado da Bahia.

o PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições
que lhe confere o artigo 84, inciso IV, da Constituição Federal,
e tendo em vista o disposto no artigo 19, § 1?, da Lei n? 6.001,
de 19 dezembro de 1973,
DECRETA:
Art. 1? Fica homologada, para os efeitos do art. 231 da
Constituição Federal, a demarcação administrativa promovida
pela Fundação Nacional do Índio (Funai) da Colônia Indígena
Kíríri, localizada no Município de Ribeira do Pombal, Estado
da Bahia, caracterizada como de ocupação tradicional e permanente indígena.
Art. 2? A colônia indígena de que trata este Decreto tem
a seguinte delimitação: Norte: o perímetro demarcado desenvolve a partir do Marco 7 (sete) de cimento, de coordenadas
geográficas 10°36'53" ,911S e 38°40'28" ,344WGr., implantado no
local denominado Suspiro, a 6.600,32m, com o azimute verdadeiro 135°02'10"3, do marco geodésico PG 802501, implantado a
mais ou menos 10,00m, da lateral esquerda da Igreja Nossa Senhora da Ascensão, localizada no Povoado de Mirandela, no
Município de Ribeira do Pombal, Estado da Bahia. Do Marco 7
(sete), segue por uma linha reta e seca, com azimute verdadeiro
67°28'03" e a distância de 5.061,81m, até o Marco 00 de cimento,
de coordenadas geográficas 10°35'50" ,587S e 38°37'54" ,546WGr.,
implantado no local denominado Picos; daí, segue por uma linha reta e seca, com azimute verdadeiro de 112°53'12" e distância de 5.064,82m, até o Marco 1 (um) de cimento, de coordenadas
geográficas 10 0 3 6 ' 5 4 " , 4 0 3 S e 38°35'21",207WGr., implantado no
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local denominado Baixa do Camamu. Leste: do Marco 1 (um),
segue por uma linha reta e seca, com azimute verdadeiro de
157'30'17" e distância de 5.02S,4Sm, até o Marco 2 (dois) de cimento, de coordenadas geográficas 10'39'25" ,2798 e 38'34'17" ,678WGr.,
implantado no local denominado Segredo: daí, segue por uma linha reta e seca, com azimute verdadeiro de 202'29,17" e distância de 5.037,48m, até o Marco 3 (três) de cimento, de coordenadas geográficas 10'41'57" ,2048 e 38'35'20" ,896WGr., implantado
no local denominado Casa Vermelha. 8ul: do Marco 3 (três),
segue por uma linha reta e seca, com azimute verdadeiro de
247'29'24" e a distância de 5.050,62m, até o Marco 4 (quatro)
de cimento, de coordenadas geográficas 10'43'00",3518 e
38'37'54",418WGr., implantado no local denominado Baixa da
Catuaba; daí, segue por uma linha reta e seca, com azimute verdadeiro de 292'30'08" e distância de 5.047,52m, até o Marco 5
(cinco) de cimento, de coordenadas geográficas 10'41'57",6268 e
38'40'28" ,009WGr., implantado no local denominado Pedra Escrevida. Oeste: do Marco 5 (cinco], segue por uma linha reta e
seca, com azimute verdadeiro de 337'30'17" e a distância de
5.049,25m, até o Marco 6 (seis) de cimento, de coordenadas geográficas 10'39'25",8038 e 38'41'31",760WGr., implantado no local denominado Pau Ferro; daí, segue por uma linha reta e seca,
com azimute verdadeiro de 22'29'58" e a distância de 5.047,41m,
até o Marco 7 (sete), inicial da presente descrição.
Art. 3? Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 15 de janeiro de. 1990: 169? da Independência e
102? da República.
J08É 8ARNEY
João Alves Filho
Iris Rezende Machado
DECRETO N? 98.829, DE 15 DE JANEIRO DE 1990
Dispõe sobre a Comissão Coordenadora Regional de Pesquisas na Amazónia

(Corparn), criada pela Lei nf' 7.7961-}, de 10

de julho de 1989.
(*) V. Coleção das Leis de 1989, volume 181, n? 4, bimestre julho/agosto,
pág. 1457.
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o PRESIDENTE DA REPÚBLICA, usando das atribuições que lhe confere o art. 84, inciso VI, da Constituição e tendo
em vista o disposto no art. 7? da Lei n? 7.796, de 10 de julho de
1989,
DECRETA:
Art. I? A Comissão Coordenadora Regional de Pesquisas
na Amazônia (Corpam}, órgão colegiado, vinculado ao Ministério da Ciência e Tecnologia (MCT), tem por finalidade assessorar esse Ministério na elaboração do Programa do Trópico Úmido e exercer as demais atribuições que lhe forem conferidas,
nos termos dos arts. I? e 3? da Lei n? 7.796, de 1989.
§ I? As demais ações do M CT na Região Amazônica serão
harmonizadas com as do Programa do Trópico Úmido.
§ 2? A Corpam ouvirá previamente o Instituto Brasileiro
do Meio Ambiente e Recursos Naturais Renováveis (Ibama), para o estabelecimento de prioridades na área do meio ambiente,
objetivando compatibilizá-Ias com as diretrizes definidas pelo
Conselho Nacional do Meio Ambiente (Conama).
Art. 2? A Corpam será constituida por dezessete membros, sendo:
I tituições:

1 (um) representante de cada uma das seguintes ins-

a) Ministério da Ciência e Tecnologia;
b) Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e Recursos Naturais Renováveis (Ibama);
c) Superintendência do Desenvolvimento da Amazônia
(Sudam);
di Superintendência do Desenvolvimento do Centro-Oeste
(Sudeco);
e) Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia (Inpa);
f) Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq);
g) Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (Embrapai;
h) Financiadora de Estudos e Projetos (Finep);
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II - 3 (três] representantes das Universidades da Amazônia Legal, escolhidos pelo Ministro de Estado da Ciência e Tecnologia de lista sêxtupla indicada pelo Protocolo de Integração
das Universidades da Amazônia;
III - 3 (três) pesquisadores com notórios conhecimentos
sobre a Amazônia, escolhidos pelo Ministro de Estado da Ciência e Tecnologia de lista sêxtupla indicada pela Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência (SBPC), oüvicla a comunidade científica regional;
IV - 2 (dois) representantes do conjunto das entidades
conservacionistas da região, por estas indicadas ao Ministro de
Estado da Ciência e Tecnologia;
V - I (um) representante das Unidades Federadas que
compõem a Amazônia Legal, indicado ao Ministro de Estado da
Ciência e Tecnologia pelo Instituto' Superior de Estudos da
Amazônia (Isca), na forma do disposto no art. 4?,
§ I? OS representantes das instituições relacionadas no ínciso I serão por estas indicadas ao Ministro de Estado da Ciência e Tecnologia, juntamente com os respeçtivos suplentes.
§ 2? Os membros da Corpam referidos nos incisos II a V
exercerão suas funções com mandato de dois 'anos, não renovável.
§ 3? O Presidente da Corpam será eleito por seus membros e com mandato de um ano, renovável uma vez.
Art. 3? O Ministro de Estado da Ciência e Tecnologia indicará uma entidade conservacionista da Região Amazônica para
coordenar as consultas às demais entidades congêneres, visando
às indicações a que se refere o inciso IV do art. 2?
Parágrafo único, Se a referida indicação não for feita após
45 dias, a partir da solicitação, o Ministro convocará os Presidentes de duas entidades conservacionistas para as reuniões da
Corpam ,
Art. 4? O representante referido no inciso Vdo art. 2?,
deste Decreto, será indicado pelo Isea, após consulta aos governadores dos Estados que compõem a Amazônia Legal.
Parágrafo único, Caberá ao Presidente do Isea fazer o encaminhamento da indicação ao Ministro de Estado da Ciência e
Tecnologia,
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Art. 5? A unidade de Execução do Programa do Trópico
Úmido, instalada no CNPq, exercerá as funções de Secretaria
Executiva da Corpam.
Art. 6? A programação anual de pesquisas a ser formulada e orçamentada pela Corpam até 30 de abril de cada ano, após
aprovada pelo Ministro de Estado da Ciência e Tecnologia, será
incorporada ao Plano de Ação Anual do Programa Trópico Úmido e terá prioridade de execução sobre outras atividades do referido programa.
Art. 7? O MCT destacará os recursos para que a Unidade
de Execução do Programa Trópico Úmido possa dar o suporte
previsto no art. 6? da Lei n? 7.796, de 1989, que serão distintos
dos necessários à Execução do Plano de Ação do Programa Trópico Úmido.
Art. 8? No prazo de 45 dias, o Presidente do CNPq encaminhará ao MCT a proposta de adequação do Programa Trópico
Úmido, na forma do disposto neste Decreto.
Art. 9? O MCT instalará a Corpam no prazo de 60 dias a
contar da data de puhlicação do presente Regulamento.
Art. 10. Este D~creto entrará em vigor na data de sua publicação.
Art. 11. Revogam-se as disposições em contrário.
Brasília, 15 de janeiro de 1990; 169? da Independência e
102? da República.
JOSÉ SARNEY
Décio Leal Zagottis
Rubens Bayma Denys

DECRETO N? 98.830, DE 15 DE JANEIRO DE 1990
Dispõe sobre a coleta, per estrangeiros,
de dados e materiais cienUficos no Brasil, e
dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, usando das atribuições que lhe confere o artigo 84, inciso IV, da Constituição,
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DECRETA:

Art. I? Estão sujeitas às normas deste Decreto, as atividades de campo exercidas por pessoa natural ou jurídica estrangeira, em todo o território nacional, que impliquem o deslocamento de recursos humanos e materiais, tendo por objeto coletar dados, materiais, espécimes biológicos e minerais, peças integrantes da cultura nativa e cultura popular, presente e passada, obtidos por meio de recursos e técnicas que' se destinem ao
estudo, à difusão ou à pesquisa, sem prejuízo ao disposto no
art. 10.
Parágrafo único. Este Decreto não se aplica às coletas ou
pesquisas incluídas no monopólio da União.
Art. 2? Compete ao Ministério da Ciência e Tecnologia
IMCT) avaliar e autorizar, sob as condições que estabelecer, as
atividades referidas no artigo anterior, bem assim supervisionar
sua fiscalização e analisar seus resultados.
Parágrafo único. O MCT exercerá as suas atribuições assessorado por uma comissão formada por representantes desse
mesmo órgão, do Ministério das Relações Exteriores (MRE), do
Ministério do Interior (Minter) e da Secretaria de Assessoramento da Defesa Nacional ISaden/PR).
Art. 3? As atividades referidas no art. I? somente serão
autorizadas desde que haja a co-participação e a co-responsabilidade de instituição brasileira de elevado e reconhecido conceito técnico-científico, no campo de pesquisa correlacionado com
o trabalho a ser desenvolvido, segundo a avaliação do Conselho
Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico ICNPql.
Parágrafo único. A instituição brasileira deverá acompanhar e fiscalizar as atividades que sejam exercidas pelos estrangeiros, observando as normas legais específicas e, no -que couber, as do presente Decreto.
Art. 4?

Dependerão da anuência prévia:

1 - da Saden/PR, as autorizações para as atividades que
envolvam a permanência ou trânsito em áreas de faixa de fronte ira ou que possam afetar outros interesses da Defesa Nacional:
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!I - do MRE, as autorizações para atividades julgadas de
interesse da política externa brasileira;
!II - do Minter, através da Fundação Nacional do Índio
(Funai) e do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e Recursos
Naturais Renováveis (lbama), as autorizações que envolvam a
permanência ou trânsito por áreas indígenas e de preservação
do meio ambiente, respectivamente.
Parágrafo único. As coletas ou pesquisas científicas que
envolvam atividades reguladas por outras normas legais e regulamentares específicas, somente serão autorizadas mediante audiência prévia dos órgãos competentes para a aplicação dessa
legislação, de acordo com os procedimentos estabelecidos em
portaria do MCT .
Art. 5? Os pedidos de autorização para coleta e pesquisa
serão dirigidos ao MCT, pela instituição brasileira de que trata
o art. 3?, que informará detalhadamente a fonte dos recursos
que custearão as atividades a serem desenvolvidas no País,
bem assim as despesas decorrentes da sua co-participação.
Parágrafo único. Para que seja apreciado o pedido de autorização, os participantes estrangeiros deverão, expressamente:
I - declarar a responsabilidade financeira que assumirão
para a execução das atividades propostas;
!I - autorizar o MCT e a instituição brasileira coparticipante a efetuarem tradução, publicação e divulgação no
Brasil, sem ônus quanto aos direitos autorais, de relatórios, monografias e outras formas de registro de trabalho das coletas e
pesquisas realizadas, desde que sempre mencionadas a sua autoria e as circunstâncias que concorrerem para o desenvolvimento e os resultados desses trabalhos;
III - assumir o compromisso de acatar todas as normas
legais e regulamentares vigentes.
Art. 6? Salvo em casos julgados excepcionais, devidamente justificados, deverá o MCT proferir sua decisão sobre os pedidos de autorização apresentados no prazo de 120 (cento e vinte) dias, contado da data do recebimento da documentação com·
pleta exigida.
Art. 7? O MCT poderá, deferindo o pedido dos interessados e observado o disposto no art. 4?, autorizar a instalação
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física no País, a título precarro , por prazo determinado, dos
equipamentos necessários à realização das atividades de coleta
e pesquisa.
Art. 8? A autorização do MCT será concedida por prazo
determinado, que poderá ser prorrogado, mediante pedido fundamentado das instituições brasileiras co-participantes e coresponsáveis, apresentado com antecedência de 45 (quarenta e
cinco) dias do término daquele prazo e acompanhado de relatório das atividades já desenvolvidas.
Art. 9? A remessa para o exterior de qualquer material coletado, ainda que reproduzido através de fotografias, filmes ou
gravações, só poderá ser efetuada após prévia autorização do
MCT e desde que assegurada, pelo interessado, sua utilização
em atividades exclusivamente de estudos, pesquisas e difusão,
com a observância no disposto no parágrafo único, do art. 4?
§ I? O material coletado será remetido ao exterior, às expensas do estrangeiro interessado, por intermédio da instituição
técnico-científica brasileira (art. 3?1, que manterá cópia dos registros de campo das respectivas coletas.
§ 2? O MCT poderá reter exemplares, peças ou cópias do
material coletado, cabendo-lhe indicar as instituições brasileiras
depositárias no País.
Art. 10. A utilização do material coletado para fins comerciais, inclusive a sua cessão a terceiros, dependerá de acordo
prévio a ser firmado pelos interessados com o MeT, respeitados
os direitos de propriedade, nos termos da legislação brasileira
em vigor.
Art. 11. Sem prejuízo dos relatórios que deverão ser apresentados no curso das atividades autorizadas, nos termos de
portaria do MCT, a instituição brasileira deverá produzir, no
prazo de 60 (sessenta) dias, contado do término das atividades,
relatório preliminar dos trabalhos desenvolvidos.

Parágrafo único.

O relatório final deverá ser precedido de

relatórios parciais, apresentados a cada 6 (seis) meses, infor-

mando sobre os resultados já obtidos.
Art. 12.

Qualquer pessoa fisica ou juridica que constatar o

desenvolvimento de atividades em desacordo com o disposto
neste Decreto, ou com outras normas legais e regulamentares
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vigentes, poderá comunicar o fato ao MCT. que determinará a
sua apuração e promoverá outras medidas cabíveis junto aos órgãos públicos competentes.
Art. 13. Sem prejuízo da responsabilidade civil e penal, a
infração às normas deste Decreto poderá importar, segundo a
gravidade do fato:
I - a suspensão imediata da atividade em curso, por um
determinado período;
II - o cancelamento da autorização concedida;
III - a declaração de inidoneidade do infrator, com o conseqüente impedimento, temporário ou permanente, para empreender ou patrocinar pesquisa científica no Território N acional:
IV - a comunicação da infração cometida ao dirigente da
entidade a que o infrator esteja vinculado;
V - a apreensão e a perda do equipamento utilizado nos
trabalhos, bem assím do material coletado, nos termos da legíslação brasileira em vigor.
Parágrafo único. Caberá ao MCT opinar junto à Secretaria
da Receita Federal quanto à destinação do material de interesse
científico apreendido.
Art. 14. O MCT, mediante portaria, díspensará tratamento especial e compatível com o regime jurídico específico a que
estejam sujeitos, às coletas de dados e materiais realizados no
País por pessoas físicas estrangeiras em decorrência:

I - de programa de intercâmbio cientifico vinculados a
acordos de cooperação cultural, científico, técnica e tecnológica,
firmados pelo Governo brasileiro;
II - de programas de organismos internacionais aprovados pelo Governo brasileiro;
III - de financiamentos de bolsas ou auxilios à pesquisa,
concedidos por agências de fomento ou por outras instituições
nacionais técnico-científicas reconhecidas pelo MCT e,
IV - de contrato de trabalho com instituições brasileiras
de ensino e pesquisa.
Art. 15. O MCT expedirá os atos necessários à execução
do disposto neste Decreto.
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 182(1):81-525, jan.vfev. 1990.

291
Art. 16. Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação.
Art. 17. Revogam-se os Decretos n?s 65.057('1, de 26 de
agosto de 1969 e 93.1801"), de 27 de agosto de 1986, e demais disposições em contrário.
Brasília, 15 de janeiro de 1990; 169? da Independência e
102? da República.
JOSÉ SARNEY
Roberto Costa de Abreu Sodré
Décio Leal Zagottis
Rubens Bayma Denys
DECRETO N? 98.831, DE 16 DE JANEIRO DE 1990
Declara de utilidade pública, para fins
de constituição de servidão administrativa,
faixas de terra destinadas à passagem do
ramal de linha de transmissão da Companhia Paulista de Força e Luz (CPFL), no
Estado de São Paulo.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, usando da atribuição
que lhe confere o art. 84, item IV, da Constituição, tendo em
vista o disposto no art. 151, letra c, do Decreto n? 24.643, de 10
de julho de 1934, regulamentado pelo Decreto n? 35.851, de 16 de
julho de 1954, e o que consta do Processo n? 27103_000203/89-45,
DECRETA;
Art. 1? Ficam declaradas de utilidade pública, para fins
de constituição de servidão administrativa, as áreas de terra situadas na faixa variável de 15,00m (quinze metros) a: 30,00m
(trinta metros) de largura, tendo como eixo o ramal de linha de
transmissão, em 138kV, circuito duplo, a ser estabelecido com
origem na subestação Iguapé, e término na subestação Patriarca,
no Município de Ribeirão Preto, Estado de São Paulo, cujos
(*) V. Coleção das Leis de 1969, volume VI; decretos de julho a setembro,
pág. 269.

(**) V. Coleção das Leis de 1986, volume VI, decretos de julho a setembro,
pég. 390.
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projeto e planta de situação n? BX-AI-15.620 - Campinas, foram aprovados por ato do Diretor da Divisão de Concessão de
Águas e Eletricidade, do Departamento Nacional de Águas e
Energia Elétrica, no Processo n? 27103.000203/89-45.
Art. 2~ Fica autorizada a companhia Paulista de Força e
Luz ICPFLI a promover a constituição de servidão administrativa nas referidas áreas de terra, na forma da legislação vigente,
onde tal se fizer necessário, para a passagem do ramal de linha
de transmissão de que trata o artigo anterior.
Art. 3? Fica reconhecida a conveniência da constituição de
servidão administrativa necessária em favor da Companhia
Paulista de Força e Luz (CPFL), para o fim indicado, a qual
compreende o direito atribuído à empresa concessionária de
praticar todos os atos de construção, operação e manutenção do
mencionado ramal de linha de transmissão e de linha telegráfica
ou telefônica auxiliares, bem como suas possíveis alterações ou
reconstruções, sendo-lhe assegurado, ainda, o acesso à área da
servidão através de prédio serviente, desde que não haja outra
via praticável.
Parágrafo único. Os proprietários das áreas de terra atingidas pelo ônus limitarão o uso e gozo das mesmas ao que for
compatível com a existência de servidão, abstendo-se, em conseqüência, da prática, dentro das mesmas, de quaisquer atos
que a embaracem ou lhe causem danos, incluídos entre eles os
de erguer construções ou fazer plantações de elevado porte.
Art. 4? A Companhia Paulista de Força e Luz (CPFLj poderá promover, em juízo, as medidas necessárias à constituição
da servidão administrativa, de caráter urgente, utilizando o processo judicial estabelecido no Decreto-Lei n? 3.365, de 21 de junho de 1941, com as modificações introduzidas pela Lei n? 2.786,
de 21 de maio de 1956.
Art.
cação.
Art.

5~

Este Decreto entra em vigor na data de sua publi-

6~

Revogam-se as disposições em contrário.

Brasilia, 16 de janeiro de 1990; 169? da Independência
e 102? da República.
JOSÉ SARNEY

Vicente Cavalcante Fialho
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DECRETO N? 98.832, DE 16 DE JANEIRO DE 1990
Declara de utilidade pública, para fins
de desapropriação, área de terra necessária
à implentecso da subestação Patriarca, da
Companhia Paulista de Força e Luz
(CPFL), no Estado de São Paulo.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, usando da atribuição
que lhe confere o art. 84, item IV, da Constituição, tendo em
vista o disposto no art. 151, letra b, do Decreto n? 24.643, de 10
de julho de 1934, e no art. 5?, letra f, do Decreto· Lei n? 3.365, de
21 de julho de 1941, e o que consta do Processo n?
27103.000203/89-45,
DECRETA:
Art. I? Fica declarada de utilidade pública, para fins de
desapropriação, a área de terra de propriedade particular, com
o total de 14.784,00m 2 (quatorze mil, setecentos e oitenta e quatro metros quadrados), necessária à implantação da subestação
Patriarca, no Município de Ribeirão Preto, Estado de São Paulo.
Art. 2? A área de terra, referida no artigo anterior, compreende aquela constante da planta de situação n? BX-SK-68750
- Campinas, da CPFL, aprovada mediante ato do Diretor da
Divisão de Concessão de Águas e Eletricidade, do Departamento Nacional de Águas e Energia Elétrica, no Processo n?
27103.000203189-45, e delimitada pelo perímetro assim descrito:
- tem início no marco n? 1, cravado na Avenida Patriarca,
na confluência com a Rua João Dias de Arruda; desse ponto segue com o rumo e distância NW 31 '7' - 116,26m [cento e dezesseis metros e vinte e seis centímetros), confronta com propriedade da Rádio 79 até o marco n? 2; nesse ponto, deflete à direita, forma ângulo interno de 81 °32' e segue COm o rumo e distância NE 50'25' - 137,12m Icento e trinta e sete metros e doze
centímetros}, confronta com terras da desaproprianda, até o marco n? 3; nesse ponto deflete à direita, forma ângulo interno de
90'00' e segue com o rumo e distância SE 39'35' - 115,00m (cento e quinze metros), confronta,· ainda, com terras da desaproprianda até o marco n:' 4; nesse ponto, deflete à direita, forma ângulo interno de 90'00' e segue com o rumo e distância SW 50'25' Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 182(1):81-525, jarn/fev . 1990.
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120,00m (cento e vinte metros) rnargeia a Avenida Patriarca até
o marco n? 1, onde teve início esta descrição.
Art. 3? Fica autorizada a Companhia Paulista de Força e
Luz (CPF L) a promover a desapropriação da referida área de
terra na forma da legislação, com os recursos próprios.
Parágrafo único. Nos termos do artigo 15 do Decreto-Lei
n? 3.365, de 21 de junho de 1941, modificado pela Lei n? 2.786,
de 21 de maio de 1956, fica a expropriante autorizada a invocar
o caráter de urgência no processo de desapropriação, para fins
de imissão na posse da área de terra abrangida por este Decreto.
Art. 4? Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 5? Revogam-se as disposições em contrário.
Brasília, 16 de janeiro de 1990; 169? da Independência e
102? da República.
JOSÉ SARNEY

Vicente Cavalcante Fialho
DECRETO N? 98.833, DE 16 DE JANEIRO DE 1990
Dispõe sobre a eleveção do capital social da Centrais Elétricas Brasileiras S.A.
Eletrobrás.
.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, usando da atribuição
que lhe confere o artigo 84, item IV, da Constituição, e tendo
em vista o que consta do Processo MME n? 27000.003485/89-91,
DECRETA:
Art. I? Fica autorizada a Centrais Elétricas Brasileiras
S.A. Eletrobrás a elevar o seu capital social de NCz$5.059.494.077,06
(cinco bilhões, cinqüenta e nove milhões, quatrocentos e noventa e quatro mil, setenta e sete cruzados novos e seis centavos)
para 5.069.658,671,17 (cinco bilhões, sessenta e nove milhões,
seiscentos e cinqüenta e oito mil, seiscentos e setenta e um cruzados novos e dezessete centavos).
Art. 2? Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
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Art. 3? Revogam-se as disposições em contrário.
Brasília, 16 de janeiro de 1990; 169? da Independência e
102? da República.
JOSÉ SARNEY
Vicente Cavalcante Fialho

DECRETO N? 98.834, DE 16 DE JANEIRO DE 1990
Autoriza o funcionamento do curso de
Ciências da Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras, em Araxá, Minas Gerais.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, usando das atribuições que lhe confere o artigo 84, item IV, da Constituição, e tendo em vista o que consta do Processo n? 23123.002599/89·01 do
Ministério da Educação,
DECRETA:
Art. I? Fica autorizado o funcionamento do curso de Ciências, licenciaturas de I? grau e plena em Matemática, a ser ministrado pela Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras, mantida pela Fundação Cultural de Araxá, com sede na Cidade de
Araxá, Estado de Minas Gerais.
Art. 2? Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 16 de janeiro de 1990; 169? da Independência e
102? da República.
JOSÉ SARNEY

Carlos Sant'Anna
DECRETO N? 98.835, DE 16 DE JANEIRO DE 1990
Declara de utilidade pública, para fins
de desapropriação total ou parcial, ou instituição de servidão administrativa e/ou de
passagem em favor da Petróleo Brasileiro
S.A. {Petrobrás}, imóveis constituídos de
terras e benfeitorias que menciona.

O· PRESIDENTE DA REPÚBLICA, usando das atribuições que lhe confere o artigo 84, item IV, da Constituição FedeCol. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 182(1):81-525, jan./fev. 1990.
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ral, tendo em vista o disposto no art. 24 da Lei n? 2.004, de 3 de
outubro de 1953, e conforme dispõe o Decreto-Lei n? 3.365, de 21
de junho de 1941, com as alterações introduzidas pela Lei n?
2.786, de 21 de maio de 1956, e Decreto- Lei n? 1.075, de 22 de janeiro de 1970 atendendo à necessidade de a Petróleo Brasileiro
S.A. (Petrobrás) construir o etenoduto Camaçari - Salgema,
que atravessará os Estados da Bahia, Sergipe e Alagoas,
DECRETA:
Art. 1~ Ficam declarados de utilidade pública, para fins
de desapropriação total ou parcial, ou instituição de servidão
administrativa e/ou de passagem, em favor da Petróleo Brasileiro S.A. (Petrobrás), os imóveis constituídos de terras e benfeitorias, de propriedade particular, excluídos os bens de
domínio público, compreendidos em faixas de terra situadas no
Estado da Bahia, que se estendem pelos Municípios de Camaçari, Dias D'Avila, Mata de São João, Pojuca, Itanagra, Cardeal
da Silva, Esplanada, Conde e J andaíra, numa área aproximada
de 2.292,86km 2 ; Sergipe, que se estendem pelos Municípios de
Indiaroba, Santa Luzia do Itanhy, Estância, Itaporanga D'Ajuda, São Cristóvão, Laranjeiras, Riachuelo, Divina Pastora, Maruim, Rosário do Catete, Carmópolis e J aparatuba, numa área
aproximada de 1.979,llkmZ, e Alagoas, que se estendem pelos
Municípios de Pilar, Marechal Deodoro, Boca da Mata e São
Miguel dos Campos, com uma área de aproximadamente
778,98km 2 , assinaladas nas plantas DE-6000-09-16520'1l1-EUL02; DE-6000-09-16520-111-EUL-03; DE-6000-09-6520-111-ATM-002
e DE-6000-09-6520-111-PPG-002, constantes do Processo MME n?
27000.005954/89-61.
Parágrafo único. As áreas de terra a que se refere este Decreto, com aproximadamente 5.050,95km 2 , assim se descrevem e
caracterizam:
ESTADO DA BAHIA (ÁREA 1)

Trecho A-I
A diretriz da faixa do etenoduto, com 1.583,78km2 , tem início em área do Copec, no M unicipio de Camacari, Estado da
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Bahia, na estaca zero de coordenadas UTM E = 575.707,147 e N
= 8.600.412,422; daí a diretriz segue com rumo geral NE, cruzando a Via de Ligação na rotatória que dá acessos à Copene,
Salvador e Días D'Avíla, passando pelo limite dos Municípios
de Camaçarí e Dias D'Avíla, seguindo até o PI-5 de coordenadas UTM E
579.783,538 e N = 8.601.035,056, distante
4.184,170m da origem do etenoduto; daí, segue com rumo geral
NE, passando pelo limíte dos Munícípios de Dias D'Avila e Mata de São João, seguindo até o PI -30 de coordenadas UTM E =
586.084.265 e N = 8.609.252,031, distante 14.814,865m da origem
do etenoduto; daí, segue com rumo geral NE, passando pelo Rio
J acuípe, seguindo até o PI -41 de coordenadas UTM E =
586.557,538 e N = 8.613.733,908, distante 19.354,499m da origem
do etenoduto; daí, segue com rumo geral NE, até o PI-61 de
coordenadas UTM E = 588.822,433 e N = 8.620,163,344, distante
26.261,304m da origem do etenoduto; daí, segue com rumo geral
NS, passando pelos seguintes pontos notáveis, Rio Juruaba,
Rodovia BA-534, Rio Pojuca, que é o limite dos Municípios de
Mata de São Joiío e Pojuca, até o PI-76 de coordenadas UTM E
= 590.144,732 e N = 8.629.808,547, distante 36.257,079m da origem do etenoduto; daí, segue com rumo geral NE,passando pelos seguintes pontos notáveis: Rio Quirico Grande, que é o limite dos Municípios de Pojuca e Itanagra, Riacho João Vieira, limite dos Municípios de Itanagra e Alagoinhas, Riacho das Piabas. seguindo até o PI -121 de coordenadas UTM E
599.447,729 e N = 8.629.926,427, distante 58.484,527m da origem
do etenoduto; daí, segue com rumo geral NE, passando pela estrada Araças-Itanagra, seguindo até o PI-127 de coordenadas
UTM E= 600.104,085 e N = 8.651.495,709, distante 60.552,340m
da origem do etenoduto; daí, segue com rumo geral NE, até o
601.140,752 e N
PI-129 de coordenadas UTM E
8.653.001,512, distante 62.381,288; daí, segue com rumo geral NE,
passando pelos seguintes pontos notáveis: Riacho Sete Galhos,
que é a divisa dos Municípios de Alagoinhas e Itanagra, Rio
Catana, que é a divisa dos Municípios de Itanagra e Entre Rios,
Rio Sauipe, que é a divisa dos Municípios de Entre Rios e Cardeal da Silva, Riacho Imbé, Riacho dos Negros, até o PI-O de
coordenadas UTM E = 608.202,366 e N = 8.667.932,725, encerrando a presente descrição, com uma extensão total de
79.189,288m e largura de faixa de 20,00m, conforme desenho n?
DE-6.000-09-16520-111-EUL-02.
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Trecho A-2
No trecho Fazenda Imbé, divisa dos Estados da Bahia e
Sergipe, a faixa do etenoduto tem 10,00m de largura, sendo
contígua ao lado direito da faixa existente do Gasoduto
Sergipe-Bahia (Gaseb). O ponto inicíal no eixo desta faixa tem
coordenadas UTM E = 608.206,009 e N = 8.667.914,082; daí, segue com rumo geral NE, passando pelo Rio Subauma e seguindo até a inflexão de coordenadas UTM E = 614.766,580 e N =
8.676.004.193, distante 100405,772m da origem deste trecho; daí,
segue com rumo geral NE, passando pelos seguintes pontos notáveis: BA-400, Rio Inhambupe, que é o limite dos Municípios
de Cardeal da Silva e Esplanada, proximidade da Estação Malombé, Riacho Malombé, seguindo até a inflexão de coordena'
das UTM E = 622.382,211 e N = 8.686.957,722, distante
23.853,351m da origem deste trecho; dai segue com rumo geral
NE, passando pelos seguintes pontos notáveis: Riacho do Ovo e
estrada que liga Esplanada à Estação Rio do Bu, seguindo até
a inflexão de coordenadas UTM
625.295,857 e N
8.6900435,058, distante 28040l,660m da origem deste trecho; daí,
segue com rumo geral NE, passando pelos seguintes pontos notáveis: Rio do Bu, estrada que liga Esplanada à Estação do Rio
Itariri, Rio Jariri, limite dos Municípios de Esplanada e Conde,
seguindo até a inflexão de coordenadas UTM E = 630.204,253 e
N = 8.697.184,759, distante 36.776,880m da origem deste trecho;
daí, segue com rumo geral NE, passando pela BA-233 e seguindo até a inflexão de coordenadas UTM E = 633.111,149 e N =
8.700.761,701, distante 41.416,620m da origem deste trecho do
etenoduto; daí, segue com rumo geral NE, passando pelos seguintes pontos notáveis: Rio Itapicuru e Rio Branco, seguindo
até a inflexão de coordenadas UTM E = 636.808,833 e N =
8.706.216,547, distante 48.002,562m da origem deste trecho; daí,
segue com rumo geral NE, passando pelo Rio Pirangi, que é a
divisa dos Municípios de Conde e Jandaíra, seguindo até a in642.886,748 e N
flexão de coordenadas UTM E
8.714.379,109, distante 58.265,157m da origem deste trecho; daí,
segue com rumo geral NE, passando pela BA-396 e seguindo até
a inflexão de coordenadas UTM E = 650.907,070 e N =
8.724.082,457, que se encontra na margem direita do Rio Real,
divisa dos Estados da Bahia e Sergipe, encerrando a presente
descrição, com uma extensão total de 70.908,158m, conforme desenho DE-6.000.09-16520-111-EUL-03.
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ESTADO DE SERGIPE (ÁREA-21

Trecho B-1
A diretriz do trecho B-1 do etenoduto, com 674,37km 2 , segue por uma faixa contígua e à direita do Gaseb, no sentido
Sul/Norte, cuja diretriz tem início no PI-O de coordenadas UTM
E = 650_906,622 e N = 8_724.105,060, situado na margem direita
do Rio Real, que é o limite entre os Estados da Bahia e Sergipe;
daí segue com rumo geral NE, passando pelos seguintes pontos
notáveis: Rio Real, Rio Paripe, Riacho Taquara, até o PI-39 de
coordenadas UTM E = 656.209,304 e N = 8.731.183,919, distante
8.886,175 da origem do trecho B do etenoduto; daí, segue com
rumo geral NE, passando pelos seguintes pontos notáveis: Rodovia SE-222 (Trecho Umbaúba-Indiaroba), Rio Guararema,
Riacho Sagui, que é o limite entre os Municípios de Indiaroba e
Santa Luzia do Itanhy, até o PI-48 de coordenadas UTM E =
657.052,984 e N = 8.734_624,285, distante 12.408,766m da origem
do trecho B do etenoduto; daí, segue com rumo geral NE, passando pelos seguintes pontos notáveis: Riacho do Guará, até o
PI-54 de coordenadas UTM E = 658.746,711 e N = 8.736.763,301,
distante 15.165,399m da origem do trecho B do etenoduto; dai
segue com rumo geral NE, passando pelos seguintes pontos notáveis: Riacho do Cristo, até o PI-80 de coordenadas UTM E =
661.947,090 e N = 8.740.680,009, distante 20.219,414m da origem
do trecho B do etenoduto; daí, segue com rumo geral NE, passando pelos seguintes pontos notáveis: Rio Sapucaia, Rio Guararema, até PI -120 de coordenadas UTM E = 667.004,350 e N =
8.747.105,640, distante 28.516,997m da origem do trecho B do etenoduto; daí, segue com rumo geral NE, até o PI-128 de coordenadas UTM E = 668.373,589 e N = 8.748.870,995, distante
30.752,885m da origem do trecho B do etenoduto; daí, segue com
rumo geral NE, passando pelos seguintes pontos notáveis: Rodovia SE-312 (trecho Sta. Luzia do Itanhy- Estância), divisa
entre os Municípios de Sta. Luzia do Itanhy e Estância, até o
PI-138 de coordenadas UTM E
670.060,153 e N =
8.751.050,536, distante 33.509,981m da origem do trecho B do etenoduto; daí, segue com rumo geral NE, passando pelos seguintes pontos notáveis: Rio Piauí, até o PI-150 de coordenadas
UTM E = 671.804,337 e N = 8.752.802,214, distante 36.070,555m
da origem do trecho B do eteno duto; daí, segue com rumo geral
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NE, até o PI-160 de coordenadas UTM E = 672.119,852 e N =
8.753.328,881, distante 36.690,667m da origem do trecho B do etenoduto; daí, segue com rumo geral NE, até o PI-165 de coordenadas UTM E = 672.123,643 e N = 8.754.894,965, distante
38.279,423m da origem do trecho B do etenoduto; daí, segue com
rumo geral NE, até o PI-172 de coordenadas UTM E =
672.910,617 e N = 8.756.456,205, distante 40.039,497m da origem
do trecho B do etenoduto; daí, segue com rumo geral NE, passando pelos seguintes pontos notáveis: Rio Biriba e estrada de
acesso a Sta. Cruz do Abaís, até o PI-179 de coordenadas UTM
E = 673.608,505 e N = 8.758.004,908, distante 41.743,411m da
origem do trecho B do etenoduto; daí, segue rumo geral NE, até
o PI-192 de coordenadas UTM E = 675.894,484 e N =
8.762.384,103, distante 46.684,652m da origem do trecho B do etenoduto; daí, segue com rumo geral NE, até o PI-210 de coordenadas UTM E = 677.540,601 e N = 8.766.278,509, distante
50.946,003m da origem do trecho B do etenoduto; daí segue com
rumo geral NE, passando pelos seguintes pontos notáveis: Riacho do Macaco, até o PI-239 de coordenadas UTM E =
680.678,376 e N = 8.772.116,836, distante 57.620,228m da origem
do trecho B do etenoduto; daí, segue com rumo geral NE, passando pelos seguintes pontos notáveis: Rio Fundo, que é o Iimite entre os Municípios de Estância e Itaporanga D'Ajuda, Rio
Tejupeba, até o PI-284 de coordenadas UTM E = 684.109,337 e
N = 8.781.240,093, encerrando a presente descrição, com uma
extensão total de 67.437,00m e uma largura de faixa de 10,00m.
Trecho B-2
A diretriz da faixa da variante do trecho B-2 do etenoduto,
com 1.304,74km2, tem início no PI-O de coordenadas UTM E =
684.109,337 e N = 8.781.240,093; dai, segue com rumo geral NE,
passando pelos seguintes pontos notáveis: Rodovia Federal BR101, Ferrovia da RFFSA (trecho Itaporanga D' Ajuda/Tejupeba), Rodovia SE-308 (trecho Itaporanga D'Aiuda/Sapél, até o
PI-12 de coordenadas UTM E = 683.173,483 e N = 8.783.613,296,
distante 2.712,731m da origem da variante B do etenoduto; daí,
segue com rumo geral NE, passando pelos seguintes pontos notáveis: Rio Vaza Barris, que é o limite entre os Municípios de
Itaporanga D'Ajuda e S. Cristóvão, até o PI-30 de coordenadas
UTM E = 683.530,257 e N = 8.785.902,692, distante 4.884,685m
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da origem da variante do trecho B do etenoduto; dai, segue com
rumo geral NE, até o PI-37 de coordenadas UTM E
683.916,079 e N = 786.608,233, distante 6.084,685m da origem da
variante do trecho B do etenoduto; daí, segue com rumo geral
NE, passando pelos seguintes pontos notáveis: Rio Poxim e Rio
Poxim Mirim, que é o limite entre os Municípios de São Cr istóvão e N assa Senhora Socorro, passando pela divisa entre os
Municípios de Nossa Senhora Socorro e Laranjeiras, Rodovia
Federal BR-235, até o PI -97 de coordenadas UTM E =
690.605.933 e N = 8.804_310,240, distante 24.596,111m da variante
do trecho B do etenoduto; dai, segue com rumo geral NE, passando pelos seguintes pontos notáveis: Estrada da Usina
Pinheiros/BR-235 e Rio Cotinguiba, que é o limite dos Municípios de Laranjeiras e Riachuelo, até o PI-126 de coordenadas
UTM E = 694.853,374 e N = 8.810_255,208; dai, segue com rumo
geral NE, até o PI-130 de coordenadas UTM E = 696.827,583 e
N = 8.813.937,512, distante 35.088,927m da origem da variante
do trecho B do etenoduto; daí, segue com rumo geral NE, passando pelos seguintes pontos notáveis: Rodovia Estadual SE210, Rodovia Estadual SE-104 que é o limite entre os Municípios de Riachuelo e Divina Pastora, Rio Sergipe, Rodovia
Estadual SE-208, Rio Gramaroba, Rio Siriri, que é o limite entre os Municípios de Divína Pastora e Maruím, até o PI-308 de
coordenadas UTM E = 709.179,887 e N = 8.818.790,070, distante
45.150,119m da origem da variante do trecho B do etenoduto;
daí, segue com rumo geral NE, passando pelos seguintes pontos
notáveis: divisa entre os Municípios de Maruim e Rosário do
Catete, até o PI-323 de coordenadas UTM E = 714_743,262 e N
= 8.820.338,584, distante 51.078,656m da origem da variante do
trecho B do etenoduto; daí, segue com rumo geral NE, passando
pelos seguintes pontos rlotáveis: Rodovia Federal BR-101, até o
PI -330 de coordenadas UTM E
715.685,828 e N
8.820.765,906, distante 52.095,809m da origem da variante do trecho B do etenoduto; daí, segue com rumo geral NE, passando
pelos pontos notáveis: limite entre os Municípios Rosário do
Catete e Carmópolis, até o PI -339 de coordenadas UTM E =
717.009,185 e N = 8.822.392,778; distante 54.192,946m da origem
da variante do trecho B do etenoduto; daí, segue rumo geral
NE, passando pelos seguintes pontos notáveis: rodovia de acesso a Carmópolis, trecho BR-101-Carmópolis, até o PI-357 de
coordenadas UTM E = 720.959,746 e N = 8.824.470,901, distante
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 182(1):81·525, jan.Zfev. 1990.

302
58.656,748m da origem da variante do trecho B do etenoduto;
dai, segue com rumo geral NE, passando pelos seguintes pontos
notáveis: Estrada de Ferro RFFSA (trecho CarmópolisMuribeca), até o PI-361 de coordenadas UTM E = 722.610,952 e
N = 8.824.659,691, ligação com o gasoduto Furado-s-Carmópol is,
encerrando a presente descrição, com uma extensão total de
65.237,420m, numa extensão da faixa de 20,00m.
ESTADO DE ALAGOAS (ÁREA-3)

Trecho F-I
A diretriz do trecho F de etenoduto tem inicio na estação'
rebaixadora de pressão, na margem esquerda do Rio São Miguel, Municipio de São Miguel dos Campos, Estado de Alagoas,
PI-00F24 de coordenadas UTM E = 813.668,997 e N =
8.919.338,574; dai, segue em faixa nova F-I, com 8,28km, com
largura de 20 metros e rumo geral NE, até o PI-OlF24 de coordenadas UTM E = 813.949,553 e N = 8.919.642,420, distante
413,23m da origem do trecho F do etenoduto.
Trecho F-2
A diretriz do subtrecho F-2 do etenoduto, com 494,91km2 ,
tem inicio no PI-01F24 de coordenadas UTM E = 813.949,553 e
N = 8.919.642,420 e segue com faixa F-2 contígua, à esquerda do
Oleoduto Furado/Pilar, no sentido sul/norte, com largura de
até 18 metros e rumo geral NE, passando pelos seguintes pontos
notáveis: Riacho Retiro ou Riachão, Rio Varrela, Rio Sumaúma,
Mirim, Rodovia AL-105 e divisa municipal de São Miguel dos
Campos/Pilar, até o PI -37F24 e coordenadas UTM E =
825.093,172 e N = 8.929.590,447, distante 15.827,05m da origem
do trecho F do etenoduto; daí, segue com rumo geral NE, passando pelos seguintes pontos notáveis: divisa mpnicipal Pilar/Marechal Deodoro, divisa municipal Marechal Deodoro/Pilar, Rodovia AL-215, até o PI-43F24 de coordenadas UTM E =
828.273,471 e N = 8.931,958,144, distante 19.807,77m da origem
do trecho F do etenoduto; daí, segue com rumo geral NE, passando pelo Rio Salgado, até o PI -52F24 de coordenadas UTM E
= 171.273,757 e N = 8.935.141,502 distante 23.451,86Ín da origem
do trecho F do etenoduto; daí, segue com rumo geral NE, pasCol. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 182(1):81-525, jan./fev. 1990.
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sando pelo Rio Paraíba, até PI-13F25 de coordenadas UTM E =
174.120.712 e N = 8.938.529,037, distante 27.908,760m da origem
do trecho do etenoduto.
Trecho F-3
A diretriz do subtrecho F-3 do etenoduto, com 37,06km 2 ,
tem início no PI-13F25 de coordenadas UTM E = 174.120,712 e
N = 8.938.529,037, segue em faixa nova F-3, com largura de 20
metros e com rumo geral NE, passando pela BR-316 e BR-424,
até o PI-16F25 de coordenadas UTM E = 175.740,065 e N =
8.939.156,90, distante 29.762,09m da origem do trecho F do etenoduto.
Trecho F-4
A diretriz do subtrecho F-4 do etenoduto, com 7,44km 2 , tem
início no PI-16F25 de coordenadas UTM E = 175.240,065 e N =
8.939.156,90, sentido sul/norte, com largura de 8m e rumo geral
SE, até o PI-19F25 de coordenadas UTM E = 176.424,608 e N =
8.938.530,642, distante 30.692,47m da origem do trecho F do etenoduto.
Trecho F-5
A diretriz do subtrecho F-5 do etenoduto, com 145,55km2 ,
tem início no PI -19F25 de coordenadas UTM E = 176.424,608 e
N = 8.938,530,642 e, daí, segue numa faixa nova F-5, com largura de 20m e rumo geral SE, passando pelos seguintes pontos notáveis: BR-316 e divisa municipal Pilar/Marechal Deodoro, até
o PI-29F25 de coordenadas UTM E = 182.308,093 e N =
8.935.798,379, distante 38.020,03m da origem do trecho F do etenoduto.
Trecho F-6
A diretriz do subtrecho F-6 do etenoduto com 84,72km2 ,
tem início no PI -29F25 de coordenadas UTM E = 182.308,093 e
N = 8.935.798,379 e, daí, segue em faixa F-6 contígua, à direita
do Oleoduto Pilar/Bamac, no sentido sul/norte, com largura de
8m e rumo geral SE, passando pelos seguintes pontos notáveis:
divisa municipal Marechal Deodoro/Coqueiro Seco e Rodovia
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BR-424, até o PI -31F25 de coordenadas UTM E = 186.296,230 e
N = 8.933.297,074, distante 42.674,89m da origem do trecho F do
etenoduto; dai, segue com rumo geral SE, passando pela divisa
municipal Coqueiro Seco/Marechal Deodoro, até o PI-35F25 de
coordenadas UTM E = 188.763,138 e N = 8.929.279,792, distante
47.626,01m da origem do trecho F do etenoduto; daí, segue com
rumo geral NE, até o PI-45F25 de coordenadas UTM E =
189.312,811 e N = 8.929.913,529, encerrando a presente descrição, com uma extensão total de 48.610,41m.
Art. 2? A Petróleo Brasileiro S.A. (Petrobrás) fica autorizada a promover e executar, com recursos próprios, amigável
ou judicialmente, as desapropriações ou instituições de servidão
administrativa e/ou de passagem a que se refere o artigo I? deste Decreto.
Art. 3? A expropriante, no exercício das prerrogativas que
lhe são asseguradas por este Decreto, poderá, inclusive, alegar
urgência para efeito da prévia imissão na posse, nos termos do
artigo 15 do Decreto-Lei n? 3.365, de 21 de junho de 1941, alterado pela Lei n? 2.786, de 21 de maio de 1956, e Decreto-Lei n?
1.075, de 22 de janeiro de 1970.
Art. 4? Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 16 de janeiro de 1990; 169? da Independência e
102? da República.
JOSÉ SARNEY

Vicente Cavalcante Fialho

DECRETO N? 98.836, DE 17 DE JANEIRO DE 1990
Dispôe sobre 8 execução da Regulamentação das Disposições Referentes à
Certificaçã.o da Origem, do Acordo 91, entre
o Brasil e a Associação Latino-Americana
de Integração - Aladi.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, usando da atribuição
que lhe confere o art. 84, item IV, da Constituição,
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Considerando que o Tratado de Montevidéu, que criou a
Associação Latino-Americana de Integração (Aladi}, firmado
pelo Brasil em 12 de agosto de 1980 e aprovado pelo Congresso
Nacional, através do Decreto Legislativo n? 66, de 16 de novembro de 1981, prevê, no seu artigo 7, a modalidade de Acordo de
Alcance Parcial, e
Considerando que os Plenipotenciários do Brasil e da Associação Latino-Americana de Integração (Aladi), com base no
Tratado de Montevidéu-80, assinaram, a 21 de novembro de
1988, em Montevidéu, a Regulamentação das Disposições Referentes à Certificação da Origem, do Acordo 91, entre o Brasil e
a Associação Latino-Americana de Integração,
DECRETA:
Art. I? A Regulamentação das Disposições Referentes à
Certificação da Origem, do Acordo 91, entre o Brasil e a Associação Latino-Americana de Integração, apensa por cópia ao
presente Decreto, será executada e cumprida tão inteiramente
como nela se contém, inclusive quanto à sua vigência.
Art. 2? Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Brasília, 17 de janeiro de 1990; 169? da Independência e
102" da República.
JOSÉ SARNEY
Roberto Costa de Abreu Sodré

o

texto do Acordo 91 está publicado no DO de 18-1-1990, pág. 1275.

DECRETO N? 98.837, DE 17 DE JANEIRO DE 1990
Dispõe sobre a execução da Ata de Retificação do Acordo de Complementação
Económica n" 12, entre o Brasil e a Argentina.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, usando da atribuição
que lhe confere o art. 84, item IV, da Constituição,
Considerando que o Tratado de Montevidéu, que criou a
Associação Latino-Americana de Integração (Aladi), firmado
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pelo Brasil em 12 de agosto de 1980 e aprovado pelo Congresso
Nacionai através do Decreto Legislativo n? 66, de 16 de novembro de 1981, prevê, no seu artigo 7?, a modalidade de Acordo de
Alcance Parcial; e
Considerando que os Plenipotenciários do Brasil e da Argentina, com base no Tratado de Montevidéu-80, assinaram, a
27 de abril de 1989, em Montevidéu, a Ata de Retificação do
Acordo de Complementação Econômica n? 12, entre o Brasil e a
Argentina,
DECRETA:
Art. I? A Ata de Retificação do Acordo de Complementação
Econômica n? 12, entre o Brasil e a Argentina. apensa por cópia
ao presente Decreto, será executada e cumprida tão inteiramente como nela se contém, inclusive quanto à sua vigência.
Art. 2? Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Brasília, 17 de janeiro de 1990; 169? da Independência e
102? da República.
JOSÉ SARNEY
Roberto Costa de Abreu Sodré

o texto do

acordo está publicado no DO de 18-1-1990, pág. 1275.

DECRETO N? 98.838, DE 17 DE JANEIRO DE 1990
Dispõe sobre a execução da Ata de Retificação do Vigésimo e do Vigésimo Segundo Protocolo Adicional ao Acordo de Alcance Parcial n? 1, entre o Brasil e a Argentina.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, usando da atribuição
que lhe confere o art. 84, item IV, da Constituição,
Considerando que o Tratado de Montevidéu, que criou a
Associação Latino-Americana de Integração (Aladi), firmado
pelo Brasil em 12 de agosto de 1980 e aprovado pelo Congresso
Nacional através do Decreto Legislativo n:' 66. de 16 de novembro de 1981, prevê, no seu artigo 7?, a modalidade de Acordo de
Alcance Parcial; e
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Considerando que os Plenipotenciários do Brasil e da Argentina, com base no Tratado de Montevidéu-Sü, assinaram, a
27 de abril de 1989, em Montevidéu, a Ata de Retificação do Vigésimo e Vigésimo Segundo Protocolo Adicional ao Acordo de
Alcance Parcial n? 1, entre o Brasil e a Argentina,
DECRETA:
Art. I? A Ata de Retificação do Vigésimo e Vigésimo Segundo Protocolo Adicional ao Acordo de Alcance Parcial n? 1,
entre o Brasil e a Argentina, apensa por cópia ao presente Decreto, será executada e cumprida tão inteiramente como nela se
contém, inclusive quanto à sua vigência.
Art. 2? Este Decreto entra em vigor na data de sua publi·
cação.

Brasília, 17 de janeiro de 1990; 169? da Independência e
102? da República.
JOSÉ SARNEY
Roberto Costa de Abreu Sodré

o texto do

acordo está publicado no DO de 18-1-1990, pág. 1276.

DECRETO N? 98.839, DE 17 DE JANEIRO DE 1990
Dispõe sobre a execução da Ata de Retitíceçeo do Acordo de Complementação
Econômica n? 12, entre o Brasil e a Argentina.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, usando da atribuição
que lhe confere o art. 84, item IV, da Constituição,
Considerando que o Tratado de Montevidéu, que criou a
Associação Latino-Americana de Integração (Aladi], firmado
pelo Brasil em 12 de agosto de 1980 e aprovado pelo Congresso
Nacionai através do Decreto Legislativo n? 66, de 16 de novembro de 1981, prevê, no seu artigo 7, a modalidade de Acordo de
Alcance Parcial; e
Considerando que os Plenipotenciários do Brasil e da Argentina, com base no Tratado de Montevidéu-80, assinaram, a 8
de março de 1989, em Montevidéu, a Ata de Retificação do
Acordo de Complementação Econômica n? 12, entre o Brasil e a
Argentina,
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DECRETA:
Art. I? A Ata de Retificação do Acordo de Complementação Econômica n? 12, entre o Brasil e a Argentina, apenas por
cópia ao presente Decreto, será executada e cumprida tão inteiramente como nela se contém, inclusive quanto à sua vigência.
Art. 2? Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Brasília, 17 de janeiro de 1990; 169? da Independência e
102' da República.
JOSÉ SARNEY
Roberto Costa de Abreu Sodré

o texto do

acordo está publicado no DO de 18-1·1990, pág. 1276.

DECRETO N? 98.840, DE 17 DE JANEIRO DE 1990
Autoriza o funcionamento do Curso Superior de Tecnologia em Processamento de
Dados do Instituto de Ciências Sociais do
Paraná.

o PRESIDENTE DA REPÚBLICA, usando das atribuições que lhe confere o artigo 84, item IV, da Constituição, e tendo em vista o que consta do Processo n? 23025.007135/86-01 do
Ministério da Educação,
DECRETA:
Art. I? Fica autorizado o funcionamento do Curso Superior de Tecnologia em Processamento de Dados, a ser ministrado pelo Instituto de Ciências Sociais do Paraná, mantido pela
Fundação de Estudos Sociais do Paraná, com sede na Cidade de
Curitiba, Estado do Paraná.
Art. 2? Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 17 de janeiro de 1990; 169? da Independência e
102? da República.
JOSÉ SARNEY

Carlos Sant'Anna
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DECRETO N? 98.841, DE 17 DE JANEIRO DE 1990
Autoriza o funcionamento do curso de
Comuntceceo Social da Faculdade de Comuniceçeo Socíal da Federação das Escolas
Superiores do ABC.

O PRESlDENTE DA REPÚBLICA, usando das atribuições que lhe confere o artigo 84, item IV, da Constituição, e tendo em vista o que consta do Processo n? 23001.000903/86-84 do
Ministério da Educação,
DECRETA:
Art. I? Fica autorizado o funcionamento do curso de Comunicação Social, com habilitação em Radialismo (Rádio e TV),
a ser ministrado pela Faculdade de Comunicação Social da Federação das Escolas Superiores do ABC, mantida pelo Instituto
Metodista de Ensino Superior, com sede na Cidade de São Bernardo do Campo, Estado de São Paulo.
Art. 2? Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 17 de janeiro de 1990; 169? da Independência e
102? da República.
JOSÉ SARNEY
Carlos Sant'Anna

DECRETO N? 98.842, DE 17 DE JANEIRO DE 1990
Autoriza o funcionamento do curso de
Ciências Contábeis do Centro de Ensino
Superior do Amapá, em Macapá.

O PRESlDENTE DA REPÚBLICA, usando das atribuições que lhe confere o artigo 84, item IV, da Constituição, e tendo em vista o que consta do Processo n? 23000.020504/88-75 do
Ministério da Educação,
DECRETA:
Art. I? Fica autorizado o funcionamento do curso de Ciências Contábeis, a ser ministrado pelo Centro de Ensino SupeCol. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 182(1):81-525, jan./fev. 1990.
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ríor do Amapá, mantido pela Associação Amapaense de Ensino
e Cultura, com sede na Cidade de Macapá, Estado do Amapá.
Art. 2~ Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 17 de janeiro de 1990; 169~ da Independência e
102~ da República.
JOSÉ SARNEY

Carlos Sant'Anna
DECRETO

N~

98.843, DE 17 DE JANEIRO DE 1990
Autoriza o funcionamento do curso de
Administração da Faculdade de Domus de
Ensino Superior.

o PRESIDENTE DA REPÚBLICA, usando das atribuições que lhe confere o artigo 84, item IV, da Constituição, e tendo em vista o que consta do Processo n? 23033.010579/85-27 do
Ministério da Educação,
DECRETA:
Art. 1~ Fica autorizado o funcionamento do curso de Administração, com habilitação em Comércio Exterior, a ser ministrado pela Faculdade Domus de Ensino Superior, mantida
pela Associação Domus de Ensino Superior, com sede em São
Paulo, Estado de São Paulo.
Art. 2~ Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 17 de janeiro de 1990; 169~ da Independência e
102~ da República.
JOSÉ SARNEY

Carlos Sant'Anna
DECRETO

N~

98.844, DE 17 DE JANEIRO DE 1990
Autoriza o funcionamento do curso de
Administração das Faculdades Segree,

o PRESIDENTE DA REPÚBLICA, usando das atribuições que lhe confere o artigo 84, item IV, da Constituição, e tenCol. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 182(1):81-525, jan.lfev. 1990.
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do em vista o que consta do Processo n? 23033.023627/86-91 do
Ministério da Educação,
DECRETA:
Art. I? Fica autorizado o funcionamento do curso de Administração, com ênfase em Análise de Sistemas, a ser ministrado pelas Faculdades Sagres, mantidas pela Associação Americana de Ensino, com sede em São Paulo, Estado de São Paulo.,
Art. 2? Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasilia, 17 de janeiro de 1990; 169? da Independência e
.
102? da República.
JOSE SARNEY
Carlos Sant'Anna
DECRETO N? 98.845, DE 17 DE JANEIRO DE 1990
Cria, no Estado do Espírito Santo, a
Floresta Nacional do Rio Preto.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, usando das atribuições que lhe confere o artigo 84, item IV, da Constituição, e
considerando o que dispõem o art. 5? da Lei n? 4.771, de 15 de
setembro de 1965, o art. 5?, alínea a, da Lei n? 5.197, de 3 de janeiro de 1967, bem como o art. 225, § I?, lII, da Constituição do
Brasil, e tendo em vista a Lei n? 7.735, de 22 de fevereiro de 1989,
DECRETA:
Art. I? Fica criada, no Município de Conceição da Barra,
no Estado do Espírito Santo, a Floresta Nacional do Rio Preto.
Art. 2? A Floresta Nacional do Rio Preto está localizada
ao norte do Estado do Espírito Santo, com uma área de, aproximadamente, 2.830,63ha (dois mil, oitocentos e trinta hectares e
sessenta e três ares), e perimetro de 37. 765m (trinta e sete mil,
setecentos e sessenta e cinco metros lineares), limitando-se ao
norte com Córrego Grande, Caei (Acesita), Córregos Artur e
Emílio Lagasse, ao sul com Córrego do Peninche, Caei (Acesita),
a leste com Aracruz Florestal, Alcino Cruz e outros, a oeste
com Aracruz Florestal, Caei (Acesita) e outros, conforme escriCol. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 182(1):81-525, jan.zfev. 1990.
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tura pública lavrada às fls. 83v 192v, livro 45 D, do Cartório do
I? Oficio da Comarca de Conceição da Barra, registrada no Cartório de Registro Imobiliário da mesma comarca, à fI. 61, livro 3
L, sob o n? 11.328 de ordem.
Art. 3? A Floresta Nacional do Rio Preto fica sujeita ao
que dispõe, com relação a matéria, às Leis n? 4.771, de 15 de setembro de 1965, e n? 5.197, de 3 de janeiro de 1967.
Art. 4? A Floresta Nacional do Rio Preto será administrada pelo Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos
Naturais Renováveis (lbama), que deverá tomar as medidas necessárias para a sua efetiva implantação e controle.
Art. 5? Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasilia, 17 de janeiro de 1990;' 169? da Independência e
102? da República.
JOSÉ SARNEY
João Alves Filho
DECRETO N° 98.846, DE 17 DE JANEIRO DE 1990
Declara de utilidade pública/ para fins
de constituição de servidão administrativa,
faixa de terra destinada à passagem de linha de transmissão da Eletricidade de São
Paulo S.A. (EJetropaulo), no Estado de São
Paulo.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, usando da atribuição
que lhe confere o art. 84, item IV, da Constituição, tendo em
vista o disposto no art. 151, letra c, do Decreto n? 24.643, de 10
de julho de 1934, regulamentado pelo Decreto n? 35.851, de 16 de
julho de 1954, e o que consta do Processo n? 27100.002091/89-60,
DECRETA:
Art. I? Ficam declaradas de utilidade pública, para fins
de constituição de servidão administrativa, as áreas de terra situadas na faixa de 16,00m {dezesseis metros) de largura, tendo
como eixo a linha de transmissão, em 138kV. circuito duplo, a ser
estabelecido com origem na linha de transmissão Oeste-São Roque 1·2 e término no Pórtico da estação transformadora de dísCol. Leis Rep. Fed. Brasil" Brasília, 182(1):81-525, jan./fev. 1990.
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tribuição Ibiúna, no Município de Ibíúna, Estado de São Paulo,
cujos projeto e planta de situação n? 15.602 foram aprovados
por ato do Diretor da Divisão de Concessão de Águas e Eletricidade, do Departamento N acionai de Águas e Energia Elétrica,
no Processo n? 27100.002091/89-60.
Art. 2? Fica autorizada a Eletricidade de São Paulo S.A.
[Eletrcpaulol, a promover a constituição de servidão administrativa, nas referidas áreas de terra, na forma da legislação vigente, onde tal se fizer necessário, para a passagem da linha de
transmissão de que trata o artigo anterior.
Art. 3? Fica reconhecida a conveniência da constituição de
servidão administrativa necessária em favor da Eletricidade de
São Paulo S.A. (Eletropaulo), para o fim indicado, a qual compreende o direito atribuído à empresa concessionária de praticar
todos 08 atos de construção, operação e manutenção da mencionada linha de transmissão e de linhas telegráficas ou telefônicas
auxiliares, bem como suas possíveis alterações ou reconstruções, sendo-lhe assegurado, ainda, o acesso à área da servidão
através de prédio serviente, desde que não haja outra via praticável.
Parágrafo único. Os proprietários das áreas de terra atingidas pelo ônus limitarão o uso e gozo das mesmas ao que for
compatível COm a existência da servidão, abstendo-se, em conseqüência, da prática, dentro das mesmas, de quaisquer atos
que a embaracem ou lhes causem danos, incluídos entre eles os
de erguer construções ou fazer plantações de elevado porte.
Art. 4? A Eletricidade de São Paulo S.A. (Eletropaulo),
poderá promover, em juízo, as medidas necessárias à constituição de servidão administrativa, de caráter urgente, utilizando o
processo judicial estabelecido no Decreto-Lei n? 3.365, de 21 de
junho de 1941, com as modificaçôes introduzidas pela Lei n?
2.786, de 21 de maio de 1956.
Art. 5? Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 6? Revoga-se as disposições em contrário.
Brasilia, 17 de janeiro de 1990; 169? da Independência e
102? da República.
JOSÉ SARNEY

Vicente Cavalcante Fialho
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 182(1):81-525, jan./fev. 1990.
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DECRETO N? 98.847, DE 17 DE JANEIRO DE 1990
Altera o Decreto n? 97.858("), de 22 de
junho de 1989, e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição
que lhe confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e tendo em
vista o disposto nos arts. 15 e 17 do Decreto-Lei n? 76, de 21 de
novembro de 1966, no art. 10 do Decreto· Lei n? 200, de 25 de fevereiro de 1967, no art. 6?, inciso II, do Decreto-Lei n? 1.390, de
29 de janeiro de 1975, e no art. 2? da Lei n? 7.739, de 16 de março
de 1989.

DECRETA:
Art. 10 O caput do art. I? do Decreto n? 97.858, de 22 de
junho de 1989, passa a vigorar acrescido do seguinte inciso:
«Art. I?
.
I

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

.

11.
III - observado o disposto em convênio celebrado entre a União e o Distrito Federal, transferirá para o Gover·
no do Distrito Federal a administração das unidades residenciais correspondentes à sua participação no FRHB.l;
Art. 2? Os §§ 3? e 5? do art. I? e o art. 3? do Decreto n?
97.858/1989 passam a vigorar com a seguinte redação:
«Art. I?
.
§ 3? No caso de. ocupante vinculado funcionalmente a
entidade da Administração Federal Indireta ou Fundacio·
nal, a administração do respectivo imóvel funcional será
transf-rída ao Ministério ou Órgão integrante da Presidência da República ao qual se vincule a entidade.

(*) V. Coleção das Leis de 1989, volume 181, n? 3, bimestre maio/junho,
pág.1307.
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§ 5? Caso a entidade, a que se refere o § 3?, seja quotista do FRHB, deverá ser especificada no ato de transferência da administração do imóvel funcional.»,
«Art. 3? É permitida a transferência da administração de imóveis funcionais, de um para outro órgão administrador, nas seguintes situações:
I - mudança do vínculo funcional do ocupante, desde que para outro órgão ou entidade federal, localizado no
Distrito Federal;
11 - na hipótese de que trata o § 6? do art. 15 do Deereto n? 85.633(*'1, de 8 de janeiro de 1981, caso o vínculo
funcional do novo ocupante seja distinto do anterior;
111 - conveniência administrativa dos órgãos interessados.
Parágrafo único. A transferência de administração do
imóvel funcional somente poderá ser efetivada pela Suo
cad..
Art. 3? Este Decreto entra em vigor na data de sua publí-

cação.
Art. 4?

Revogam-se as disposições em contrário.
Brasília, 17 de janeiro de 1990; 169? da Independência e
102? da República.
JOSÉ SARNEY
João Batista de Abreu

DECRETO N° 98.848, DE 17 DE JANEIRO DE 1990
Dispõe sobre a execução, pela Empresa
de Portos do Brasil S.A. {Portobrás}, das
operações de exportaçiio de açúcar em terminais açucareiros de entidades da administração indireta e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição
que lhe confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e tendo em
vista o disposto no art. 26 do Decreto-Lei n:' 5, de 4 de abríl de
1966, no art. 3? da Lei n:' 6.222, de 10 de julho de 1975, e no
Decreto-Lei n? 2.437, de 24 de maio de 1988,
(**) V. Coleção das Leis de 1981, volume tr, decretos de janeiro a março,
pág , 18.
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DECRETA:
Art. I? As operações de exportação de açúcar em terminais açucareiros explorados por entidades da administração federal indireta passam a ser executadas pela Empresa de Portos
do Brasil S.A. (Portobrás).
Art. 2? Assumindo a gestão e a responsabilidade pela manutenção e conservação das instalações integrantes dos terminais açucareiros, a Portobrás poderá realizar os serviços portuários, mediante contrato operacional, observado o disposto
nos Decretos nvs 24.508(') e 24.511 I" I, de 29 de junho de 1934.
Art. 3? Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 4? Revogam-se as disposições em contrário.
Brasília, 17 de janeiro de 1990; 169? da Independência e
102? da República.
JOSÉ SARNEY

José Reinaldo Carneiro Tavares
Roberto Cardoso Alves
DECRETO N? 98.849, DE 18 DE JANEIRO DE 1990
Altera o Decreto n,o 98.410, de 20 de novembro de 1989, que aprova o Plano Geral
de Convocação para o Serviço Militar em
1991.

O PRESIDENTE DA REPúBLICA, usando da atribuição
que lhe confere o artigo 84, inciso IV. da Constituição e de conformidade com o disposto no parágrafo único do art. 28 do Decreto n? 57.654, de 20 de janeiro de 1966,
DECRETA:
Art. I? Seja incluído no Anexo II do Plano Geral de Convocação para o Serviço Militar Inicial nas Forças Armadas em
(*) V. Coleção das Leis de 1934, volume IH, Atos do Governo Provisório,
junho, pág. 982.

(**) V. Coleção das Leis de 1934, volume IH, Atos do Governo ProvisÓrio,
junho, pág , 1008.
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1991, no Estado do Paraná, o Município de Loanda, como tributário para Órgão de Formação de Reserva.
Art. 2? O Anexo II do PGC/1991, passa a vigorar com a
seguinte redação:
ANEXO II
PARANÁ
Monicipio

Aeronáutica

Exército

Marinha

-.

OMA

Loanda

--

-

OFR

OMA

CPORINPOR

TG

aMA

aFR

x

Art. 3? Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 18 de janeiro de 1990; 169? da Independência e
102? da República.
JOSÉ SARNEY
Jonas de Moraes Correia Neto
DECRETO N? 98.850, DE 18 DE JANEIRO DE 1990 (")
Dispõe sobre a transferência de administração dos imóveis funcionais de que
trata o Decreto n? 96.633{1}, de 1.0 de setembro de 1988, e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição
que lhe confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e tendo em
vista o disposto nos arts. 15 e 17 do Decreto-Lei n:' 76, de 21 de
novembro de 1966, 10 do Decreto-Lei n? 200, de 25 de fevereiro
. de 1967, 6?, inciso lI, do Decreto-Lei n? 1.390, de 29 de janeiro
de 1975, e 2? da Lei n? 7.739, de 16 de março de 1989,
(*) Retificado no DO de 22-1-1990 (v. pág , 583 deste volume).

(1) V. Coleção das Leis de 1988, volume VI, decretos de julho a setembro,
pag. 366.
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DECRETA:
Art. I? O disposto no inciso III do art. 3? do Decreto n:'
97.858121, de 22 de junho de 1989, com a redação dada pelo Decreto n? 98.847(31, de 17 de janeiro de 1990, aplica-se aos imóveis de
que trata o Decreto n:' 96.633, de I? de setembro de 1988, a critério do órgão administrador.
Art. 2? Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 3? Revogam-se as disposições em contrário.
Brasília, 18 de janeiro de 1990; 169? da Independência e
102? da República.
JOSÉ SARNEY

Luis Roberto Ponte
DECRETO N? 98.851, DE 22 DE JANEIRO DE 1990
Fixa o percentual de nâo numerados
de Capitaes-de-Mar-e-Guerra dos diversos
Corpos de Carreira da Marinha, definitivamente impossibilitados de acesso ao primeiro posto de Oficial-General.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, usando da atribuição
que lhe confere o art. 84, item IV, da Constituição, em conformidade com o disposto no § 3? do art. 15 da Lei n? 5.821, de 10
de novembro de 1972, de acordo com a redação dada pela Lei n:'
6.814, de 5 de agosto de 1980,
DECRETA:
Art. I? Fixar o percentual de 5% (cinco por cento), calculado sobre os efetivos fixados pelo Decreto n? 98.792, de 4 de janeiro de 1990, de Capitães-de-Mar-e-Guerra dos Corpos da Armada, de Intendentes da Marinha, de Fuzileiros Navais, de Engenheiros e Técnicos Navais e do Quadro de Médicos do Corpo
de Saúde da Marinha que deverão ser considerados não nume(2) V. Coleção das Leis de 1989, volume 181, n? 3, bimestre maio/junho,
pág. 1307.

(3) V. pág. 314 deste volume.
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rados por estarem definitivamente impossibilitados de acesso
ao primeiro posto de Oficial-General.
Art. 2? O Ministro da Marinha aprovará a relação dos
Capitães-de-Mar-e-Guerra que passarão à situação de não numerados, no respectivo Corpo ou Quadro, em conseqüência do
estabelecido no artigo anterior.
§ I? Integrarão a relação a ser aprovada pelo Ministro da
Marinha os Capitães-de-Mar-e-Guerra impossibilitados definitivamente de acesso ao primeiro posto de Oficial-General, de
mais idade no respectivo corpo ou quadro, abrangidos pelo percentual fixado neste Decreto.
§ 2? A data na qual os Capitães-de-Mar-e-Guerra serão
considerados não numerados, no respectivo corpo ou quadro,
será a do ato do Ministro da Marinha que aprovar a relação de
que trata este artigo.
Art. 3? Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 22 de janeiro de 1990; 169? da Independência e
102? da República.
JOSÉ SARNEY
Henrique Saboia

DECRETO N? 98.852, DE 22 DE JANEIRO DE 1990
Homologa a âemsrceçéo da Terra
Indígena que menciona, no Estado do
Maranhão.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições
que lhe confere o artigo 84, inciso IV, da Constituição Federal,
e tendo em vista o disposto do artigo 19, § I?, da Lei n? 6.001,
de 19 de dezembro de 1973,
DECRETA:
Art. I? Fica homologada para os efeitos do art. 231 da
Constituição Federal, a demarcação adminstrativa promovida
pela Fundação Nacional do Índio (Funai) da Terra Indígena
Araribóia, tradicionalmente ocupada pelo grupo indígena Guajajara (Tenetehara), localizada no Município de Amarante, no
Estado do Maranhão.
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 182(1):81-525, jan.lfev. 1990.
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Art. 2? A terra indígena de que trata este Decreto tem a
seguinte delimitação: Norte: Partindo do Marco 8AT·20.005·MA
de coordenadas geográficas 04'46'55"8 e 46°38'12"WGr., situado entre o Córrego Açorizal e a estrada corroçável de acesso da
Fazenda Lagoinha/BR-222, daí segue pelo referido córrego com
uma extensão de 9.196,04 metros, no sentido jusante até a sua
confluência com o Rio Burití, daí segue pelo referido rio no sentido jus ante até o Marco ML-31 de coordenadas geográficas
04'47'43"8 e 46'34'18"WGr., daí segue por uma linha reta com
azimute de 91'28'40,3 com distância de 1.508,02 metros, até o
Marco ML·30 de coordenadas geográficas 04'47'44"8 e
46'33'29"WGr., daí segue por uma linha com azimute de
91'31'07,9" com distância de 2.052,78 metros, até o Marco ML-29·
de coordenadas geográficas 04'47'46"8 e 46'32'22"WGr., daí segue por uma linha reta com azimute de 91'29'23,4" com distância de 2.166,14 metros, até o Marco ML·28 de coordenadas geográficas 04'47'48"8 e 46'31'12"WGr., daí segue por uma linha
reta com azimute de 91'28'24,6" com distância de 1.565,70 metros, até o Marco ML·27 de coordenadas geográficas 04'47'50"8
e 46°30'21"WGr., daí segue por uma linha reta com azimute de
91'19'27,9" com distância de 2.387,39 metros, até o Marco ML·26
de coordenadas geográficas 04'47'52"8 e 46'29'04"WGr, daí segue por uma linha reta com azimute de 91'16'24,7" com distância de 1.855,50 metros, até o Marco ML-25 de coordenadas geográficas 04'47'53"8 e 46'28'04"WGr., daí segue por uma linha
reta com azimute de 91'13'52,3" com distância de 2.051,23 metros, até o Marco ML-24 de coordenadas geográficas 04'47'55"8
e 46'26'57"WGr., daí segue por uma linha reta com azimute de
91'12'11,9" com distância de 1.987,17 metros, até o Marco ML-23
de coordenadas geográficas 04'47'56"8 e 46°25'53"WGr, daí segue por uma linha reta com azimute 91 0 1 2 ' 0 5 , 9 " com distância
de 1.729,42 metros, até o Marco ML-22 de coordenadas geográficas 04'47'58"8 e 46'24'56"WGr., daí segue por uma linha reta
com azimute de 91'09'06,9" com distância de 1.994,21 metros,
até o Marco ML·21 de coordenadas geográficas 04'47'59"8 e
46'23'52"WGr., daí segue por uma linha reta com azimute de
91'04'35,3" com distância de 1.886,68 metros, até o Marco ML·20
de coordenadas geográficas 04'48'00"8 e 46'22'51"WGr., daí segue por uma linha reta com azimute de 91'06'40,4 com distância
de 2.227,30 metros, até o Marco ML·19 de coordenadas geográficas 04'48'02"8 e 46'21'38"WGr., daí segue por uma linha reta
Co!. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 182(1):81-525, jan.Zfev. 1990.
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com azimute de 91'04'16,5" com distância de 1.926,37 metros até
o Marco ML-18 de coordenadas geográficas 04'48'03"8 e
46'20'36"WGr., daí segue por uma linha reta com azimute de
91'07'52,8" com distância de 2_073,45 metros, até o Marco ML-17
de coordenadas geográficas 04'48'05"8 e 46'19'28"WGr_, daí segue por uma linha reta com azimute de 91'11'51,3" com distância de 2.090,93 metros; até o Marco ML-16 de coordenadas geográficas 04'48'06"8 e 46'18'21"WGr, daí segue por uma linha
com azimute de 91'13'47,9" com distáncia de 2.003,89 metros,
até o Marco ML-15 de coordenadas geográficas 04'48'08"8 e
46'17'16"WGr, daí segue por uma linha reta com azimute de
91'14'46,9"com dístâncía de 1.990,24 metros, até o Marco ML-14
de coordenadas geográficas 04'48'09"8 e 46'16'11"WGr., daí segue por uma linha reta COm azimute de 91 °13'46,1" com distância de 1.892,79 metros, até o Marco ML-13 de coordenadas geográficas 04'48'11"8 e 46'15'10"WGr., daí segue por um línha reta com azimute de 91'13'36,2" com distância de 2.074,48 metros,
até o Marco ML-12 de coordenadas geográficas 04'48'12"8 e
46'14'02"WGr., daí segue por uma linha reta com azimute de
91'12'46,4" com distância de 2.035,75 metros, até o Marco ML-11
de coordenadas geográficas 04'48'14"8 e 46'12'56"WGr., daí segue por uma linha reta COm azimute de 91'07'39,7" com distâncía de 2.249,71 metros, até o Marco ML-I0 de coordenadas geográficas 04'48'15"8 e 46'11'43"WGr., daí segue por uma linha
reta com azimute de 91'01'47,9" com distância de 1.845,84 metros, até o Marco ML-9 de coordenadas geográficas 04'48'17"8 e
46'10'43"WGr., daí segue por uma linha reta com azimute de
90'53'49,1" COm distância de 1.904,49 metros, até o Marco ML-8
de coordenadas geográficas 04'48'18"8 e 46'09'42"WGr, daí segue uma linha reta com azimute de 90'52'27,5" com distância de
2.068,71 metros, até o Marco ML-7 de coordenadas geográficas
04'48'19"8 e 46'08'34"WGr, daí segue por uma linha reta com
azimute de 90'45'20,6" com distância de 1.958,60 metros, até o
Marco ML-6 de coordenadas geográficas 04'48'20"8 e
46'07'31"WGr., daí segue por uma linha reta com azimute de
90'42'28,9" COm distância de 1.876,13 metros, até o Marco ML-5
de coordenadas geográficas 04'48'21"8 e 46'06'30"WGr., daí segue por uma linha reta COm azimute de 90°44'16,0" com distância de 2.121,64 metros até o Marco ML-4 de coordenadas geográficas 04'48'22"8 e 46'05'21"WGr., daí segue por uma linha reta com azimute de 90'42'17,8 com distância de 1.585,99 metros,
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até o Marco 3 de coordenadas geográficas 04"48'22"8 e
46"04'30"WGr., daí segue por uma linha reta com azimute de
90"31'26,4 com distância de 2.462,61 metros, até o Marco ML-2
de coordenadas geográficas 04"48'23"8 e 46"03'10"WGr., dai segue por uma linha com azimute de 90"44',04,6" com distância de
1.987,83 metros, até o Marco 8AT-20.003-MA de coordenadas
geogrâficas 04"48'24"8 e 46"52'05"WGr., situado na margem esquerda do Rio Zutiua junto a um caminho carroçável de acesso Aldeia 8apucaia. Leste: Daí segue pelo referido rio no sentido montante com uma extensão de 16.102,83 metros, passando pelos marcos: ME-25C (04"49'40"8 e 46"01'34"WGr);
ME-24C (04"50'34"8 e 46"01'13"WGrl; ME-23C (04"53'01"8 e
46"00'45"WGr), até o Marco MC-2 de coordenadas geográficas
04"55'41"8 e 46"01'30"WGr., situado na margem direita do Rio
Zutiua e a 55,00 metros do eixo da Rodovia MA-6 de acesso do
Povoado do Arame cidade de Grajaú-MA, daí segue pela faixa
de domínio margem direita da referida rodovia no sentido de
Grajaú-MA, passando pelas marcos com as respectivas coordenadas geográficas: MC-3 (04"57'05"8 e 46"02'24"WGr): ME-22C
(04"57'32"8
e
46"02'31"WGr);
ME-21C
(04"58'13"8
e
46"03'13"WGrl; ME-20C (04"59'20"8 e 46"03'54"WGrl; ME-19C
(05"00'22"8
e
46"04'25"WGrl;
ME-18C
(05"02'09"8
e
46"06'08"WGr); ME-l7-C (05"02'55"8 e 46"06'55"WGr); ME-16C
(05"03'21"8
e
46"07'57"WGrl;
ME-15C
(05"03'21"8
e
46"08'55"WGr); ME-14C (05"03'21"8 e 46"1O'01"WGr); ME-13C
(05"04'07"8
e
46"10'52"WGrl;
ME-12C
(05"04'53"8
e
46"11'25"WGrl; ME-11C (05'06'06"8 e 46"11'57"WGr); ME-10C
(05'07'02"8
e
46"12'16"WGrl;
ME-9C
(05"07'55"8
e
46"12'55"WGrl; ME-08C (05"08'59"8 e 46"12'47"WGr); ME-7C
(05'10'19"8
e
46"12'54"WGrl
e
MC-7
(05"11'29"8
e
46"13'06"WGrl, a distância entre o Marco MC-2 e o Marco MC7, através da Rodovia MA-06 é de 40.646,15 metros, daí segue
cruzando a rodovia MA-6 com azimute de 08"37'00" com distância de 2.319,90 metros, até o Marco ML-104 de coordenadas geográficas 05"11'17"8 e 46"11'51"WGr., daí segue por uma linha
reta com azimute de. 151"41'23" com distância de 2.577,82 metros, até o Marco ML-103 de coordenadas geográficas
05"12'30"8 e 46"11'12"WGr., dai segue por uma linha reta com
azimute de 151'09'27" com distância de 2.022,51 metros, até o
Marco ML-102 de coordenadas geográficas 05"13'28"8 e
46"10'40"WGr., daí segue por uma linha reta com azimute de
à

à
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151'17'54" com distância de 1.527,21 metros, até o Marco ML101 de coordenadas geográficas 05'14'12"8 e 46'10'17"WGr., daí
segue por uma linha reta com azimute de 224°50'35" com distância de 1.572,84 metros, até o Marco ML-lOO de coordenadas geográficas 05.14'48"8 e 46'10'53"WGr, daí segue por uma Unha reta com azimute de 250'33'55' com distância de 1.363,83 metros, o
limite cruza a rodovia MA-6, até o Marco 10 de coordenadas
geográficas 05'15'03"8 e 46'11 '34"WGr., situado a 20,00 metros
do eixo da Rodovia MA-6 na margem direita; daí segue pela faixa de domínio, margem direita da referida rodovia, no sentido
de Grajaú-MA, passando pelos marcos com as respectivas coordenadas geográficas: ME-6C (05'16'04"8 e 46'll'13"WGr), ME05C 105'16'51"8 e 46'l1'43"WGr), ME-04-C (05'17'55"8 e
46'l1'42"WGr), ME-3C (09'18'59"8 e 46'12'01"WGrl, ME-2C
105'19'49"8
e
46'12'24"WGr);
ME-01C
(05'20'53"8
e
46'12'10"WGr); até o Marco 8AT-20.001-MA de coordenadas
geográficas 05'21'02"8 e 46'12'12"WGr., a distância entre o
Marco MC-10 e o Marco 8AT-20.001-MA, através da Rodovia
MA-6 é de 11.724,04 metros. Sul: Daí segue por uma linha reta
com azimute de 263'58'05,5" com distância de 1.898,01 metros,
até o Marco ME-2 de coordenadas geográficas 05'21'09"8 e
46'13'13"WGr., daí segue por uma Unha reta com azimute de
264'00'02,7" com distância de 3.333,79 metros, até o Marco ME3 de coordenadas geográficas 05'21'20"8 e 46'15'01"WGr., daí
segue por uma Unha reta com azimute de 264'00'39,2" com distância de 1.713,94 metros, até o Marco ME-04 de coordenadas
geográficas 05'21'25"8 e 46'15'56"WGr., daí segue por uma Unha com azimute de 264'04'50,8" com distância de 2.076,44 metros, até o Marco ME-5 de coordenadas geográficas 05'21'32"8 e
46'l7'03"WGr., daí segue por uma Unha reta com azimute de
264'10'07,8" com distância de 2.232,46 metros, até o Marco ME6 de coordenadas geográficas 05'21'45"8 e 46'18'15"WGr., daí
segue por uma Unha reta com azimute de 264'04'05,8" com distância de 1.761,76 metros, até o Marco ME-7 de coordenadas
geográficas 05'21'45"8 e 46'19'12"WGr., daí segue por uma Unha reta com azimute de 264'07'23,9" com distância de 1.341,10
metros até o Marco ME-8 de coordenadas geográficas
05'21 '50"8 e 46'19'56"WGr., daí segue por Unha reta com azimute de 264'12'09,4" com distância de 2.641,59 metros, até o
Marco ME-9 de coordenadas geográficas 05'21 '58"8 e
46'21'21"WGr., daí segue por uma Unha reta com azimute de
CoL Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 182(1):81-525, jan./fev. 1990.
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264'15'08,7" com distância de 2.278,02 metros, até o Marco MElO de coordenadas geográficas 05'22'06"8 e 46°22'35"WGr_, daí
segue por uma linha reta com azimute de 264°11'22,4" COm distância de 1.215,59 metros, até o Marco ME-11 de coordenadas
geográficas 05'22'09"8 e 46'23'14"WGr., daí segue por uma linha reta com azimute de 264'11 '26,4" com distância de 1.916,11
metros, até o Marco ME-12 de coordenadas geográficas
05'22'16"8 e 46'24'16"WGr., daí segue por uma linha reta com
azimute de 264'29'07,4" com distância de 754,56 metros, até o
Marco ME-13 de coordenadas geográficas 05'22'18"8 e
46'24'40"WGr., daí segue por uma linha reta 264'24'52,2" com
distância de 1.327,94 metros, até o Marco ME-14 de coordenadas
geográficas 05'22'22"8 e 46'25'23"WGr_, daí segue por uma linha reta com azimute de 264'14'23,1" com distância de 2.115,79
metros, até o Marco ME-15 de coordenadas geográficas
05'22'29"8 e 46'26'32"WGr_, daí segue por uma linha reta com
azimute de 264°27'49,5" com distância de 1.778,14 metros até o
Marco ME-16 de coordenadas geográficas 05'22'34"8 e
46'27'29"WGr., daí segue por uma linha reta com azimute de
264'20'07,5" com distância de 2.117,36 metros, até o Marco ME17 de coordenadas geográficas 05'22'41"8 e 46'28'38"WGr., daí
segue por uma linha reta com azimute de 246'26'14,2 com distância de 2.754,27 metros, até o Marco ME-18 de coordenadas
geográficas 05'22'49"8 e 46°30'07"WGr., daí segue por uma linha com azimute de 264'21'03,2" com distância de 2_370,72 metros, até o Marco ME-19 de coordenadas geográficas 05'22'57"8
e 46'31'23"WGr., daí segue por uma linha reta com azimute de
264'21'58,8" com distância de 1.616,55 metros, até o Marco ME20 de coordenadas geográficas 05'23'02"8 e 46'32'16"WGr., daí
segue por uma linha reta com azimute de 264'19'12,5" com distância de 2.561,93 metros, até o Marco ME-21 de coordenadas
geográficas 05'23'10"8 e 46'33'39"WGr., daí segue por uma linha reta com azimute de 264'24'34,6" com distância de 1.521,76
metros, até o Marco ME-22 de coordenadas geográficas
05'23'15"8 e 46'34'28"WGr., daí segue por uma linha reta com
azimute de 264'18'19,8" com distância de 1.954,34 metros, até o
Marco ME-23 de coordenadas geográficas 05'23'21"8 e
46'35'31 "WGr., situado na margem direita do Rio Buritícupu.
Oeste: Daí segue pelo referido rio no sentido jusante, com uma
extensão de 14.622,47 metros, até o Marco ME-24 de coordenadas geográficas 05'19'30"8 e 46'40'28'·'WGr., situado a 30,00 meCol. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 182(1):81-525, jan.lfev. 1990.
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tros de uma estrada carroçável, dai continua pelo referido rio, a
jusante com uma extensão de 21.753,03 metros, até o Marco
8AT-20.007-MA de coordenadas geográficas 05'12'25"8 e
46'45'29"WGr., situado numa ilhota formada pelo referido rio,
daí segue por uma linha reta com azimute de 299'27'30,7" com
distância de 2.698,89 metros, até o Marco ME-26 de coordenadas
geográficas 05'11'41"8 e 46'46'45"WGr_, daí segue por uma linha reta com azimute de 299'25'06,1" com distância de 2.770,53
metros, até o Marco ME-27 de coordenadas geográficas
05'10'57"8 e 46'48'03"WGr., daí segue por uma linha reta com
azimute de 22'02'18,9" com distância de 1.972,79 metros até o
Marco ME-28 de coordenadas geográficas 05'09'57"8 e
46'47'39"WGr., daí segue por uma linha reta com azimute de
21'57'45,6" com distância de 1.996,93 metros, até o Marco ME29 de coordenadas geográficas 05'08'57"8 e 46'47'15"WGr., daí
segue por uma linha reta com azimute de 22'02'33,3" com distância de 2.464,25 metros, até o Marco ME-30 de coordenadas
geográficas 05'07'43"8 e 46'46'44'WGr., daí segue por uma linha
reta com azimute de 22'05'45,3" com distância de 1.882,22 metros, até o Marco ME-31 de coordenadas geográficas 05'06'46"8
e 46'46'21"WGr., daí segue por uma linha reta com azimute de
22'11'54,6" com distância de 1.895,50 metros, até o Marco ME32 de coordenadas geográficas 05'05'49"8 e 46'45'58"WGr., daí
segue por uma linha reta com azimute de 22'14'04,2" com distância de 2_137,87 metros, até o Marco ME-33 de coordenadas
geográficas 05'04'45"8 e 46'45'31"WGr., daí segue por uma linha reta com azimute de 22'16'38,2" com distância de 2.153,20
metros, até o Marco ME-34 de coordenadas geográficas
05'03'40"8 e 46'45'05"WGr., daí segue por uma linha com azimute de 22'12'56,8" com distância de 2.051,05 metros, até o
Marco ME-35 de coordenadas geográficas 05'02'38"8 e
46'44'39"WGr., daí segue por uma linha reta com azimute de
22'16'13,1" com distância de 1.972,54 metros, até o Marco ME36 de coordenadas geográficas 05'01'39"8 e 46'44'15"WGr., daí
segue por uma linha reta com azimute de 22°12'46,6" com dístância de 1.642,08 metros, até o Marco ME-:?7 de coordenadas
geográficas 05'00'49"8 e 46'43'55"WGr., daí segue por uma linha reta com azimute de 22'11'30,3" com distância de 2.724,11
metros, até o Marco ME-38 de coordenadas geográficas
04'59'27"8 e 46'43'21"WGr., daí segue por uma linha reta com
azimute de 22'20'25,9" com distância de 1.669,55 metros, até o
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 182(1):81-525, jan.lfev. 1990.
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Marco ME-39 de coordenadas geográficas 04"58'37"8 e
46'43'00"WGr., daí segue por uma linha reta com azimute de
22"11'12,6" com distância de 2.092,27 metros, até o Marco ME40 de coordenadas geográficas 04"57'34"8 e 46'42'34"WGr., daí
segue por uma linha reta com azimute de 22"13'47,8" com dístância de 2.190,26 metros, até o Marco ME-41 de coordenadas
geográficas 04'56'28"8 e 46'42'07"WGr., daí segue por uma linha reta com azimute de 22'10'02,7" com distância de 2.093,90
metros até o Marco ME-42 de coordenadas geográficas
04"55'25"8 e 46"41'42"WGr., daí segue por uma linha reta com
azimute de 22'07'48,1" com distância de 2.886,47 metros, até o
Marco ML-38 de coordenadas geográficas 04°53'58"8 e
46'41'06"WGr., daí segue por uma linha reta com azimute de'
22'13'42,7" com dístância de 2.936,84 metros, até o Marco ML-37
de coordenadas geográficas 04'52'30"8 e 46°40'30" WGr., daí segue por uma linha reta com azimute de 22°17'04,8" com dístância de 2.486,16 metros, até o Marco ML-36 de coordenadas geográficas 04'51'15"8 e 46°39'59"WGr., daí segue por uma linha
reta com azimute de 22°17'42,3" com distância de 2_094,51 metros até o Marco ML-35 de cordenadas geográficas 04'40'12"8 e
46"39'33"WGr., daí segue por uma linha reta com azimute de
22'22'11,3" com distância de 2.158,98 metros, até o Marco ML-34
de coordenadas geográficas 04'49'07"8 e 46"39'06"WGr., daí segue por uma linha reta com azimute de 22°16'16,0" com distância de 2.173,90 metros, até o Marco ML-33 de coordenadas geográficas 04'48'01"8 e 46°38'39"WGr., daí segue por uma linha
reta com azimute de 22°21'56,4" com distância de 2.203,84 metros, até o Marco 8AT-20.005-MA, marco inicial da descrição
deste perímetro.
Art. 3? A Terra Indígena Araribóia, em razão do grau de
contato de seus habitantes com a sociedade regional, passa a
denominar-se Colônia Indígena Araribóia.
Art. 4? Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 22 de janeiro de 1990; 169" da Independência e
102? da República:

J08É 8ARNEY

Iris Rezende Machado
João Alves Filho
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 182(1):81-525, jan.lfev. 1990.
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DECRETO N? 98.853, DE 22 DE JANEIRO DE 1990
Autoriza a transferência direta da concessão outorgada à Secretaria de Estado da
Educação e Cultura para .8 Fundação TV
Minas-Cultural e Educativa.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, usando das atribuições que lhe conferem o artigo 84, item IV, da Constituição, e o
artigo 94, item 3, letra a do Regulamento dos Serviços de Radiodifusão, aprovado pelo Decreto n? 52.795, de 31 de outubro de
1963, alterado pelo Decreto n? 91.837,.de 25 de outubro de 1985 e
tendo em vista o que consta do Processo n? 29104.000444/88,
DECRETA:
Art. I? Fica a Secretaria de Estado da Educação e Cultura autorizada a realizar a transferência direta para a Fundação
TV Minas-Cultural e Educativa, pelo restante do prazo, da concessão que lhe foi outorgada para executar serviço de radiodifusão de sons e imagens (televisão), com fins exclusivamente educativos, na Cidade de Belo Horizonte, Estado de Minas Gerais.
Art. 2? Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 22 de janeiro de 1990; 169? da Independência e
102? da República.
JOSÉ SARNEY
Antônio Carlos Magalhães

DECRETO N? 98.854, DE 22 DE JANEIRO DE 1990
Revoga a concessão outorgada à RDB,
Rádio Difusão Brasileira Ltde., para executar serviço de radiodifusão sonora em onda
tropical, na cidade de São João do Meriti,
Estado do Rio de Janeiro.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, usando das atribuições que lhe confere o artigo 84, item IV, da Constituição e tendo em vista o que consta do Processo MC n? 140.322/83,
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 182(1):81-525, jan.Zfev . 1990.
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DECRETA:
Art. I? Fica revogada a concessão outorgada à RDB Rádio Difusão Brasileira Ltda., pela Portaria MVOP n? 277, de 4
de junho de 1960, publicada no Diário Oficial da União de 25 de
julho de 1960, para executar, na Cidade de São João do Meriti,
Estado do Rio de Janeiro, serviço de radiodifusão sonora em
onda tropical.
Parágrafo único. O Departamento Nacional de Telecomunicações (Dentel) adotará providências no sentido de interromper o serviço objeto da concessão revogada.
Art. 2? Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em em contrário.
Brasília, 22 de janeiro de 1990; 169? da Independência e
102? da República.
JOSÉ SARNEY
Antônio Carlos Magalhães

DECRETO N? 98.855, DE 22 DE JANEIRO DE 1990
Autoriza a transferência direta da concessão outorgada à Organização Rádio Colorado Ltde., para a Tupi-Rede de Comuni·
cação Ltda.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, usando das atribuições que lhe conferem o artigo 84, item IV, da Constituição, e o
artigo 94, item 3, letra a do Regulamento dos Serviços de Radiodifusão, aprovado pelo Decreto n? 52.795, de 31 de outubro de
1963, alterado pelo Decreto n? 91.837, de 25 de outubro de 1985, e
tendo em vista o que consta do Processo MC n? 29100.000198/89,
DECRETA:
Art. I? Fica a Organização Rádio Colorado Ltda. autorizada a realizar a transferência direta para a Tupi-Rede de Comunicação Ltda., pelo restante do prazo, da concessão que lhe
foi outorgada para executar serviço de radiodifusão sonora em
onda média, na cidade de J ardinópolis, Estado de São Paulo.
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 182(1):81-525, jan./fev. 1990.
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Art. 2? Este Decreto entra em vigor na data de sua pubhcação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 22 de janeiro de 1990; 169? da Independência e
102' da República.
JOSÉ SARNEY

Antônio Carlos Magalhães
DECRETO N? 98.856, DE 22 DE JANEIRO DE 1990
Autoriza a Telecomunicações Brasileiras S.A. (Telebrás), a promover aumento de
capital social.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, usando das atribuições que lhe confere o artigo 84, item IV, da Constituição,
DECRETA:
Art. I? A Telecomunicações Brasileiras S.A. (Telebrásl fica autorizada a promover a elevação do respectivo capital social
até o limite indicado:
- Telecomunicações Brasileiras S.A. (Telebrás) de NCz$
901.459.000,00 para NCz$ 979.939.372,96.
Art. 2? E ste Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 3? Revogam-se as disposições em contrário.
Brasília, 22 de janeiro de 1990; 169? da Independência e
102? da República.
JOSÉ SARNEY
Antônio Carlos Magalhães
DECRETO N? 98.857, DE 22 DE JANEIRO DE 1990
Autoriza empresa de telecomunicações
controlada da Telecomunicações Brasileiras S.A. (Telebrás) a promover aumento de
capital social.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, usando das atribuições de lhe confere o artigo 84, item IV, da Constituição,
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 182(1):81-525, jan./fev. 1990.
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DECRETA:
. Art. I? A empresa de telecomunicações a seguir enunciada, controlada da Telecomunicações Brasileiras S.A. (Telebrás)
fica autorizada a p~omover a elevação do respectivo capital social ate o limite indicado:
- Telecomunicações do Paraná S.A. (Telepar) de NCz$
95.869.049,70 para NCz$ 96.744.640.62.
Art. 2~ Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

ArL 3? Revogam-se as disposições em contrário.
Brasília, 22 de janeiro de 1990; 169~ da Independência e
I02~ da República.
JOSÉ SARNEY

Antônio Carlos Magalhães
DECRETO

N~

98.858, DE 22 DE JANEIRO DE 1990
Autoriza empresa de telecomunicações
controlada da Telecomunicações Brasileiras S.A. (Telebrás) a promover aumento de
capital social.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, usando das atribuições que lhe confere o artigo 84, item IV, da Consttiuição,
DECRETA:
Art. I? A empresa de telecomunicações a seguir enunciada, controlada da Telecomunicações Brasileiras S.A. (Telebrás)
fica autorizada a promover a elevação do respectivo capital social atê o limite indicado:
- Telecomunicações do Rio de Janeiro S.A. (Telerj}, de
NCz$ 369.210.000,00 para NCz$ 428.667.694,72.
Art. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 3? Revogam-se as diposições em contrário.
Brasília, 22 de janeiro de 1990; 169~ da Independência e
102~ da República.
JOSÉ SARNEY

Antônio Carlos Magalhães
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DECRETO N? 98.859, DE 23 DE JANEIRO DE 1990
Renova a concessão outorgada à Rádio
Educação e Cultura de Sertéozínbo Ltda.,
para explorar serviço de radiodifusão sonora em onda média, na Cidade de Serttiozinho, .Estado de São Peulo.

o PRESIDENTE DA REPúBLICA, usando das atribuições que lhe confere o artigo 84, item IV, da Constituição, e nos
termos do artigo 6?, item I, do Decreto n? 88.066, de 26 de janeiro de 1983, e tendo em vista o que consta do Processo n?
291000.000318/87,
DECRETA:
Art. I? Fica, de acordo com o artigo 33, § 3?, da Lei n?
4.117, de 27 de agosto de 1962, renovada por 10 (dez) anos, a partir de 19 de maio de 1987, a concessão da Rádio Educação e Cultura de Sertãozinho Ltda., outorgada através da Portaria n?
366, de 2 de maio de 1977, para explorar, na Cidade de Sertãozinho, Estado de São Paulo, sem direito de exclusividade, serviço
de radiodifusão sonora em onda média.
Parágrafo único. A execução do serviço de radiodifusão,
cuja outorga é renovada por este Decreto, reger-se-á pelo Código Brasileiro de Telecomunicações, leis subseqüentes e seus regulamentos e, cumulativamente, pelas cláusulas aprovadas
através do Decreto n? 88.066, de 26 de janeiro de 1983, às quais
a entidade aderiu previamente.
Art. 2? A concessão ora renovada somente produzirá efeitos legais após deliberação do Congresso Nacional na forma do
§ 3?, do artigo 223 da Constituição.

Art. 3? Este Decreto entra em vigor da data de sua publicação.

Brasília, 23 de janeiro de 1990; 169? da Independência e
102? da República.
JOSÉ SARNEY
Antônio Carlos Magalhães
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DECRETO N? 98.860, DE 23 DE JANEIRO DE 1990
Renova a concesseo outorgada à Rádio
União de Céu Azul Ltde., para explorar
serviço de radiodifusão sonora em onda
média, na Cidade de Céu Azul, Estado do
Paraná.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, usando das atribui·
ções que lhe confere o artigo 84, item IV, da Constituição, e nos
termos do artigo 6?, item I, do Decreto n? 88.066, de 26 de janeiro de 1983, e tendo em vista o que consta do Processo n?
29105.000598/89,

DECRETA:
Art. I? Fica, de acordo com o artigo 33, § 3?,. da Lei n?
4.117, de 27 de agosto de 1962, renovada por 10 (dez) anos, a partir de 21 de dezembro de 1989, a concessão da Rádio União de
Céu Azul Ltda., outorgada através da Portaria n? 890, de 13 de
dezembro de 1979, para explorar, na cidade de Céu Azul, Estado do Paraná, sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão sonora em onda média.
Parágrafo único. A execução do serviço de radiodifusão,
cuja outorga é renovada por este Decreto, reger-se-á pelo Código Brasileiro de Telecomunicações, leis subseqüentes e seus regulamentos e, cumulativamente, pela cláusulas aprovadas através do Decreto n? 88.066, de 26 de janeiro de 1983, às quais a entidade aderiu previamente.
Art. 2? A concessão ora renovada somente produzirá efeitos legais após deliberação do Congresso Nacional na forma do
§ 3? do artigo 223 da Constituição.

Art. 3? Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Brasília, 23 de janeiro de 1990; 169? da Independência e
102? da República.
JOSÉ SARNEY
Antônio Carlos Magalhães
Cal. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília. 182(1):81-525, jan./fev. 1990.
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DECRETO N? 98.861, DE 23 DE JANEIRO DE 1990
Renova a concessão outorgada a. Rádio
Regional Ltda. para explorar serviço de radiodifusão sonora em onda média, na Cidade de Santo Cristo, Estado do Rio Grande
do Sul.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, usando das atribuições que lhe confere o artigo 84, item IV, da Constituição, e nos
termos do artigo 6?, item I, do Decreto n? 88.066, de 26 de janeiro de 1983, e tendo em vista o que consta do Processo n?
29102.001503/87,

DECRETA:
Art. I? Fica, de acordo com o artigo 33, § 3?, da Lei n?
4.117, de 27 de agosto de 1962, renovada por 10 (dez) anos, a partir de 25 de novembro de 1987, a concessão da Rádio Regional
Ltda., outorgada através do Decreto n? 80.449, de 28 de setembro de 1977, para explorar, na Cidade de Santo Cristo, Estado
do Rio Grande do Sul, sem direito de exclusividade, serviço de
radiodifusão sonora em onda média.
Parágrafo único. A exeêução do serviço de radiodifusão,
cuja outorga é renovada por este Decreto, reger-se-á pelo Código Brasileiro de Telecomunicações. leis subseqüentes e seus regulamentos e, cumulativamente, pelas cláusulas aprovadas
através do Decreto n? 88.066, de 26 de janeiro de 1983, às quais
a entidade aderiu previamente.
Art. 2? A concessão ora renovada somente produzirá efeitos legais após deliberação do Congresso Nacional na forma do
§ 3?, do artigo 223 da Constituição.

Art. 3? Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Brasília, 23 de janeiro de 1990; 169? da Independência e
102? da República.
JOSÉ SARNEY
Antônio Carlos .Magalhães
CoL Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 182(1):81-525, jan.lfev. 1990.
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DECRETO N? 98.862, DE 23 DE JANEIRO DE 1990
Outorga. concessão 8. Rádio Jegueribena de Aracati Ltda. para explorar serviço
de reâiodiiueeo sonora em onda média, na
Cidade de Aracan, Estado do Ceará.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, usando das atribuições que lhe conferem o artigo 84, item IV, da Constituição, e o
artigo 29 do Regulamento dos Serviços de Radiodifusão, aprovado pelo Decreto n Ó"52.795, de 31 de outubro de 1963, com a redação dada pelo Decreto n? 88.067, de 26 de janeiro de 1983, e
tendo em vista o que consta do Processo MC n? 29000.004261/8931, (Edital n? 57/891,
DECRETA:
Art. I? Fica outorgada concessão à Rádio Jaguaribana de
Aracati Ltda. para explorar, pelo prazo de 10 (dez] anos, sem
direito de exclusividade, serviço de radiodifusão sonora em onda média, na Cidade de Aracati, Estado do Ceará.
Parágrafo único. A concessão ora outorgada reger-se-á pelo Código Brasileiro de Telecomunicações, leis subseqüentes,
regulamentos e obrigações assumidas pela outorgada em sua
proposta.
Art. 2~ Esta concessão somente produzirá efeitos legais
após deliberação do Congresso Nacional, na forma do artigo
223, § 3?, da Constituição.
Art. 3~ O contrato decorrente desta concessão deverá ser
assinado dentro de 60 (sessenta) dias, a contar da data de publicação da deliberação de que trata o artigo anterior, sob pena de
se tornar nulo, de pleno direito, o ato de outorga.

Art. 4'

Este Decreto entra em vigor na data de sua publi-

cação.

Brasília, 23 de janeiro de 1990; 169? da Independência e
102? da República.
JOSÉ SARNEY
Antônio Carlos Magalhães
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 182(1):81-525, jan./fev. 1990.
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DECRETO N? 98.863, DE 23 DE JANEIRO DE 1990
Cria a Reserva Extrativista do Alto
Juruá.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, usando das atribuições que lhe confere o art. 84, inciso IV, da Constituição Federal, e nos termos do artigo 9?, inciso VI, da Lei n? 6.938, de 31
de agosto de 1981, com a nova redação dada pela Lei n? 7.804,
de 18 de julho de 1989,
DECRETA:
Art. I? Fica criada, no Estado do Acre, a Reserva Extrativista do Alto Juruá, com área aproximada de 506.186ha (quinhentos e seis mil, cento e oitenta e seis hectares}, que passa a
integrar a estrutura do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e
dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama), autarquia vinculada ao Ministério do Interior, compreendida dentro do seguinte
perímetro:

Norte: Partindo do ponto onde se localizará o marco 1, de
coordenadas UTM 751308m e 907003m, situado na foz do Rio Tejo, segue pela margem direita do mesmo, acompanhando a linha
divisória de águas da bacia do Rio Tejo até o Marco 2, de coordenadas UTM 815467m e 9027664m.
Leste: Do ponto antes descrito, segue pelo limite oeste da
Área Indígena J aminawa Arara até o ponto onde se localizará o
Marco 3, de coordenada UTM 810590m e 9011888m; daí segue pelo divisor de águas entre as bacias do Igarapé Machadinho e
Rio Jordão até o Marco 4, de coordenadas UTM 820494m e
8975412m, onde se situa o limite norte da Área Indígena Kaxinawá do Rio Jordão.
Sul: Do ponto acima descrito, segue o limite norte das
Áreas Indígenas Kaxinawá do Rio J ordão e Kaxinawá do Rio
Breu até encontrar o Rio Breu na fronteira do Brasil com o Peru, daí, segue pela margem direita do mesmo até encontrar o
Rio Juruá, daí, segue pela linha de fronteira do Brasil com o
Peru até encontrar o Rio Arara.
Oeste: Do ponto acima descrito, segue o limite leste da Área
Indígena Karnpa do Rio Amônea no sentido norte, até encontrar
o Rio Amônea; daí, segue pela margem direita do mesmo, no
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 182(1):81-525, jan./fev.
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sentido jusante, até sua foz no Rio Juruá; daí, segue até o Marco 1, inicial da presente descrição perimétrica.
Art. 2? O Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama), quando da implantação,
proteção e administração da Reserva Extrativista do Alto Juruá, poderá celebrar convênios com as organizações legalmente
constituídas, tais como cooperativas e associações existentes na
reserva, para definir as medidas que se fizerem necessárias à
implantação da mesma.
Art. 3? A área da Reserva Extrativista ora criada fica declarada de interesse ecológico e social, conforme preconiza o
art. 225 da Constituição Federal e art. 9?, inciso VI, da Lei n? .
6_938, de 31 de agosto de 1981, com a nova redação pela Lei n?
7.804, de 18 de julho de 1989, ficando as desapropriações que se
façam necessárias a cargo do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis.
Art. 4? Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação.
Art. 5? Revogam-se as disposições em contrário.
Brasília, 23 de janeiro de 1990; 169? da Independência e
102? da República.
JOSÉ SARNEY
João Alves Filho

DECRETO N? 98.864, DE 23 DE JANEIRO DE 1990
Cria a Estação Ecológica de Tamoios, e
dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições
que lhe confere o artigo 84, item IV, da Constituição, e tendo
em vista o disposto na Lei n? 6.902, de 27 de abril de 1981,
DECRETA:
Art. I? Fica criada a Estação Ecológica de Tamoios, localizada nos Municípios de Angra dos Reis e Parati, Estado do
Rio de Janeiro, composta de 29 (vinte e nove) ilhotes, ilhas, lajes e rochedos, situados na Baía da Ribeira, em Angra dos Reis,
e na Bafa da Ilha Grande, em Parati, abaixo descritos: Ilha de
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 182(1):81-525, jan./fev. 1990.
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Sandri, Samambaia, Tucum, Tucum de Dentro, Sabacu, Pingo
d' Água, Búzios, Búzios Pequena, Ar açatíba de Fora, Araçatiba
de Dentro, Catimbaú, Imboacica, Queimada Grande, Queimada
Pequena, Zatin, Ganchos, Araraquarinha, Algodão, Comprida,
Araraquara, Jurubaíba, Palmas e Ilha das Cobras, Ilhote Pequeno e Ilhote Grande, Laje do Cesto, Lage Pedra Pelada, laje
existente entre a Ilha das Cobras e Ilha dos Búzios Pequena e
Rochedo de São Pedro, com as seguintes coordenadas geográficas:

Latitude sul: 23'03'16" e 23'03'58"
Longitude oeste: 44'35'51"e 44'36'40"
Ilha Araraquara - Situada na Baía da Ilha Grande.
Latitude sul: 23'03'15" e 23'04'14"
Longitude oeste: 44'33'00" e 44'33'55"
Ilha Jurubaíba - Situada na Baía da Ilha Grande
Latitude sul: 23'03'15" e 23'04'14"
Longitude oeste: 44'33'00" e 44'33'55"
Ilha das Palmas - Situada na Baía da Ilha Grande
Latitude sul: 23'07'45" e 23'08'10"
Longitude oeste: 44'40'15" e 44'40'45"
Ilhas das Cobras - Situada na Baía da Ilha Grande
Latitude sul: 23'03'00" e 23'04'00"
Longitude oeste: 44'23'32" e 44'25'25"
Ilhote Pequeno - Situado na Baía da Ilha Grande
Latitude sul: 23'03'50" e 23'04'06"
Longitude oeste: 44'35'35" e 44'35'52"
Ilhote Grande - Situado na Baía da Ilha Grande
Latitude sul; 23'03'57" e 23'04'15"
Longitude oeste: 44'35'58" e 44'36'25"
Ilha dos Ganchos - Situada na Baía da Ilha Grande
Latitude sul: 23'10'15" e 23'10'40"
Longitude oeste: 44'37'53" e 44'38'19"
Ilha Araraquarinha - Situada na Baía da Ilha Grande
Latitude sul: 23'02'54" e 23'03'15"
Longitude oeste: 44'33'19" e 44'33'55"
Laje Pedra Pelada - Situada na Baía da Ilha Grande
Latitude sul: 23'03'00" e 23'04'00"
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Longitude oeste: 44'23'32" e 44'25'25"
Ilha Araçatiba de Fora - Situada na Baía da Ribeira
Latitude sul: 23'00'24" e 23'00'48"
Longitude oeste: 44'21'36" e 44'22'21"
Ilha Araçatiba de Dentro - Situada na Baía da Ribeira
Latitude sul: 23'00'24" e 23'00'48"
Longitude oeste: 44'21'36" e 44'22'21"
Ilha do Catimbaú - Situada na Baía da Ilha Grande
Latitude sul: 23'11'34" e 23°11'45"
Longitude oeste: 44'37'17" e 44'37'38"
Ilha Imboassica - Situada na Baia da Ilha Grande
Latitude sul: 23'04'43" e 23'05'15"
Longitude oeste: 44'19'34" e 44'20'00"
Ilha Queimada Grande - Situada na Baía da Ilha Grande
Latitude sul: 23'05'00" e 23'05'32"
Longitude oeste: 44'18'24" e 44'18'50"
Ilha Queimada Pequena - Situada na Baia da Ilha Grande
Latitude sul: 23'05'00" e 23'05'32"
Longitude oeste: 44'18'24" e 44'18'50"
Ilha Zatin - Situada na Baía da Ilha Grande
Latitude sul: 23'03'11" e 23'03'40"
Longitude oeste: 44'22'20" e 44'22'50"

Ilha do Algodão - Situada na Baía da Ilha Grande
Latitude sul: 23'01'56" e 23'02'18"
Longitude oeste: 44°-3lll48" e 44'31'25"
Ilha Comprida (Tarituba) - Situada na Baía da Ilha Grande
Latitude sul: 23'03'17" e 23'03'58"
Longitude oeste: 44'35'51" e 44'36'45"
Ilha do Sandri - Situada na Baia da Ilha Grande
Latitude sul: 23°02'20" e 23'03'25"
Longitude oeste: 44'28'40 e 44'29'05"
Ilha Samambaia - Situada na Baía da Ilha Grande
Latitude sul: 23'01'37" e 23'02'00"
Longitude oeste: 44'28'40" e 44'29'05"
Ilha do Tucum - Situada na Baía da Ribeira
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Latitude sul: 23'01'25" e 23'01'37"
Longitude oeste: 44'26'00" e 44°26'15"
Ilha Tucum de Dentro - Situada na Baía da Ribeira
Latitude sul: 22'59'33" e 22'59'50"
Longitude oeste: 44'25'08" e 44°25'26"
Ilha de Sabacu - Situada na Baía da Ribeira
Latitude sul: 23'00'16" e 23'00'32"
Longitude oeste: 44'22'47" e 44'23'13"
Ilha do Pingo d'Água - Situada na Baía da Ribeira
Latitude sul: 23'00'00" e 23°00'15"
Longitude oeste: 44°25'43" e 44'26'00"
Ilha dos Búzios - Situada na Baía da Ilha Grande
Latitude sul: 23'03'00' e 23'04'00"
Longitude oeste: 44°23'32" e 44'25'25"
Ilha dos Búzios Pequena - Situada na Baía da Ilha Grande
Latitude sul: 23'03'00" e 23°04'00"
Longitude oeste: 44'23'32" e 44'25'25"
Laje do Cesto - Situada na Baía da Ilha Grande
Latitude sul: 23°04'06" e 23'04'19"
Longitude oeste: 44'35'15" e 44'35'30"
Laje existente entre a Ilha das Cobras e Ilha dos Búzios
Pequena - Situada na Baia da Ilha Grande
Latitude sul: 23°03'00" e 23'04'00"
Longitude oeste: 44'23'32" e 44'25'25"
Rochedo de São Pedro - Situado na Baía da Ilha Grande
Latitude sul: 23'02'38" e 23°03'00"
Longitude oeste: 44'32'18" e 44'32'53"
Art. 2? Integra a estação ecológica o entorno marinho e
parcéis em cada uma das ilhas, ilhotes, lajes e rochedos reíeridos no artigo anterior, dentro de um raio de 1 (um) Km de extensão, a partir da arrebentação das ondas do mar nas praias,
encostas de rochedos e lajes mencionados.
Art. 3? A admimstração da Estação Ecológica de Tamoios, de que trata este Decreto, será exercida pelo Instituto
Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama) do Ministério do Interior, aplicando-se às terras,
flora, fauna e paisagens de sua área de jurisdição, no que couber, as disposições da legislação federal específica.
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 182(1):81-525, jan.zfev. 1990.
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Art. 4? O Ibama se articulará com os demais Órgãos da
Administração Pública, no campo das respectivas competências, para as medidas que forem necessárias à efetiva implantação e consolidação da Estação Ecológica de Tamoios.
Art. 5? O Ibama baixará as instruções necessárias ao
cumprimento deste Decreto.
Art. 6? Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 7? Revogam-se as disposições em contrário.
Brasília, 23 de janeiro de 1990; 169? da Independência e
102? da República.
JOSÉ SARNEY
João Alves Filho

DECRETO N? 98.865, DE 23 DE JANEIRO DE 1990
Dispõe sobre a interdição de área
indígena, no Estado do Pará, e dá outras
providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições
que lhe confere o art. 84, incisos II e IV, da Constituição, e considerando os dispositivos legais que regem a política indigenista
em vigor no País, em especial o art. 231 da Constituição, bem
assim a necessidade da tomada de medidas capazes de garantir
a integridade da etnia Kayapó e de seu habitat,

DECRETA:
Art. I? O Presidente da Fundação Nacional do Índio
(Funai) promoverá a interdição de área destinada a garantir a
vida e o bem-estar dos índios da etnia Kayapó, nos Municípios
de Altamira e São Félix do Xingu, Estado do Pará, de acordo
com os limites provisoriamente levantados pela Funai.
Art. 2? O processo de reconhecimento das áreas tradicionalmente ocupadas pelos indios Kayapó, nos termos do art. 231
e seu § I? da Constituição, obedecerá ao disposto no Decreto n?
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94.945 1' 1, de 23 de setembro de 1987, e sua demarcação será concluída no prazo de 150 dias, contados da data da publicação

deste Decreto.
Parágrafo único. Para a realização dos trabalhos demarcatórios, a Funai poderá firmar convênio com a Fundação Mata
Virgem.
Art. 3? Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 4? Revogam-se as disposições em contrário.
Brasília, 23 de janeiro de 1990; 169? da Independência e
102? da República.
JOSE SARNEY
João Alves Filho

DECRETO N" 98.866, DE 23 DE JANEIRO DE 1990
Autoriza o funcionamento do curso de
Administração da Faculdade de Ciências
Administrativas de Curvelo.

o PRESIDENTE DA REPÚBLICA, usando das atribuições que lhe confere o artigo 84, item IV, da Constituição, e tendo em vista o que consta do Proc. n? 23001.001117/86-68 do Ministério da Educação,
DECRETA:
Art. I? Fica autorizado o funcionamento do curso de Administração, a ser ministrado em Curvelo, Estado de Minas Gerais, pela Faculdade de Ciências Administrativas de Curvelo,
mantida pela Mitra Arquidiocesana de Diamantina.
Art. 2? Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 23 de janeiro de 1990; 169? da Independência e
102? da República.
JOSE SARNEY
Carlos Sant'Anna
(*) V. Coleção das Leis de 1987, volume VI, decretos de julho a setembro,
pãg. 502.
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DECRETO N? 98.867, DE 23 DE JANEIRO DE 1990
Autoriza o funcionamento do curso de
Ciências Contábeis da Faculdade de Ciências Contábeis e Administrativas de Barra
do Garças.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, usando das atribuições que lhe confere o artigo 84, item IV, da Constituição, e tendo em vista o que consta do Processo n? 23001.000913/86-38 do
Ministério da Educação,
DECRETA:

Art. I? Fica autorizado o funcionamento do curso de Ciências Contábeis, a ser ministrado pela Faculdade de Ciências
Contábeis e Administrativas de Barra do Garças, mantida pela
Associação Barragarcense de Educação e Cultura, com sede em
Barra do Garças, Estado do Mato Grosso.
Art. 2? Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 23 de janeiro de 1990; 169? da Independência e
102? da República.
JOSÉ SARNEY
Carlos Sant'Anna
DECRETO N? 98.868, DE 23 DE JANEIRO DE 1990
Autoriza o funcionamento do curso de
Pedagogia da Faculdade de Educação de
Cassilândia.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, usando das atribuições que lhe confere o artigo 84, item IV, da Constituição, e tendo em vista o que consta do Processo n? 23001.001050/86-90 do
Ministério da Educação,
DECRETA:

Art. I? Fica autorizado o funcionamento do curso de Pedagogia, com habilitações em Administração Escolar, para
exercício nas escolas de I? e 2? graus, Supervisão Escolar, para
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exercício nas escolas de I? e 2? graus, Orientação Educacional e
Magistério das Disciplinas Pedagógicas do 2? grau, a ser ministrado pela Faculdade de Educação de Cassilândia, unidade das
Faculdades Integradas de Cassilãndia, mantida pela Associação
Sul-Matogrossense de Educação e Cultura, com sede em Cassilândia, Mato Grosso do Sul.
Art. 2? Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 23 de janeiro de 1990; 169? da Independência e
102? da República.
JOSÉ SARNEY
Carlos Sant'Anna
DECRETO N? 98.869, DE 23 DE JANEIRO DE 1990
Autoriza o funcionamento do curso de
Pedagogia das Faculdades Integradas de
Diamantino.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, usando das atribuições que lhe confere o artigo 84, item IV, da Constituição, e tendo em vista o que consta do Processo n? 23001.000967/86-67 do
Ministério da Educação,
DECRETA:
Art. I? Fica autorizado o funcionamento do curso de Pedagogia, com habilitações em Magistério das Disciplinas Pedagógicasdo 2? grau, Administração Escolar, para exercício nas
escolas de I? e 2? graus, Supervisão Escolar, para exercício nas
escolas de I? e 2? graus e Orientação Educacional, a ser ministrado pelas Faculdades Integradas de Diamantino, mantidas pela Instituição Diamantinense, de Ensino e Cultura, com sede em
Diamantino, Estado do Mato Grosso. .
Art. 2? Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação. revogadas as disposições em contrário.
Brasilia, 23 de janeiro de 1990; 169? da Independência e
102? da República.
JOSÉ SARNEY

Carlos Sant'Anna
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DECRETO N? 98.870, DE24 DE JANEIRO DE 1990
Renova a concessão outorgada à Rádio
Dilusora de Três Passos Ltda., para explorar serviço de radiodifusão sonora em onda
média, na Cidade de Três Passos, Estado
do Rio Grande do Sul.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, usando das atribuições que lhe confere o artigo 84, item IV, da Constituição, e nos
termos do artigo 6?, item I, do Decreto n? 88.066, de 26 de janeiro de 1983, e tendo em vista o que consta do Processo n?
29102.001376/87,
DECRETA:
Art. I? Fica, de acordo com o artigo 33, § 3?, da Lei n?
4.117, de 27 de agosto de 1962, renovada por 10 (dez) anos, a partir de 8 de fevereiro de 1988, a concessão da Rádio Difusora de
Três Passos Ltda., outorgada através do Decreto n? 61.818 de 4
de dezembro de 1967, para explorar, na Cidade de Três Passos,
Estado do Rio Grande do Sul, sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão sonora em onda média.
Parágrafo único; A execução do serviço de radiodifusão,
cuja outorga renovada por este Decreto, reger-se-á pelo Código Brasileiro de Telecomunicações, leis subseqüentes e seus regulamentos e, cumulativamente pelas cláusulas aprovadasatravés do Decreto n? 88.066, de 26 de janeiro de 1983, às quais a entidade aderiu previamente.
é

Art. 2? A concessão ora renovada somente produzirá efeitos legais após deliberação do Congresso Nacional na forma do
§ 3? do artigo 223 da Constituição.
Art. 3?

Este Decreto entra em vigor na data de sua publi-

cação.

Brasília, 24 de janeiro de 1990; 169? da Independência e
102? da República.
JOSÉ SARNEY

Antônio Carlos Magalhães
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DECRETO N? 98.871, DE 24 DE JANEIRO DE 1990
Renova a concessão outorgada il Rádio
Clube de Votuporanga Ltde., para explorar
serviço de radiodifusão sonora em onda média, na Cidade de Votuporanga, Estado de
São Paulo.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, usando das atribuições que lhe confere o artigo 84, item IV, da Constituição, e nos
termos do artigo 6?, item I, do Decreto n? 88.066, de 26 de janeiro de 1983, e tendo em vista o que consta do Processo n?
29100.001886/88,

DECRETA:
Art. I? Fica, de acordo com o artigo 33, § 3?, da Lei n?
4.117, de 27 de agosto de 1962, renovada por 10 (dez) anos, a partir de 11 de fevereiro de 1989, a concessão da Rádio Clube de
Votuporanga Ltda., outorgada através do Decreto n? 63.709, de
2 de dezembro de 1968, para explorar, na Cidade de Votuporanga, Estado de São Paulo, sem direito de exclusividade, serviço
de radiodifusão sonora em onda média.
Parágrafo único. A execução do serviço de radiodifusão,
cuja outorga é renovada por este Decreto, reger-se-á pelo Código Brasileiro de Telecomunicações, leis subseqüentes e seus regulamentos e, cumulativamente pelas cláusulas aprovadas através do Decreto n? 88.066, de 26 de janeiro de 1983, às quais a entidade aderiu previamente.
Art. 2? A concessão ora renovada somente produzirá efeitos legais após deliberação do Congresso Nacional na forma do
§ 3? do artigo 223 da Constituição.

Art. 3? Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Brasília, 24 de janeiro de 1990; 169? da Independência e
102? da República.
JOSÉ SARNEY
Antônio Carlos Magalhães
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 182(1):81-525, jan./fev. 1990.
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DECRETO N' 98.872, DE 24 DE JANEIRO DE 1990
Renova a concessão outorgada à Rádio
Cereie de Anápolis Ltde., para explorar
serviço de radiodifusão sonora em onda tropical, na Cidade de Anápolis, Estado de
Goiás.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, usando das atribuições que lhe confere o artigo 84, item IV, da Constituição, e nos
termos do artigo 6?, item I, do Decreto n? 88.066, de 26 de janeiro de 1983, e tendo em vista o que consta do Processo MC n?
100.777/82,

DECRETA:
Art. I? Fica, de acordo com o artigo 33, § 3?, da Lei n?
4.117, de 27 de agosto de 1962, renovada por 10 (dez) anos, a partir de I? de maio de 1983, a concessão da Rádio Carajá de Anápolis Ltda., outorgada através do Decreto n? 44.062, de 23 de julho de 1958, para explorar, na Cidade de Anápolis, Estado de
Goiás, sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão sonora em onda tropical,
Parágrafo único. A execução do serviço de radiodifusão,
cuja outorga é renovada por este Decreto, reger-se-á pelo Código Brasileiro de Telecomunicações, leis subseqüentes e seus regulamentos e, cumulativamente, pelas cláusulas aprovadas
através do Decreto n? 88.066, de 26 de janeiro de 1983, às quais
a entidade aderiu previamente.
Art. 2? A concessão ora renovada somente produzirá efeitos legais após deliberação do Congresso Nacional na forma do
§ 3? do artigo 223 da Constituição.

Art. 3? Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasilia, 24 de janeiro de 1990; 169? da Independência e
J02? da República.
JOSÉ SARNEY
Antônio Carlos Magalhães
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 182(1):81-525, jan./fev. 1990.
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DECRETO N? 98.873, DE 24 DE JANEIRO DE 1990
Renova a concessão outorgada â Televisão Rio Grande S.A., para explorar serviço de radiodifusãO de sons e imagens (televisão), na Cidade do Rio Grande, Estado do
Rio Grande do Sul.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, usando das atribuições que lhe confere o artigo 84, item IV, da Constituição, e
nos termos do artigo 6?, item I, do Decreto n? 88.066, de 26 de
janeiro de 1983, e tendo em vista o que consta do Processo n?
29102.000361/89,
DECRETA:
Art. 1? Fica, de acordo com o artigo 33, § 3?, da Lei n?
4.117, de 27 de agosto de 1962, renovada por 15 (quinze) anos, a
partir de 2 de agosto de 1989, a concessão da Televisão Rio
Grande S.A., outorgada através do Decreto n? 74.008, de 3 de
maio de 1974, para explorar, na Cidade de Rio Grande, Estado
do Rio Grande do Sul, sem direito de exclusividade, serviço de
radiodifusão de sons e imagens (televisão).
Parágrafo único. A execução do serviço de radiodifusão,
cuja outorga é renovada por este Decreto, reger-se-á pelo Código Brasileiro de Telecomunicações, leis subseqüentes e seus regulamentos e, cumulativamente, pelas cláusulas aprovadas
através do Decreto n? 88.066, de 26 de janeiro de 1983, às quais
a entidade aderiu previamente.
Art. 2? A concessão ora renovada somente produzirá efeitos legais após deliberação do Congresso Nacional na forma do
§ 3? do artigo 223 da Constituição.

Art. 3? Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Brasília, 24 de janeiro de 1990; 169? da Independência e
102? da República.
JOSÉ SARNEY
Antônio Carlos Magalhães
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 182(1):81-525, [an.Zfev. 1990.
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DECRETO N? 98.874, DE 24 DE JANEIRO DE 1990 1*1
Dispõe sobre a execução do Estabelecimento do Regime Geral de Origem, da Resolução n? 78, entre o Brasil e a Associação
Latino-Americana de Integração (Aladi).

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, usando da atribuição
que lhe confere o art. 84, item IV, da Constituição,
Considerando que o Tratado de Montevidéu, que criou a
Associação Latino-Americana de Integração (Aladi), firmado
pelo Brasil em 12 de agosto de 1980 e aprovado pelo Congresso
Nacional através do Decreto Legislativo n? 66, de 16 de novembro de 1981, prevê, no seu artigo 7, a modalidade de Acordo de
Alcance Parcial; e
Considerando que os Plenipotenciários do Brasil e da Associação Latino-Americana de Integração (Aladi) com base no tratado de Montevidéu-80, assinaram, a 24 de novembro de 1987,
em Montevidéu, o Estabelecimento do Regime Geral de Origem,
da Resolução n? 78, entre o Brasil e a Associação LatinoAmericana de Integração (Aladí),
DECRETA:
Art. I? O Estabelecimento do Regime Geral de Origem, da
Resolução n? 78, entre o Brasil e a Associação Latino-Americana de Integração (Aladi) apenso por cópia ao presente Decreto, será executado e cumprido tão inteiramente como nele se
contém, inclusive quanto à sua vigência.
Art. 2? Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Brasília, 24 de janeiro de 1990: 169? da Independência e
102? da República.
JOSÉ SARNEY
Roberto Costa de Abreu Sodré
(*l A Resolução, a que se refere este Decreto, está publicada no DO de
25-1-1990, pág. 1794.
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DECRETO N? 98.875, DE 24 DE JANEIRO DE 1990
Dispõe sobre a transferência de função
de confiança integrante do Grupo-Direção e
Assessoramento Superiores, do Ministério
da Aeronáutica.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, usando da atribuição
que lhe confere o item VI do artigo 84 da Constituição Federal,
de acordo com as disposições dos Decretos n?s 77.336, de 25 de
março de 1976; 83.844, de 14 de agosto de 1979 e 94.202, de 10 de
abril de 1987 e o que consta do Processo n? 830.006383/89,

DECRETA:
Art. 1? Fica transferida para a estrutura do Departamento
de Pesquisa e Desenvolvimento (Deped) 1 (uma) função de confiança LT-DAS-102.1, integrante do Grupo-Direção e Assessoramento Superiores da estrutura da Secretaria de Economia e Fi-.
nanças (Sefa] do Ministério da Aeronáutica, sem qualquer aumento de despesa.
Art. 2? As atribuições da função de Assessor, de que trata
este Decreto, são as definidas no Regimento Interno e Regulamento do órgão de sua estrututa básica, aprovadas por portaria
ministerial.
Art. 3? O provimento da função de confiança compreendida no art. 1? far-sa-á na forma da legislação vigente.
Art. 4?

Este Decreto entra em vigor na data de sua publi-

cação, revogadas as disposições em contrário.

Brasilia, 24 de janeiro de 1990; 169? da Independência e
102? da República.
JOSÉ SARNEY
João Batista de Abreu
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 182(1):81-525, jan.zfev. 1990.
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ANEXO
MINISTÉRIO DA AERONÁUTICA
(Ministério ou órgão integrante da Presidência da
República e Autarquia Federal)
TABELA PERMANENTE
FUNCÚES DE CONFIANÇA

Grupo-Direção e Assessoramento Superiores (LT-DAS-IOO)

Situação Anterior

N~

de

cargos ou

Denominação

funções

Situação Nova

Símbolo ou
valor de
gratificação

N? de
cargos ou

Código

Denominação

funções

---Secretaria deEconomia e
O!

DepartamenÚJ dePesquisa e

Finanças
Assessor
LT·DAS·102.l
«Função transferida através do
artigo l? do Decreto n? /89,

Desenvolvimento
' 01

Assessor

LT·DAS·102.l

da Selaparao Deped/MAer.

DECRETO N? 98.876, DE 25 DE JANEIRO DE 1990
Revoga o Decreto n" 79.724, de 24 de
maio de 1977, que autorizou a SheIl ExpIoretion Servíces (Brazíl) B. V. a funcionar na
República Federativa do Brasil.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, usando da atribuição
que lhe confere o art. 84, inciso IV, da Constituição,
DECRETA:
Art. I? Fica revogado o Decreto n:' 79_724, de 24-5-1977,
que cedeu à Shell Exploration Services (Brazil) B_V. autorização para funcionar na República Federativa do Brasil.
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 182(1):81-525, jan.zfev. 1990.

351
Art. 2? Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Brasília, 25 de janeiro de 1990; 169? da Independência e
102? da República.
JOSÉ SARNEY
Roberto Cardoso Alves

DECRETO N? 98.877, DE 25 DE JANEIRO DE'l990
Declara de utilidade pública, para fins
de desapropriação, área de terra necessária
à implantação da estação transformadora
de distribuição Tremembé, da Eletricidade
de São Paulo S.A. (Eletropaulo) no Estado
de São Paulo.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, usando da atribuição
que lhe confere o art. 84, item IV, da Constituição, tendo em
vista o disposto no art. 151, letra b, do Decreto n? 24.643, de 10
de julho de 1934, e no art. 5? letra f do Decreto-Lei n? 3.365, de
21 de julho de 1941, e o que consta do Processo n?
27100.001549/89-91,
DECRETA:
Art. 1? Fica declarada de utilidade pública, para fins de
desapropriação, a área de terra de propriedade particular, com
o total de 5.964,13m 2 (cinco mil, novecentos e sessenta e quatro
metros quadrados e treze decímetros quadrados), necessária à
implantação da estação transformadora de distribuição Tremembé, no Município de Tremembé, Estado de São Paulo.
Art. 2? A área de terra, referida no artigo anterior, compreende aquela constante da planta de situação n? 15.616, aprovada mediante ato do Diretor da Divisão de Concessão de
Águas e Eletricidade, do Departamento Nacional de Águas e
Energia Elétrica, no Processo n? 27100.001549/89-91, e delimitada pelo perimetro assim descrito:
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 182(1):81-525, jan./fev. 1990.
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- tem inicio no Ponto 1, localizado no alinhamento leste da
rua Wilson Solano da Cunha, distante 4,50 metros da interseção
dos prolongamentos do alinhamento norte da Rua Sete Bicas
com o alinhamento acima, medidos neste, no rumo SW
03°53'17"; segue por este com o rumo NE 03°53'57", na distãncia de 103,52 metros, até o Ponto 2; deflete à direita e segue com
o rumo NE 81°20'27", na distância de 22,85 metros, até o Ponto
3; deflete à esquerda e segue com o rumo NE 70°29'11", na distância de 41,05 metros, até o Ponto 4; deflete à direita e segue
com o rumo SW 03°53'19", na distância de 94,27 metros, até o
Ponto 5; deflete à direita e segue com o rumo SW 64°22'34", onde inicia seu caminhamento pelo alinhamento da Rua Sete Bicas, na distância de 20,97 metros, até o Ponto 6; segue em curva'
pouco acentuada à esquerda com desenvolvimento de 30,21 metros, até o Ponto 7; deflete à direita e segue com o rumo SW
67°17'57", na distância de 8,92 metros, até o Ponto 8; deflete à
direita e segue com o rumo NW 97°09'08", pelo chanfro na curva
de concordância dos alinhamentos norte da Rua Sete Bicas, onde
termina seu caminhamento por esta, a leste da Rua Wilson Solano da Cunha, na distância de 8,19 metros, até o Ponto 1, onde
teve início esta descrição.
Art. 3? Fica autorizada, a Eletricidade de São Paulo S,A.
(Eletropaulo), a promover a desapropriação da refrida área de
terra na forma da legislação vigente. com os recursos próprios.
Parágrafo único, Nos termos do artigo 15 do Decreto-Lei
n? 3,365. de 21 de junho de 1941, modificado pela Lei n? 2,786,
de 21 de maio de 1956, fica a expropriante autorizada a invocar
o caráter de urgência no processo de desapropriação, para fins
de imissão na posse da área de terra abrangida por este Decreto.
Art. 4? Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 5?

Revogam-se as disposições em contrário.

Brasília, 25 de janeiro de 1990; 169? da Independência e
102? da República,
JOSÉ SARNEY
Vicente Cavalcante Fialho
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 182(1):81-525, jan.Zfev. 1990.
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DECRETO N? 98.878, DE 25 DE JANEIRO DE 1990
Declara de utilidade pública, para fins
de constituição de servidão administrativa,
faixa de terra destinada â passagem de linha de transmissão da Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia (Coelba). no
Estado da Bahia.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, usando da atribuição
que lhe confere o art. 84, item IV, da Constituição, tendo em
vista o disposto no art. 151, letra c, do Decreto n? 24.643, de 10
de julho de 1934, regulamentado pelo Decreto n? 35.851, de 16 de
julho de 1954, e o que consta do Processo n? 27100.000939/89-80,
DECRETA:
Art. I? Ficam declaradas de utilidade pública, para fins
de constituição de servidão administrativa, as áreas de terra situadas na faixa de 25,00m (vinte e cinco metros) de largura, tendo como eixo a linha de transmissão, em 138kV, a ser estabelecida, com origem na Subestação Sobradinho e término na Subestação Sento Sé, nos Municípios de Sobradinho e Sento Sé,
Estado da Bahia, cujos projeto e planta de situação n? DIPR029-AI foram aprovados por ato do Diretor da Divisão de Concessão de Águas e Eletricidade, do Departamento Nacional de
Águas e Energia Elétrica, no Processo n? 27100.000939/89-80.
Art. 2? Fica autorizada, a Companhia de Eletricidade do
Estado da Bahia (Coelba), a promover a constituição de servidão administrativa nas referidas áreas de terra, na forma da legislação vigente, onde tal se fizer necessário, para a passagem
da linha de transmissão de que trata o item anterior.
Art. 3? Fica reconhecida a conveniência da constituição de
servidão administrativa necessária ern favor da Companhia de
Eletricidade do Estado da Bahia (Coelba], para o fim indicado,
a qual compreende o direito atribuído à empresa concessionária
de praticar todos os atos de construção, operação e manutenção
da mencionada linha de transmissão e de linhas telegráficas ou
telefônicas auxiliares, bem como suas possíveis alterações ou
reconstruçôes, sendo-lhe assegurado, ainda, o acesso à área da
servidão através de prédio serviente, desde que não haja outra
via praticável.
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Parágrafo único. Os proprietários das áreas de terra atingidas pelo ônus limitarão o uso e gozo das mesmas ao que for
compatível com a existência da servidão, abstendo-se, em conseqüência, da prática, dentro das mesmas, de quaisquer atos
que a embaracem ou lhe causem danos, incluídos entre eles 08
de erguer construções ou fazer plantações de elevado porte.
Art. 4? A Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia
(Coelba] poderá promover, em juízo, as medidas necessárias à
constituição da servidão administrativa, de caráter urgente, utílizando o processo judicial estabelecido no Decreto-Lei n? 3.365,
de 21 de junho de 1941, com as modificações introduzidas pela
Lei n? 2.786, de 21 de maio de 1956.
Art. 5? Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 6? Revogam-se as disposições em contrário.
Brasília, 25 de janeiro de 1990; 169? da Independência e
102? da República.

JOSÉ SARNEY
Vicente Cavalcante Fialho
DECRETO N? 98.879, DE 25 DE JANEIRO DE 1990
Autoriza o funcionamento do curso de
Secretariado da Faculdade de Administração da Guanabara.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, usando das atribuições que lhe confere o artigo 84, item IV, da Constituição, e tendo em vista o que consta do Proc. n:' 23026.012985/86-95 do Ministério da Educação,
DECRETA:
Art. I? Fica autorizado o funcionamento do curso de Secretariado, com habilitação em Secretariado Executivo, a ser
ministrado pela Faculdade de Administração da Guanabara,
mantida pela Sociedade de Ensino Superior e Assessoria Técnica, com sede na Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro.
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Art. 2? Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 25 de janeiro de 1990; 169? da Independência e
102? da República.
JOSÉ SARNEY
Carlos Sant'Anna
DECRETO N? 98.880, DE 25 DE JANEIRO DE 1990
Revoga o Decreto n.O 59.827(*}, de 21 de
dezembro de 1966, que aprova o Regulamento para as Bases Navais.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, usando da atribuição
que lhe confere o artigo 84, item IV, da Constituição,
DECRETA:
Art. I? Fica revogado o Decreto n? 59.827, de 21 de dezembro de 1966, que aprovou o Regulamento para as Bases Navais.
Art. 2? Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Brasília, 25 de janeiro de 1990; 169? da Independência e
102? da República.
JOSÉ SARNEY
Henrique Saboia

DECRETO N? 98.881, DE 25 DE JANEIRO DE 1990
Dispõe sobre a criação de área de proteção ambiental no Estado de Minas Gerais, e
dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições
que lhe confere o artigo 84, item IV, da Constituição Federal, e
tendo em vista o que dispõe o artigo 8? da Lei n? 6.902, de 27 de
abril de 1981, a Lei n? 6.938, de 31 de agosto de 1981, os Decre(*) V. Coleção das Leis de 1966, volume VIII, decretos de outubro a dezembro, pág. 425.
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tos n?s 88.351, de 1? de junho de 1983, e 89.532, de 6 de abril de
1984, e Resolução Conama n? lO, de 11 de agosto de 1989,
DECRETA:
Art. 1? Sob a denominação de APA Carste de Lagoa Santa, fica declarada Área de Proteção Ambiental a região situada
nos Municípios de Lagoa Santa, Pedro Leopoldo, Matozinhos e
Funilândia, no Estado de Minas Gerais, com as delimitações
geográficas constantes do artigo 3? deste Decreto.
Art. 2? A declaração de que trata o artigo anterior, além
de garantir a conservação do conjunto paisagístico e da cultura
regional, tem por objetivo proteger e preservar as cavernas e '
demais formações cársticas, sítios arqueo-paleontológicos, a cobertura vegetal e a fauna silvestre, cuja preservação é de fundamental importância para o ecossistema da região.
Art. 3? O memorial descritivo da área que compreende a
AP A Carste de Lagoa Santa foi elaborado com base nas cartas
topográficas da região metropolitana de Belo Horizonte na escala de 1:50.000 - código SE - 23-ZC-V e SE - 23-ZC-VI da Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatistica (FIBGEI,
com a seguinte descrição: começa na foz do Riacho do Gordura
sobre o Rio das Velhas, sobe por esse fio até seu encontro com
a Rodovia MG-010; daí segue por essa rodovia no sentido de Lagoa Santa até encontrar o perímetro da zona de expansão metropolitana de Lagoa Santa; acompanha esse perímetro no sentido
anti-horár-io até a confluência do Córrego Olhos d'Água com o
Córrego do Barreiro; sobe pelo Córrego do Barreiro, seguindo o
perímetro urbano de Lagoa Santa e continua por esse perímetro
até encontrar a Rua Acadêmico Nilo de Figueredo; dai segue
por essa rua até seu encontro com a Rua Salgado Filho; segue
por essa rua até seu encontro com a Rodovia MG-040; segue por
essa rodovia no sentido de Belo Horizonte até encontrar o
perímetro da Zona de Expansão Metropolitana do Município de
Pedro Leopoldo; acompanha esse perimetro em sentido antihorário até encontrar a estrada que liga Pedro Leopoldo a Mocambeiro; segue por essa estrada no sentido de Mocambeiro até
seu entroncamento com a estrada que liga Matozinhos a Mocambeiro; segue por essa estrada no sentido de Matozinhos até
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via no sentido de Sete Lagoas até atingir o limite dos Municípios Matozinhos-Prudente de Morais; segue acompanhando
esse limite municipal em direção ao Rio das Velhas até encontrar a estrada que liga Prudente de Morais à Fazenda Casa
Branca, passando pelo povoado de São Bento; segue essa estrada no sentido daquela fazenda, até seu encontro com o Riacho
Gordura; desce por esse riacho até a sua foz no Rio das Velhas,
onde teve início a descrição do perímetro, perfazendo uma área
de 35.600 hectares.
Art. 4? Na implantação e funcionamento da APA Carste
de Lagoa Santa serão adotadas, entre outras, as seguintes medidas:
I - o procedimento de zoneamento da APA será realizado pelo Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos
N aturais Renováveis, do Ministério do Interior, que indicará as
atividades a serem encorajadas em cada zona, bem como as que
deverão ser limitadas, restringidas ou proibidas, de acordo com
a legislação aplicável, objetivando a salvaguarda das cavernas e
demais formações cársticas, sítios arqueo-paleontológicos e a
biota nativa, para garantia das espécies residentes, proteção da
fauna e flora silvestres raras, endêmicas, ameaçadas e em perigo de extinção;
II - a utilização dos instrumentos legais e dos incentivos
financeiros governamentais, para assegurar a proteção da Zona
de Vida Silvestre, o uso racional do solo e outras medidas referentes à salvaguarda dos recursos ambientais, sempre que consideradas necessárias;
III ~ a aplicação, quando cabível, de medidas legais, destinadas a impedir ou evitar o exercício de atividades causadoras
de degradação da qualidade ambiental, em especial as atividades minerárias e agropecuárias;
IV - a divulgação das medidas previstas neste Decreto,
objetivando o esclarecimento da comunidade local sobre a APA
e suas finalidades.
Art. 5? Na AP A Carste de Lagoa Santa ficam proibidas
ou restringidas:
I - a implantação de atividades industriais potencialmente poluidoras, capazes de afetar mananciais de águas;
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II - a realização de obras de terraplanagem e a abertura
de canais, quando essas iniciativas importarem em alteração
das condições ecológicas locais, principalmente da Zona de Vida
Silvestre, onde a biota será protegida com maior rigor;
III - o exercício de atividades capazes de provocar erosão
das terras ou assoreamento das coleções hídri cas;
IV - o exercício de atividades que ameacem extinguir as
espécies raras da biota, o patrimônio espeleológico e arqueológíco, as manchas de vegetação primitiva e as nascentes de cursos
d'água existentes na região;
V - o uso de biocidas, substãncias organocloradas e/ou
mercuriais quando indiscriminado ou em desacordo com as nor..
mas ou recomendações técnicas oficiais.
Art. 6? A abertura de vias de comunicações, de canais,
barragens em cursos d'água, a implantação de projetos de urbanização, sempre que importarern na realização de obras de terraplanagem, e as atividades minerárias, bem como a realização
de grandes escavações e obras que causem alterações ambientais, dependerão da autorização prévia do Ibama, que somente
poderá concedê·la:

I - após estudo do projeto, exame das alternativas
possíveis e a avaliação de suas conseqüências ambientais;
11 - mediante a indicação das restrições e medidas consideradas necessárias à salvaguarda dos ecossistemas atingidos.
Parágrafo único. As autorizações concedidas pelo Ibama
não dispensarão outras autorizações e licenças federais, estaduais e municipais, porventura exigíveis.
Art. 7? Para melhor controlar seus efluentes e reduzir o
potencial poluidor das construções destinadas ao uso humano
na AP A Carste de Lagoa Santa, não serão permitidas:
I - a construção de edificações em terrenos que, por suas
características, não comportarem a existência simultânea de poços para receber o despejo de fossas sépticas e de poços de
abastecimento d'água, que fiquem a salvo de contaminação,
quando não houver rede de coleta e estação de tratamento de es·
gota em funcionamento;
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II - a execução de projetos de urbanização, sem as devidas autorizações, alvarás, licenças federais, estaduais e municio
pais exigíveis.
Art. 8? Os projetos de urbanização que, pelas suas carac-

terísticas, possam provocar deslizamento do solo e outros processos erosivos não terão a sua execução autorizada pelo lhama.
Art. 9? Em casos de epidemias e endemias, veiculadas por
animais silvestres, o Ministério da Saúde e a Secretaria de Saúde do Estado de Minas Gerais poderão, em articulação com o
lhama, promover programas especiais, para o controle dos referidos vetores.
Art. 10. Fica estabelecida, na APA Carste de Lagoa Santa, uma Zona de Vida Silvestre destinada, prioritariamente, à
salvaguarda das cavernas e demais formações cársticas, sítios
arqueo-paleontológicos e da biota nativa, para garantia da reprodução das espécies, proteção do habitat de espécies raras,
endêmicas, em perigo ou ameaçadas de extinção.
Parágrafo único. A Zona de Vida Silvestre, de que trata o
caput deste artigo, compreenderá as áreas mencionadas no art igo 18 da Lei n? 6_938/81111, consideradas como de relevante interesse ecológico, ainda que de domínio privado, e ficarão sujeitas
às restrições de uso e penalidades estabelecidas nos termos dos
Decretos n?s 88.351/831 2) e 89.532/841 31.
Art. 11. Visando à proteção de espécies raras na Zona de
Vida Silvestre, não será permitida a construção de edificações,
exceto as destinadas à realização de pesquisa e ao controle amo
bienta!.
Art. 12. Na Zona de Vida Silvestre não será permitida atividade degradadora ou causadora de degradação ambiental, inclusive o porte de armas de fogo e de artefatos ou instrumentos
de destruição da biota, ressalvados os casos objeto de prévia
autorização, expedida em caráter excepcional pelo lhama.

(1) V. Coleção das Leis de 1981, volume V, leis de julho a setembro, pág. 47.
(2) V. Coleção das Leis de 1983, volume IV, leis de abril a junho, pág , 137.
(3) V. Coleção das Leis de 1984, volume IV, leis de abril a junho, pág , 72.
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Art. 13. A APA Carste de Lagoa Santa será implantada,
scpcrvísionada, administrada e fiscalizada pelo lhama, em artículação com o órgão estadual do meio ambiente de Minas Gerais, as prefeituras municipais dos municípios envolvidos e
seus respectivos órgãos de meio ambiente.
Art. 14. Com vistas a atingir os objetivos previstos para a
APA Carste de Lagoa Santa, bem como para definir as atribuições e competências no controle de suas atividades, o lbama poderá firmar convênios com órgãos e entidades públicas ou privadas.
Art. 15. As penalidades previstas nas Leis n?s 6.902/81(4)
e 6.938/81 serão aplicadas aos transgressores das disposições
deste Decreto, pelo lhama, com vistas ao cumprimento das medidas preventivas e corretivas, necessárias à preservação da
qualidade ambiental.
Parágrafo único. Dos atos e decisões do lbama, referentes
a esta APA, caberá recurso ao Conselho Nacional do Meio Ambiente (Conama).
Art. 16. Os investimentos e a concessão de financiamento
e incentivos da Administração Pública Federal, direta ou indireta, destinados à APA Carste de Lagoa Santa, serão previamente comp atibilizados com as diretrizes estabelecidas neste
Decreto.
Art. 17. O Ibama expedirá as instruções normativas necessárias ao cumprimento deste Decreto.
Art. 18. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 19. Revogam-se as disposições em contrário.
Brasília, 25 de janeiro de 1990; 169? da Independência e
102? da República.
JOSÉ SARNEY
João Alves Filho

(4) V. Coleção das Leis de 1981, volume IH, leis de abril a junho, pág , 19.
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DECRETO N? 98.882, DE 25 DE JANEIRO DE 1990
Outorga concessão a Rádio Jornal Cidade de Juiz de Fora Ltda. para explorar
serviço de reâíodítusao sonora em onda média, na Cidade de Juiz de Fora, Estado de
Minas Gerais.

o PRESIDENTE DA REPÚBLICA, usando das atribuições que lhe conferem o artigo 84, item IV, da Constituição, e o
artigo 29 do Regulamento dos Serviços de Radiodifusão, aprovado pelo Decreto n:' 52.795, de 31 de outubro de 1963, com a redação dada pelo Decreto n:' 88.067, de 26 de janeiro de 1983, e
tendo em vista o que consta do Processo MC n? 29000.003592/89,
(Edital n? 42/89),
DECRETA:
Art. I? Fica outorgada concessão à Rádio Jornal Cidade
de Juiz de Fora Ltda. para explorar, pelo prazo de 10 (dez)
anos, sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão SO~
nora em onda média, na cidade de Juiz de Fora, Estado de Minas Gerais.
Parágrafo único. A concessão ora outorgada reger-se-á pelo Código Brasileiro de Telecomunicações, leis subseqüentes,
regulamentos e obrigações assumidas pela outorgada em sua
proposta.
Art. 2? Esta concessão somente produzirá efeitos legais
após deliberação do Congresso Nacional, na forma do artigo
223, § 3?, da Constituição.
Art. 3? O contrato decorrente desta concessão deverá ser
assinado dentro de 60 (sessenta) dias, a contar da data da publicação da deliberação de que trata o artigo anterior, sob pena de
se tornar nulo, de pleno direito, o ato de outorga.
Art. 4? Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 25 de janeiro de 1990; 169? da Independência e
102? da República.
JOSÉ SARNEY
Antônio Carlos Magalhães
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DECRETO N? 98.883, DE 25 DE JANEIRO DE 1990
Outorga concessão à Rádio Cidade de
Apiai Ltda., para explorar serviço de radiodifusão sonora em onda média, na Cidade
de Apíeí, Estado de São Paulo.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, usando das atribuições que lhe conferem o artigo 84, item IV, da Constituição, e o
artigo 29 do Regulamento dos Serviços de Radiodifusão, aprovado pelo Decreto n:' 52.795, de 31 de outubro de 1963, com a redação dada pelo Decreto n:' 88.067, de 26 de janeiro de 1983, e
tendo em vista o que consta do Processo MC n? 29000.007249/8861, (Edital n:' 303/88),

DECRETA:
Art. I? Fica outorgada concessão à Rádio Cidade de Apiaí
Ltda. para explorar, pelo prazo de 10 (dez) anos, sem direito de
exclusividade, serviço de radiodifusão sonora em onda média,
na Cidade de Apiaí, Estado de São Paulo.
Parágrafo único. A concessão ora outorgada reger-se-á pelo Código Brasileiro de Telecomunicações, leis subseqüentes,
regulamentos e obrigações assumidas pela outorgada em sua
proposta.
Art. 2? Esta concessão somente produzirá efeitos legais
após deliberação do Congresso Nacional, na forma do artigo
223, § 3', da Constituição.
Art. 3~ O contrato decorrente desta concessão deverá ser
assinado dentro de 60 (sessenta) dias, a contar da data de publicação da deliberação de que trata o artigo anterior, sob pena de
se tornar nulo, de pleno direito, o ato de outorga.

Art. 4"

Este Decreto entra em vigor na data de sua publi-

cação.

Brasília, 25 de janeiro de 1990; 169? da Independência e
102? da República.
JOSE SARNEY
Antônio Carlos Magalhães
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 182(1):81-525, jan.zfev. 1990.

363
DECRETO N? 98.884, DE 25 DE JANEIRO DE 1990
Cria a Unidade de Conservação denominada Reserva Biológica Gueribee, no Estado da Paraiba, e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, usando das atribuições que lhe são conferidas pelo inciso IV do art. 84 da Constituição Federal, e nos termos da alinea b, art. 5?, da Lei n?
4.771, de 15 de setembro de 1965,
DECRETA:
Art. I? Fica criada no Estado da Paraiba, nos Municípios
de Mamanguape e Rio Tinto, a Reserva Biológica Guaribas,
com área de 4.321,6ha (quatro mil, trezentos e vinte e um hectares e seis ares) com a seguintes características e confrontações:
«Área denominada Sema 1, com 616,4ha, Municipio de Marnanguape. Partindo do Ponto 1 localizado na margem esquerda da
faixa de dominio da BR-IOl, no sentido João Pessoa/Natal e altura da parcela número 5.03 com o AZ 335°5'00', segue-se por uma
reta medindo 1.250 (hum mil e duzentos e cinqüenta) metros, tendo como confrontante área parcelada no Núcleo 5 do PIC Rio
Tinto, até encontrar o Ponto 2 e dai COm o AZ de 340°00'00",
segue-se por uma reta medindo 510 (quinhentos e dez) metros
tendo como confrontante área parcelada do Núcleo do PIC Rio
Tinto, até encontrar o Ponto 3 e dai com AZ de 313°50'00",
segue-se por uma reta medindo 1.250 (um mil duzentos e cinqüenta) metros tendo como confrontante área parcelada no Núcleo 5 do PIC Rio Tinto, até encontrar o Ponto 4 e dai com AZ
de 18°40'00", segue-se por uma reta medindo 130 (cento e trinta)
metros tendo como confrontante área parcelada do Núcleo 5 do
PIC Rio Tinto, até encontrar o Ponto 5 e dai com o AZ de
06°00'00", segue por uma reta medindo 650 (seiscentos e cínqüenta] metros tendo como confrontante área parcelada do NJi·
cleo 5 do PIC Rio Tinto, até encontrar o Ponto 6 e daí com AZ
352°00', segue-se por uma reta medindo 1.260 (um mil duzentos e
sessenta] metros, tendo como confrontante área parcelada do
Núcleo 5 do PIC Rio Tinto, até encontrar o Ponto 7 e dai com o
AZ de 88°00', segue-se por uma reta medindo 1.400 (um mil e
quatrocentos) metros, tendo como confrontante área parcelada
do Núcleo 5 do PIC Rio Tinto, até encontrar o Ponto 8 e daí
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com o AZ inicial de 333°00', segue-se por uma estrada vicinal medindo 400 (quatrocentos) metros, tendo como confrontante área
parcelada do Núcleo 5 do PIC Rio Tinto, até encontrar o Ponto
9 e daí com o AZ de 71°50' segue-se por uma reta medindo 280
(duzentos e oitenta) metros, tendo como confrontante área parcelada do Núcleo 5 do PIC Rio Tinto, até encontrar o Ponto 10 e
daí com o AZ de 39"45', segue-se por uma reta medindo 1.120
(um mil cento e vinte) metros, tendo como confrontante área
parcelada do Núcleo 5 do PIC Rio Tinto, até encontrar o Ponto
11 e daí com o AZ inicial de 195°25' segue-se pela linha de limite
da faixa de domínio da BR-10l sentido Natal/João Pessoa, por
uma distância de 5.820 (cinco mil oitocentos e vinte) metros, até
encontrar o Ponto 1, início do presente Memorial Descritivo. A
área contida no perímetro acima descrito é de aproximadamente
616.40,00 (seiscentos e dezesseis hectares e quarenta ares) tomando por base mapa planimétrico na escala de 1:10.000 constante de Memorial Descritivo anexo ao Processo n? lucra BR
5.275178. Área denominada Sema 2, com 3.378,2ha, no Município
de Mamanguape partindo do Ponto 1 localizado na bifurcação da
estrada estadual de acesso a J acaraú, com a linha de faixa de
domínio da BR-10l, sentido João Pessoa/Natal com o AZ inicial
de 326°35', segue-se por essa estrada estadual por uma distância
de 1.250 (um mil duzentos e cinqüenta) metros, tendo como conIrontante área parcelada do Núcleo 1 do PIC Rio Tinto, até encontrar o Ponto 2 e daí com AZ inicial de 271°30' pela mesma
estrada de acesso a J acaraú, por uma distância de 9.050 (nove mil
e cinqüenta) metros, tendo como confrontante terras da Fazenda
Cachoeira e outros, até encontrar o Ponto 3 e daí com AZ inicial
de 10°05', por uma distância de 2.600 (dois mil e seiscentos) metros, tendo como confrontante terras da Fazenda Jardim, até
encontrar o Ponto 4 e dai com o AZ de 171°00' por uma reta medindo 1.100 (um mil e cem) metros, tendo como confrontante
área parcelada do Núcleo 3 de PIC Rio Tinto, até encontrar o
Ponto 5 e daí com o AZ de 90°20' por uma reta medindo 1.080
(um mil e oitenta) metros, tendo como confrontante área parcelada do Núcleo 3 do PIC Rio Tinto, até encontrar o Ponto 6 e
daí com AZ de 122°20' por uma reta medindo 750 (setecentos e
cinqüenta) metros, tendo como confrontante área parcelada do
Núcleo 3 do PIC Rio Tinto, até encontrar o Ponto 7 e daí com o
AZ inicial de 35°00' por uma estrada vicinal e por uma distância
de 2.300 (dois mil e trezentos) metros, tendo como confrontante
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área parcelada do Núcleo 3 do PIe Rio Tinto até encontrar o
Ponto 8 e daí com o AZ de 81°55' por uma reta medindo 360 (trezentos e sessenta) metros, tendo COmo confrontante área parcelada do Núcleo 3 do PIe Río Tinto, até encontrar o Ponto 9 e
daí com o AZ de 143°30' por uma reta medindo 1.330 (um mil
trezentos e trinta) metros, tendo como confrontante área parcelada do Núcleo 4 do PIe Rio Tinto, até encontrar o Ponto 10 na
margem esquerda do afluente do Ríacho Barro Branco e daí
com o AZ inicial de 50°00', descendo pela mesma margem esquerda por uma distância de 80 (oitenta) metros, tendo como
con!rontante área parcelada do Núcleo 4 do PIe Rio Tinto, até
encontrar o Ponto 11 na margem direita do mesmo riacho, e daí
com o AZ de 126°00' por uma reta medindo 1.300 (um mil e trezentos) metros, tendo como confrontante área parcelada do Núcleo 4 do PIe Rio Tinto, até encontrar o Ponto 12 e daí o AZ de
27°20' por uma reta medindo 1.540 (um mil quinhentos e quarenta) metros, tendo como confrontante área parcelada do Núcleo 4
do PIe Rio Tinto, até encontrar o Ponto 13 e daí com o AZ de
17°30' por uma reta medindo 820 (oitocentos e vinte) metros,
tendo como confrontante área parcelada do Núcleo 4 do PIe Rio
Tinto até encontrar o Ponto 14 e daí com o AZ de 01°00' por
uma reta medindo 490 (quatrocentos e noventa) metros, tendo
como confrontante, área parcelada do Núcleo 4 do PIe Rio Tinto até encontrar o Ponto 15 e daí, com o AZ 347°20' por uma reta de 590 (quinhentos e noventa) metros, tendo como confrontante área parcelada do Núcleo 4 do PIe Rio Tinto até encontrar o Ponto 16 e daí com o AZ de 338°05' por uma reta medindo
200 (duzentos) metros, tendo como confrontante área parcelada
do Núcleo 4 do PIe Rio Tinto até encontrar o Ponto 17 e daí
com o AZ 99°20' por uma reta medindo 580 (quinhentos e oitenta) metros, tendo como confrontante área parcelada do Núcleo 4
do PIe Rio Tinto até encontrar o Ponto 18 e daí com AZ de
79°00' por uma reta medindo 830 (oitocentos e trinta) metros,
tendo como confrontante área parcelada do Núcleo 4 do PIe Rio
Tinto, até encontrar o Ponto 19 e daí com o AZ de 158°00' por
uma reta medindo 360 (trezentos e sessenta) metros, tendo como
confrontante área parcelada do Núcleo 4 do PIe Rio Tinto, até
encontrar o Ponto 20 e dai com o AZ 163°00' por uma reta medindo 530 (quinhentos e trinta) metros, tendo como confrontante
área parcelada do Núcleo 4 do PIe Rio Tinto, até encontrar o
Ponto 21 e daí com o AZ 182°30' por uma reta medindo 1.280
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(um mil duzentos e oitenta) metros, tendo como confrontante área
parcelada do Núcleo 4 do PIe Rio Tinto até encontrar o Ponto 22 e
dai com o AZ de 177"00' por uma reta medindo 450 (quatrocentos e cinqüenta) metros, tendo como confrontante área parcelada do Núcleo 4 do PIe Rio Tinto, até encontrar o Ponto 23 e dai
com o AZ de 196"50' por uma reta medindo 1.360 (um mil trezentos e sessenta) metros, tendo como confrontante área parcelada
do Núcleo 4 do PIe Rio Tinto até encontrar o Ponto 24 e daí
com o AZ de 236"00' por uma reta medindo 1.360 (um mil trezentos e sessenta) metros, tendo como confrontante área parcelada
do Núcleo 4 do PIe Rio Tinto até encontrar o Ponto 25 e daí
com o AZ de 212"20' por uma reta medindo 1.260 (um mil duzentos e sessenta) metros, tendo como confrontante área parcelada
do Núcleo 4 do PIe Rio Tinto, até encontrar o Ponto 26 e daí
com o AZ 131"00' por uma reta medindo 1.030 (um mil e trinta)
metros, tendo como confrontante área parcelada do Núcleo 4 do
PIe Rio Tinto, até encontrar o Ponto 27 e daí com o AZ 141"20'
por uma reta medindo 900 (novecentos) metros, tendo como confrontante área parcelada do Núcleo 4 do r-to Rio Tinto até encontrar o Ponto 28 e daí com o AZ 40"30' por uma reta medindo 1.230 (um mil duzentos e trinta) metros, tendo como confrontante área parcelada do Núcleo 4 do PIe Rio Tinto, até encontrar o Ponto 29 e daí com o AZ 37"20' por uma reta medindo 2.050 (dois mil e cínqüenta) metros, tendo como confrontante
área parcelada do Núcleo 4 do PIe Rio Tinto, até encontrar o
Ponto 30 e daí com o AZ inicial de 152"30' por uma estrada vicinal por uma distância de 2.100 (dois mil e cem) metros, tendo
como confrontante área parcelada do Núcleo 5 do PIe Rio Tinto
até encontrar o Ponto 31 e daí com o AZ de 57"50' por uma reta
medindo 1.860 (um mil e oitocentos e sessenta] metros, tendo como confrontante área parcelada do Núcleo do PIe Rio Tinto até
encontrar o Ponto 32 e daí com o AZ inicial de 190"10' pela faixa de domínio da BR 101 por uma distância de 3.130 (três mil
cento e trinta) metros, sentido Natal/Joâo Pessoa, até encontrar
o Ponto 1, início do presente Memorial Descritivo. A área contida no perímetro acima descrito é de aproximadamente 3.378,2ha
(três mil trezentos e setenta e oito hectares e vinte ares), tomando por base mapa planimétrico na escala de 1:10.000, constante
de Memorial Descritivo; anexo ao processo Incra BR 5.275178.
Área denominada Sema 3, com 327,Oha, no Município de Rio
Tinto, Estado da Paraíba. Partindo-se do Ponto M 66, ou Ponto
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de partida que fica no limite Curral de Fora - Engenho do
Meio - Rio Vermelho, com Azimute Magnético de 110'50', distante 700 (setecentos) metros, confrontando com o Rio Vermelho, encontra-se o Ponto M 65-A, daí, com Azimute Magnético
de 357'55', distante 800 (oitocentos) metros, em linha reta, com
a mesma confrontação, encontra-se no Ponto M 65-B~ dai, com
Azimute Magnético de 126'30', distante 2.400 (dois mil e quatrocentos) metros, com a mesma confrontação e por uma estrada
carroçável, encontra-se o Ponto M 64, que serve de limite para
Curral de Fora (Sema 3) - Rio Vermelho-Patrício; daí com Azimute Magnético de 179'00', distante 190 (cento e noventa) metros, confrontando-se com Patrício, encontra-se o Ponto M 63;
daí com Azimute Magnético de 170'25', distante 700 (setecentos)
metros com a mesma confrontação encontra-se o Ponto M 62;
dai com Azimute Magnético de 222'10', distante 720 (setecentos
e vinte) metros, com a mesma confrontação, encontra-se o Ponto
M 61 que serve de limite para Curral de Fora (Sema 3) Patrício-Curral de Fora (Incra); daí com Azimute Magnético de
311'00', distante 2.846 (dois mil oitocentos e quarenta e seis) metros em linha reta, confrontando-se com Curral de Fora (Incra),
encontra-se o Ponto M 66, fechando o perímetro do Ponto de
início ou partida, este perímetro descrito possui 8.446 (oito mil
quatrocentos e quarenta e seis) metros, encerrando uma área
com aproximadamente 327 (trezentos e vinte e sete) hectares, na
conformidade do Memorial Descritivo, anexo ao Processo lucra
BR 5.275/78.
Art. 2? A administração e fiscalização da reserva biológica, objeto do presente Decreto, será exercida pelo Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis,
do Ministério do Interior, na forma que dispõe a legislação federal pertinente.
Parágrafo único. O Ibama expedirá as instruções normativas necessárias ao cumprimento deste artigo.
Art. 3? A abertura de estradas nas áreas da reserva biológica dependerá de prévia aprovação do Poder Executivo Federal.
Art. 4? Constatada, na reserva biológica de que trata este
Decreto, a existência de jazidas minerais de relevante interesse
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para o desenvolvimento nacional, a área prevista no artigo 1?
deste Decreto será redelimitada, a fim de permitir a respectiva
exploração.
Art. 5? O lhama se .articulará com os demais órgãos e entidades da Administração Pública para que sejam adotadas as
medidas necessárias à efetiva implantação da Reserva Biológica
Guaribas.
Art. 6? Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação.
Art. 7? Revogam-se as disposições em contrário.
Brasília, 25 de janeiro de 1990; 169? da Independência e
102? da República.
JOSÉ SARNEY

João Alves Filho
DECRETO N? 98.885, DE 25 DE JANEIRO DE 1990
Autoriza o funcionamento do curso de
Pedagogia da Faculdade de Educaçào
Montenegro,

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, usando das atribuições que lhe confere o artigo 84, item IV, da Constituição, e tendo em vista o que consta do Processo n? 23.001.000829/86-23 do
Ministério da Educação,
DECRETA:
Art. I? Fica autorizado o funcionamento do curso de Pedagogia, com habilitações em Magistério das Matérias Pedagógicas do 2? grau, em Orientação Educacional e em Administração Escolar, para exercício nas escolas de I? e 2? graus, a ser
oferecido pela Faculdade de Educação Montenegro, mantida pela Academia de Educação Montenegro, com sede na cidade de
Ibicarai, Estado da Bahia.
Art. 2? Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasilia, 25 de janeiro de 1990; 169? da Independência e
102? da República.
JOSÉ SARNEY
Carlos Sant'Anna
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DECRETO N? 98.886, DE 25 DE JANEIRO DE 1990
Autoriza o funcionamento do curso de
Formação de Professores para Pré-Escolar
e 1':' a 4':' séries do Ensino Fundamental pelo
Instituto Superior de Educação do Pará.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, usando das atribuições que lhe confere o artigo 84, item IV, da Constituição, e tendo em vista o que consta do Proc. n? 23021.001548/89-11 do Ministério da Educação,
DECRETA:
Art. I? Fica autorizado o funcionamento do curso de Formação de Professores para Pré-Escolar e 1~ a 4~ séries do Ensi·
no Fundamental, a ser ministrado pelo Instituto Superior de
Educação do Pará, mantido pela Secretaria de Estado de Educação, com sede na Cidade de Belém, Estado do Pará.
Art. 2? Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 25 de janeiro de 1990; 169? da Independência e
102? da República.
JOSE SARNEY

Carlos Sant'Anna
DECRETO N? 98.887, DE 25 DE JANEIRO DE 1990
Autoriza o funcionamento do curso de
Educação Física da Associação de Ensino
de Campo Grande, Estado do Rio de
Janeiro.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, usando das atribuições
que lhe confere o artigo 84, item IV, da Constituição, e tendo
em vista o que consta do Processo n? 23001.000554/85-56 do Ministério da Educação,
DECRETA:
Art. I? Fica autorizado o funcionamento do curso de Educação Física com habilitações em Licenciatura Plena e Bacharelado, com um total de 100 (cem) vagas anuais, a ser ministrado
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pela Faculdade de Educação Física Campo Grande, das Faculdades Integradas Moacyr Sreder Bastos, mantidas pela Associação de Ensino de Campo Grande, na Cidade do Rio de Janeiro.

Art. 2? Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 25 de janeiro de 1990; 169? da Independência e
102? da República.
JOSÉ SARNEY

Carlos Sant 'Anna
DECRETO N? 98.888, DE 25 DE JANEIRO DE 1990
Autoriza o funcionamento do curso de
Ciência da Computação da Faculdade de
Ciências Econômicas, Contábeis e Administrativas de Campo Grande, Rio de
Janeiro.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, usando das atribuições que lhe confere o artigo 84, item IV, da Constituição, e tendo em vista o que consta do Processo n? 23026.012942186-82 do
Ministério da Educação,

DECRETA:
Art. 1~ Fica autorizado o funcionamento do curso de Ciência da Computação, habilitação em Informática, com 80 (oitenta) vagas totais anuais, a ser ministrado pela Faculdade de
Ciências Econômicas, Contábeis e Administrativas de Campo
Grande, das Faculdades Integradas Moacyr Sreder Bastos,
mantidas pela Associação de Ensino Campo Grande, na Cidade
do Rio de Janeiro.
Art. 2? Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 25 de janeiro de 1990; 169? da Independência e
102? da República.
JOSÉ SARNEY
Carlos Sant'Anna
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DECRETO N? 98.889, DE 25 DE JANEIRO DE 1990
Autoriza o funcionamento do Curso Superior de Tecnologia em Processamento de
Dados, em Natal, Rio Grande do Norte.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, usando das atribuições que lhe confere o artigo 84, item IV, da Constituição, e tendo em vista o que consta do Processo n? 23027_000938/86-16 do
Ministério da Educação,
DECRETA:
Art. I? Fica autorizado o funcionamento do Curso Superior de Tecnologia em Processamento de Dados, a ser ministrado pela Faculdade de Administração, Ciências Econômicas e
Contábeis, mantida pela Associação Potiguar de Educação e
Cultura, com sede em Natal, Estado do Rio Grande do Norte.
Art. 2? Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 25 de janeiro de 1990; 169? da Independência e
102? da República.
JOSÉ SARNEY
Carlos Sant 'Anna

DECRETO N? 98.890, DE 25 DE JANEIRO DE 1990
Dispõe sobre área de exercicio de atividade de garimpagem, na Gleba Urericee
Santa Rosa, no Estado de Roraima.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição
que lhe confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e tendo em
vista o disposto na Lei n? 7.805, de 18 de julho de 1989,
DECRETA:
Art. I? Fica estabelecida para o exercício de atividade de
garimpagem, no Estado de Roraima, a Gleba Uraricaá Santa
Rosa, com área de 100.000 hectares, contida no seguinte perímetro:
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Norte: Partindo do Ponto 1 de coordenadas geográficas
aproximadas 03'45'00"N e 62'14'50"WGr., localizado na margem direita de um igarapé sem denominação, segue por linha reta, sentido leste, até o Ponto 2 de coordenadas geográficas
03'45'00"N e 62'07'50"WGr., daí, segue por linha reta sentido
sul, até o Ponto 3 de coordenadas geográficas aproximadas
03'39'00"N e 62'OT50"WGr.; daí, segue por linha reta, sentido
leste, até o Ponto 4 de coordenadas geográficas aproximadas
03'39'00"N e 61 '56'55"WGr.
Leste: Do ponto antes descrito, segue por linha reta, sentido sul, até o ponto 5 de coordenadas geográficas aproximadas
03'25'20"N e 61 '56'55"WGr.; localizada na cabeceira do Igarapé
Utiarites ou Arapuã; daí, segue pelo citado igarapé, a jusante,
até o ponto 6 de coordenadas geográficas aproximadas
03'21 '45"N e 61 '58'50"WGr., localizado na confluência com o
Rio Uraricaá.
Sul: Do ponto antes descrito, segue pelo Rio Uraricaá, a
montante, até o ponto 7 de coordenadas geográficas aproximadas 03'30'45"N e 62'15'25" WGr., localizado na confluência com
o Igarapé Monoacai ou Fruta Brava.
Oeste: Do ponto antes descrito, segue pelo Igarapé Monoacai ou Fruta Brava, a montante, até o ponto 8 de coordenadas
geográficas aproximadas 03'39'20"N e 62'14'50"WGr., localizado na sua cabeceira; daí, segue por linha reta, sentido norte, até
o ponto 1, início da descrição deste perímetro.
Art. 2? Na área fixada pelo artigo I? deste Decreto, é permitida a atividade de garimpagem, na forma associativa, observados os termos estabelecidos pelo Ministério das Minas e
Energia e pelo Ministério do Interior.
Art. 3? A permissão de Lavra Garimpeira será outorgada
às cooperativas de garimpeiros, observadas as normas de defesa do meio ambiente e de direitos sociais dos trabalhadores em
garimpo.
Art. 4? Os garimpeiros que se encontrarem nessa área, ou
que para lá se dirigirem em razão da desocupação das reservas
indígenas Yanomami, segundo determina o Decreto n? 98.502 1*),
(*) V. Coleção das Leis de 1989, volume 181, n? 6, tomo 2, bimestre novembro/dezembro, pág. 3608.
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de 12 de dezembro de 1989, poderão exercer a atividade de garimpagem, mas terão o prazo de 120 dias, a partir da publicação
deste Decreto, para atender às exigências dos artigos anteriores.

Art. 5? As pistas de pouso e de decolagem de aviões, naquela área, obederão às normas de segurança e operações esta-

belecidas pelo Ministério da Aeronáutica e poderão ser administradas pelas cooperativas interessadas, mediante permissão do

DAC.
Art. 6? Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 7? Revogam-se as disposições em contrário.
Brasília, 25 de janeiro de 1990; 169? da Independência e
102? da República.
JOSÉ SARNEY
J. Saulo Ramos
Octávio Júlio Moreira Lima
Vicente Cavalcante Fialho
João Alves Filho

DECRETO N? 98.891, DE 26 DE JANEIRO DE 1990
Dispõe sobre a criação da Area de Proteção Ambiental no Estado de Minas Gerais, e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições
que lhe confere o art. 84, item IV, da Constituição Federal, e
tendo em vista o que dispõe o artigo 8? da Lei n? 6.902, de 27 de
abril de 1981, a Lei n? 6.938, de 31 de agosto de 1981, e os Decretos n?s 88.351, de I? de junho de 1983, e 89.532, de 6 de abril de
1984,
DECRETA:
Art. I? Sob a denominação de APA Morro da Pedreira, fica declarada Área de Proteção Ambiental a região situada nos
Municípios de Santana do Riacho, Conceição do Mato Dentro,
Itambé do Mato Dentro, Morro do Pilar, Jabuticatubas, 'I'aquaracu de Minas, Itabira e José de Melo, no Estado de Minas Gerais, com as delimitações geográficas constantes do artigo 3?
deste Decreto.
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Art. 2? A declaração de que trata o artigo anterior, além
de garantir a proteção do Parque Nacional da Serra do Cipó e o
conjunto paisagístico de parte do maciço do Espinhaço, tem por
objetivo proteger e preservar o Morro da Pedreira, sítios arqueológicos, a cobertura vegetal, a fauna silvestre e os mananciais, cuja preservação é de fundamental importância para o
ecossistema da região.
Art. 3? O Memorial Descritivo da área que compreende a
AP A Morro da Pedreira foi elaborado com base nas cartas do
Brasil, nas escalas de 1:100.000, folhas Baldin, Conceição do
Mato Dentro e Itabira, e 1:50.000, folha Jabuticatubas, do Instítuto Brasileiro de Geografia e Estatística, a saber: tem início no
ponto 1 com cota de 1.002m de coordenadas geográficas aproximadas 19'17'20" latitude sul e 43'39'00"W.; daí segue direção
noroeste, pelo divisor de águas, passando pelo ponto cotado
848m, entre as nascentes dos córregos Vargiha e Curral Queimado, sempre pelo divisor de águas até o ponto 2 de cota 889m, de
coordenadas geográficas aproximadas 19'14'40" lato sul e
43'42'10" longitude W; daí segue pelo divisor de águas, passando pelos pontos cotados 869m, 848m e 798m, descendo, então,
pelo divisor e atravessando o Rio Parauninha na confluência
com o córrego Melo e atingindo ponto cotado 784m, ponto 3, de
coordenadas geográficas aproximadas 19'12'40" lato sul e
43'40'20" longitude W., nas proximidades do povoado Melo; daí
segue. em linha reta e em direção nordeste, até o ponto cotado
839m, ponto 4, de coordenadas geográficas 19'11'20" lato sul e
43'41'45" longitude W., e deste, também em linha reta em direção nordeste, até o ponto cotado 942m, ponto 5, de coordenadas
geográficas aproximadas 19'10'20" lato sul e 43'40'40" longitude
W., próxima à Usina Coronel Américo Teixeira; daí segue, sempre pelo divisor de águas, passando pelos pontos cotados'
1.334m, 1.270m e 1.364m, respectivamente, até atingir o ponto
cotado 1.225m, ponto 6, de coordenadas geográficas 19'04'45"
lato sul e 43'41'50" longitude W., entre as nascentes dos córregos Lapinha e Fundo; daí segue pelo divisor de águas, contornando as nascentes do córrego Lapinha, até atingir o ponto cotado 1.591m, ponto 7, de coordenadas geográficas aproximadas
19'03'30" longitude sul e 43'41'30" longitude W.; daí, seguindo
pelo divisor de águas passando pelos pontos cotados 1.440m,
1.486m e 1.686m, entre os afluentes dos córregos Parauninha e
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Lapinha, seguindo pelo divisor de águas, até o ponto 8 de coordenadas geográficas aproximadas 19'04'45" lato sul e 42'39'30"
longitude W., cota 1.681m e, deste, sempre pelo divisor de
águas, em direção leste, entre as bacias do Rio Parauninha e do
Rio das Poeiras, até atingir o limite intermunicipal dos Municípios de Santana do Riacho e Conceição do Mato Dentro,
ponto 9, de coordenadas geográficas aproximadas 19'04'40" latitude sul e 43'37'00" longo W; daí segue pelo divisor de águas e
limites intermunicipal, em direção sudeste, passando pelos pontos cotados 1.349m, 1.426m e 1.348m, até atingir o ponto cotado
de 1.389m, ponto 10, de coordenadas geográficas aproximadas
19'09'40" latitude sul e 43'32'55" longitude W; daí segue, contornando a bacia do Rio Cuba, pelo divisor de águas e, ainda,
no limite intermunicipal, até o ponto 11 de coordenadas geográficas aproximadas 19'10'00" latitude sul e 43'31'10" longitude
W., ponto cotado l.385m; daí segue pelo limite intermunicipal e
divisor de águas, até atingir a rodovia MG-10, ponto 12 de coordenadas geográficas aproximadas 19'09'55" latitude sul e
43'30'40" longitude W; daí segue, em direção sul, pela Rodovia
MG-10 até o ponto cotado l.40lm à margem esquerda desta,
ponto 13, de coordenadas geográficas aproximadas 19'11'30" latitude sul e 43'30'10" longitude W; daí segue pelo divisor de
águas entre os afluentes do Rio Picão e do Ribeirão Mata Cavalo, passando pela Serra do Paiol até atingir o ponto cotado
1.340m, ponto 14, de coordenadas geográficas aproximadas
19'11 '20" latitude sul e 43'27'05" longitude W; daí segue pela
Serra do Paiol, passando pelo ponto cotado 1.218m, até atingir o
ponto cotado de 1.155m, ponto 15, de coordenadas geográficas
aproximadas 19'15'05" latitude sul e 43'32'10" longitude W; daí
segue pelo divisor de águas na confluência do Rio Picão com
córrego da Limeira, daí segue pelo divisor de águas em direção
sul até atingir o ponto cotado 855m à margem da Rodovia Estadual 232, ponto 16, de coordenadas geográficas 19'17'20" latitude sul e 43'32'12" longitude W; daí segue, cruzando a Rodovia
MG-232 até o ponto cotado 860m, ponto 17, de coordenadas geográficas aproximadas 19'24'10" latitude sul e 43' 24'30" longitude W; daí segue pelo divisor de águas passando pela confluência do Rio Preto com o córrego do Coelho, daí segue, sempre pelo divisor de águas até a confluência do córrego do Peixe com o
Rio do Peixe, ponto 18, de coordenadas geográficas aproximadas 19'20'00" latitude sul e 43'05'35" longitude W, passando peColo Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 182(1):81-525, jan./fev. 1990.
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lo ponto cotado 1.030m, desta confluência segue sempre pelo divisor de águas, passando pelos pontos cotados 843m, 840m,
847m, 1.075m, 952m, respectivamente; desse ponto cotado 952m,
ponto 19, de coordenadas geográficas aproximadas 19'22'00" latitude sul e 43'22'30'; longitude W, segue passando pela confl uência do Córrego Patrimônio com o Córrego Cabeça de Boi na
região denominada de Baltazar; dai segue pelo divisor de águas
passando pelos Pontos 617m, 862m atingindo a serra do Lobo
até o pico Itambé, Ponto 20, de coordenadas geográficas aproximadas 19'26'30" latitude sul e 43'24'20" longitude W, passando
pelo Pico do Itacolomi e acompanhando o limite intermunicipal
de Itambé do Mato Dentro e Município de Itabíra. Do Pico do
Itambé, ponto cotado 1.535m, segue pelo divisor de águas até o
ponto cotado 1.323m, contornando as nascentes do Córrego da
Mata; dai segue, pelo divisor de águas entre os córregos Linhares e Mata, passando pela confluência do Córrego Capelinha
com o Córrego dos Linhares, seguindo pelo divisor de águas em
direção oeste, passando pelo ponto cotado 1.380m na serra Boa
Vista; dai segue pelo divisor de águas da Serra da Boa Vista até
o ponto cotado 760m, Ponto 21, de coordenadas geográficas
aproximadas 19'32'50" latitude sul e 43'25'40" longitude W; dai
segue pela confluência do Rio Tanque com os córregos Furnas e
Gentio; desta confluência segue, sempre pelo divisor de águas
em direção oeste entre as localidades de Laranjeiras e Mata dos
Correias, passando pelo ponto cotado 1.275m, seguindo pelo divisar de águas, atravessando a Serra da Cachoeira pelo ponto
cotado 1.415m, passando pelo ponto cotado 1.475m, Ponto 22, de
coordenadas geográficas aproximadas 19'33'00" latitude sul e
43'30'55" longitude W, seguindo pelo divisor de água e pelo limite intermunicipal de Itabira e José de Melo, passando pelo
ponto cotado 1.337m, segue pelo divisor de águas em direção
oeste, passando pelo ponto cotado 1.015m, passando pela confluência do Rio Preto com o Córrego Limeira, segue pelo Rio
Preto pela confluência deste com o Córrego Fundo, seguindo pelo divisor de águas, passando pelo ponto cotado 1.206m, na Serra da Prata, atravessa pela confluência do Córrego Canela com
o Ribeirão da Prata, seguindo pelo divisor de águas, passando
pelo ponto cotado de 1.345m, na Serra do Capote, seguindo sempre pelo divisor de águas, passando pela confluência do Córrego
Cachoeira com o Córrego Pau Santo, passando pelo ponto cotado 1.095m, segue o ponto cotado 1.006m, seguindo ainda, pelo
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divisor de águas em direção norte, passando pela confluência do
Córrego Paiol com o Ribeirão Santana, Ponto 23, de coordenadas geográficas aproximadas 19"33'00" latitude sul e 43'40'00"
longitude W; segue pelo divisor de águas passando pelo ponto
cotado de 950m, seguindo sempre pelo divisor de águas em direção leste, passando pelo ponto de 990m até o ponto cotado de
952m, Ponto 24, de coordenadas geográficas aproximadas,
19'29'30" latitude sul e 43'40'00" longitude W; segue em linha
reta rumo nordeste, passando pelo ponto cotado 1.006m, seguindo pelo divisor de águas até a confluência do Rio Jabuticatubas
com os córregos João da Costa e do Curral, seguindo sempre
pelo divisor de águas, passando o ponto cotado 936m, segue pelo divisor de águas entre as nascentes dos córregos Capão dos
Gomes e José Dias até a Rodovia Estadual MR-lO, Ponto 25, de
coordenadas geográficas aproximadas 19'23'00" latitude sul e
43'41'10" longitude W; por essa rodovia em direção nordeste,
segue pelo divisor de águas dos córregos Capoeira Grande e
João-Congo até a confluência do Rio Cipó com o Ribeirão JoãoCongo, Ponto 26, de coordenadas geográficas aproximadas
19'20'00" latitude sul e 43"39'50" longitude W; dai segue em linha reta em direção norte passando pelo ponto cotado 806m e
seguindo em direção nordeste em linha reta até o ponto cotado
865m, Ponto 27, de coordenadas geográficas aproximadas
19"18'12" latitude sul e 43'39'10" longitude W; segue em linha
reta até o ponto cotado 1.002m, onde teve início essa descrição,
excluindo-se desta toda a área referente ao Parque Nacional da
Serra Cipó, perfazendo uma área aproximada de 66.200 ha.

Art. 4' Na implantação e funcionamento da AP A Morro
da Pedreira serão adotadas, entre outras, as seguintes medidas:
I - o procedimento de zoneamento da APA será realizado
pelo Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos N aturais Renováveis do Ministério do Interior, que indicará as atividades e serem encorajadas em cada zona, bem como as que
deverão ser limitadas, restringidas ou proibidas. de acordo com
a legislação aplicável, objetivando a salvaguarda do Parque Nacional da Serra do Cipó, do conjunto paisagístico de parte da
Serra do Espinhaço, sítios arqueológicos e a biota nativa, para
garantia das espécies, proteção dos habitats das espécies raras
endêmicas, ameaçadas em perigo de extinção;
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II - a utilização dos instrumentos legais e dos incentivos
financeiros governamentais, para assegurar a proteção da Zona
de Vida Silvestre, o uso racional do solo e outras medidas referentes à salvaguarda dos recursos ambientais, sempre consideradas necessárias;
UI - a aplicação, quando cabível, de medidas legais, destinadas a impedir ou evitar o exercício de atividades causadoras
de degradação da qualidade ambiental, em especial as atividades minerárias e industriais;
IV - a divulgação das medídas prevístas neste Decreto,
objetivando o esclarecimento da comunidade local sobre a APA
e suas finalidades.
Art. 5" Na AP A Morro da Pedreira ficam proibidas ou
restringidas:
I - a implantação de atividades industriais potencialmente poluidoras, capazes de afetar mananciais de águas;
II - a realização de obras de terraplanagem e a abertura
de canais, quando essas iniciativas importarem em alteração das
condições ecológicas locais, principalmente da Zona de Vida Silvestre, onde a biota será protegida com maior rigor;
IH - o exercício de atividades capazes de provocar erosão
das terras ou assoreamento das coleções hídricas;
IV - o exercício de atividades que ameacem extinguir as
espécies raras da biota, o patrimônio espeleológico e arqueológico, as manchas de vegetação primitiva e as nascentes de cursos
d' água existentes na região;
V - o uso de biocidas, quando indiscriminado ou em desacordo com as normas ou recomendações técnicas oficiais.
Art. 6? A abertura de vias de comunicações, de canais,
barragens em cursos dáguas, a implantação de projetos de urbanização, sempre que importarem na realização de obras de
terraplanagem, atividades minerárias, bem como a realização de
grandes escavações e obras que causem alterações ambientais,
dependerão da autorização prévia do Ibama, ou órgão converiiado, que somente poderá concedê-la:
I - após estudo do projeto, exame das alternativas
possíveis e a avaliação de suas conseqüências ambientais;
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II - mediante a indicação das restrições e medidas consideradas necessárias à salvaguarda dos ecossistemas atingidos.
Parágrafo único. As autorizações concedidas pelo lhama
não dispensarão -outras autorizações e licenças federais, estaduais e municipais, porventura exigíveis.
Art. 7? Para melhor controlar seus efluentes e reduzir o
potencial poluidor das construções destinadas ao uso humano
na AP A Morro da Pedreira, não serão permitidas:
I - a construção de edificações em terrenos que, por suas
características, não comportarem a existência simultânea de poços para receber o despejo de fossas sépticas e de poços de
abastecimento d'água, que fiquem a salvo e contaminação,
quando não houver rede de coleta e estação de tratamento de esgoto em funcionamento;
II - a execução de projetos de urbanização ou clubes esportivos e demais áreas de lazer, sem as devidas autorizações,
alvarás, licenças federais, estaduais e municipais exigíveis.
Art. 8? Os projetos de urbanização que, pelas suas características, possam provocar deslizamento do solo e outros processos erosivos, não terão sua execução autorizada pelo lbama.
Art. 9? Em casos de epidemias e endemias, veiculadas por
animais silvestres, o Ministério da Saúde e a Secretaria de Saúde do Estado de Minas Gerais poderão, em articulação como o
lbama, promover programas especiais, para o controle dos referidos vetores.
Art. 10. Fica estabelecida na AP A Morro da Pedreira
uma Zona de Vida Silvestre destinada, prioritariamente, à salvaguarda da biota nativa para garantia da reprodução das espécies, proteção do habitat de espécies raras, endêmicas, em perigo ou ameaça de extinção.
Parágrafo único.

A Zona de Vida Silvestre, de que trata o

caput deste artigo, compreenderá as áreas mencionadas no arti-

go 18 da Lei n? 6.938/81, os quatro grupos distintos de paredões
e portões rochosos de metaca1cário genericamente conhecidos
como Morro da Pedreira e os campos rupestres, considerados
como de relevante interesse ecológico, ainda que de domínio privado, e ficarão sujeitas às restrições de uso e penalidades estabelecidas nos termos dos Decretos n?s 88.351/83 e 89.532/84_
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Art. 11. Visando à proteção das espécies raras na Zona de
Vida Silvestre, não será permitida a construção de edificações,
exceto as destinadas à realização de pesquisa e ao controle ambientai.
Art. 12. Na Zona de Vida Silvestre não será permitida atividade degradadora ou causadora de degradação ambiental, inclusive o porte de armas de fogo e de artefatos ou instrumentos
de destruição da biota, ressalvados os casos objeto de prévia
autorização, expedida em caráter excepcional pelo Ibama.
Art. 13. A APA Morro da Pedreira será implantada, supervisionada, administrada e fiscalizada pelo lhama, em articulação com o órgão estadual do meio ambiente de Minas Gerais,
as prefeituras municipais dos municípios envolvidos e seus respectivos órgãos de meio ambiente.
Art. 14. Com vistas a atingir os objetivos previstos para a
APA Morro da Pedreira, bem como para definir as atribuições e
competências no controle de suas atividades públicas ou privadas, o lhama poderá firmar convênios com órgãos e entidades
públicas e privadas.
Art. 15. As penalidades previstas nas Leis 6.902/81 e
6.938/81 serão aplicadas aos transgressores das disposições deste Decreto, pelo Ibama, com vistas ao cumprimento das medidas preventivas e corretivas, necessárias à preservação da qualidade ambientai.
Parágrafo único. Dos atos e decisões do Ibama, referentes
a esta APA, caberá recurso ao Conselho Nacional do Meio Ambiente - Conama.
Art. 16. Os investimentos e a concessão de financiamentos
ou incentivos, da Administração Pública Federal, direta ou indireta, destinados à APA Morro da Pedreira, serão previamente
compatibilizados com as diretrizes estabelecidas neste Decreto.
Art. 17. O lbama expedirá as instruções normativas necessárias ao cumprimento deste Decreto.
Art. 18. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 19. Revogam-se as disposições em contrário.
Brasília, 26 de janeiro de 1990; 169? da Independência e
102' da República.
JOSÉ SARNEY
João Alves Filho
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DECRETO N? 98.892, DE 26 DE JANEIRO DE 1990
Dispõe sobre a organização e o funcionamento do Conselho Superior do Meio
Ambiente reSMA).

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições
que lhe conferem os incisos IV e VI do art. 84 da Constituição,
DECRETA:
Art. I? O Conselho Superior do Meio Ambiente (CSMA),
órgão superior do Sistema Nacional do Meio Ambiente (Sísnamal, tem por finalidade assessorar o Presidente da República
na formulação da política nacional e das diretrizes governamentais para o meio ambiente e os recursos ambientais.
Art. 2? São membros do CSMA:
I
o Ministro da Justiça;
II
o Ministro da Marinha;
III
o Ministro das Relações Exteriores;
IV
o Ministro da Fazenda;
V
o Ministro dos Transportes;
VI
o Ministro da Agricultura;
VII
o Ministro da Educação;
VIII
o Ministro do Trabalho;
IX
o Ministro da Saúde;
X
o Ministro das Minas e Energia;
XI
o Ministro do Interior que, sem prejuízo de suas
funções, é o seu Secretário- Executivo;
XII
o Ministro do Planejamento;
XIII
o Ministro da Cultura;
XIV
o Ministro da Ciência e Tecnologia;
XV
o representante do Ministério Público Federal;
XVI
o representante da Sociedade Brasileira para o
Progresso da Ciência (SBPC);
XVII - três representantes do Poder Legislativo Federal;
XVIII - cinco cidadãos brasileiros indicados pelo conjunto das entidades ambientalistas não governamentais.
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§ I? Os Conselheiros a que refere o inciso XVIII e os respectivos suplentes, com mandato de dois anos, serão nomeados
pelo Presidente da República, com base em lista contendo os
nomes dos cidadãos brasileiros indicados pelo conjunto das entidades ambientalistas não governamentais, apresentada pelo
Secretário-Executivo do CSMA.
§ 2? Poderão participar, ainda, das reuniões do CSMA,
sem direito a voto, pessoas especialmente convidadas pelo seu
Presidente.
§ 3? A participação no CSMA não será remunerada, sendo
considerada como de relevante interesse público.

Art. 3? Para o cumprimento de suas finalidades o CSMA
contará com:

I
II

Secretaria-Executiva do CSMA - SE/CSMA;
grupos e comissões.

Art. 4? Caberá à Secretaria-Executiva assessorar o Secretário-Executivo na orientação dos trabalhos do CSMA, estabelecendo as ligações que se fizerem necessárias.
Art. 5? Aos grupos e comissões compete a elaboração de
estudos sobre problemas especificas, de conformidade com o
que dispuser o respectivo ato que os instituírem.
Parágrafo único. Os grupos ou comissões serão designadas
pelo Secretário-Executivo.
Art. 6? Caberá ao Ministério do Interior proporcionar suporte técnico e administrativo ao CSMA.
Art. 7? O Ministro do Interior disporá sobre o funcionamento da SE/CSMA.
Art. 8? Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 9? Revogam-se as disposições ,em contrário.
Brasília, 26 de janeiro de 1990; 169? da Independência e
102? da República.
JOSÉ SARNEY
João Alves Filho
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DECRETO N? 98.893, DE 29 DE JANEIRO DE 1990
Dispõe sobre a Tabela de Pessoal do
Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e
dos Recursos Naturais Renováveis (lbama),
e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições
que lhe confere o artigo 84, inciso IV, da Constituição Federal e
tendo em vista o disposto na Lei n? 7.735, de 22 de fevereiro de
1989, alterada pela Lei n? 7.957, de 20 de dezembro de 1989,
DECRETA:
Art. 1? Fic'a aprovado o Regulamento da Tabela de Pessoal do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos'
Naturais Renováveis (Ibama] , que com este baixa.
;;~ Art. 2? Os efeitos financeiros para execução deste Decreto
retroagirão a 1? de novembro de 1939, na forma do artigo 15 da
L-ei n? 7.957 111, de 20 de dezembro de 1989, e as despesas decorr~ntes correrão à conta das dotações consignadas no Orçamento
doa União.
"' Art. 3? Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasilia, 29 de janeiro de 1990; 169? da Independência e
102? da República.
JOSÉ SARNEY

João Alves Filho
João Batista de Abreu
INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE
E DOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS (IBAMA)
REGULAMENTO DA TABELA DE PESSOAL
CAPÍTULO I

Disposições preliminares
Art. I? A, Tabela de Pessoal do Instituto Brasileiro do
Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama)
(1) V. Coleção das Leis de 1989, volume 181. n'' 6, tomo 1, bimestre novem-bro/dezembro, pég. 3062.
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criada pela Lei n? 7.957, de 20 de dezembro de 1989, será disciplinada na forma deste regulamento.
§ I? Os empregos que integrarão a tabela de que trata este
artigo são os constantes do Anexo 1 da Lei n? 7.957, de 20 de dezembro de 1989, e os decorrentes da unificação dos quadros e tabelas de pessoal dos órgãos que deram origem ao Ibama, de
acordo com o Decreto n? 98.107121, de 30 de agosto de 1989, nos
termos do § I? do art. 4? da Lei n? 7.735 131, de 22 de fevereiro de
1989.
§ 2? Integrarão, ainda, a tabela de que trata este artigo, os
cargos e empregos já redistribuídos e os que se encontram em
processo de redistribuição, de acordo com o inciso Il l do art. 3?
da Lei n? 7.957, de 20 de dezembro de 1989.
§ 3? Integrarão, também, a Tabela de Pessoal do Ibama
os cargos comissionados de que trata o Anexo III da Lei n?
7.957, de 20 de dez em bro de 1989.
CAPiTULO II
Dos empregos
Art. 2? Os empregos permanentes, para fins deste regulamento, serão classificados em grupos ocupacionais, a saber:
I - empregos de nível superior são aqueles que exigem
formação superior para o seu preenchimento;
II - empregos de nível médio são os que correspondem às
categorias funcionais de nível intermediário e auxiliar.
Art. 3? Os cargos comissionados, constantes do Anexo UI
da Lei n? 7.957, de 20 de dezembro de 1989, são de livre designação e dispensa pelo Presidente do Ibama, exceto os previstos no
artigo 1? da referida Lei.
§ I? Os cargos comissionados de assistência direta e imediata ao Presidente, os assessores e secretários da presidência -e
das diretorias, serão de recrutamento amplo, sendo os demais,
restritos à Tabela de Pessoal do Ibama.
(2) V. Coleção das Leis de 1989, volume 181, n:' 4, bimestre julho/agosto,
pág. 2012.
(3) V. Coleção das Leis de 1989, volume 181, n'' 1, bimestre janeiro/fevereiro, pág. 96.
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§ 2? A designação e dispensa do servidor para o exercício
de cargo comissionado será feita pelo Presidente do Ibama,
através de portaria, mediante proposta do dirigente da respectiva unidade.
CAPiTULO III

Salários, benefícios e vantagens
Art. 4? A remuneração dos servidores do lhama, no
exercício de emprego permanente ou cargo comissionado, compreende salários e demais vantagens:
I - salário-base é a retribuição pelo exercício de emprego permanente e correspondente a um dos valores constantes da
Tabela Salarial do Anexo I! da Lei n:' 7.957, de 20 de dezembro
de 1989;
II - retribuição de cargo comissionado é a percebida pelo
exercício dos cargos constantes do Anexo lI! da Lei n? 7.957, de
20 de dezembro de 1989;
•
III - Gratificação de Interiorização é a concedida na forma do art. 2?, § 5?, inciso VI, da Lei n:' 7.923 141, de 12 de dezembro de 1989;
IV - gratificações concedidas pelo art. 4? da Lei n:' 7.957,
de 20 de dezembro de 1989; e
V - adicionais previstos em lei.

CAPiTULO IV

Das tabelas
Art. 5? A tabela salarial dos empregos permanentes
divide-se em:
I
empregos de Nivel Superior;
II - empregos de Nível Intermediário; e
III - empregos de Nivel Auxiliar.
Art. 6? Os cargos comissionados serão remunerados ou
gratificados, de acordo com a tabela de salários para cargos comissionados, na forma do Anexo III da Lei n:' 7.957, de 20 de
dezembro de 1989.
(4) V. Coleção das Leis de 1989. volume 181,
bro/dezembro, pág , 2989.

n~

6, tomo 1, bimestre novem-
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Art. 7? O servidor designado para cargo comissionado poderá optar pelo salário do cargo, para o qual foi designado, excluído o percebimento de gratificação, ou pelo salário do seu
emprego permanente, acrescido da gratificação correspondente
ao cargo comissionado.

CAPÍTULO V
Da inclusão na tabela
Art. 8? A inclusão dos servidores mencionados nos incisos I a lU e § 2? do art. 3? da Lei n ? 7.957, de 20 de dezembro
de 1989, na Tabela de Pessoal do lbama, dar-se-á segundo critérios estabelecidos na referida Lei, bem como na Lei n? 7.735, de
22 de fevereiro de 1989, observados:
I - tempo de serviço específico no cargo ou emprego idêntico ou equivalente ao atualmente exercido, correspondendo
uma referência para cada doze meses de efetivo exercício; e
II - tempo de serviço em órgão da Administração Direta
ou Indireta, excluído o computado no inciso anterior, correspondendo a uma referência para cada dezoito meses de efetivo
exercício.
Parágrafo unico. A contagem do tempo de serviço, para
efeito do disposto neste artigo, será feita considerando-se:
a) a data de ingresso no serviço público até a vigência da
Lei n:' 7.957, de 20 de dezembro de 1989, descontados os períodos referentes à suspensão disciplinar, licença sem vencimentos
ou para tanto de interesses particulares;
b) o tempo de serviço prestado em caráter emergencial, a
quaisquer dos órgãos que deram origem ao Ibama, pelo pessoal
previsto no inciso II do art. 3? da Lei n? 7.957, de 1989.
Art. 9? São critérios complementares para inclusão na tabela:
l - o exercício de cargo em comissão ou função de confiança, em quaisquer dos órgãos que deram origem ao lbama,
desde que estivesse efetivamente respondendo por unidade administrativa ou prestando assessoramento em áreas específicas;
II - a realização de cursos de treinamento, cuja soma da
carga horária não seja inferior ao limite mínimo de 180 (cento e
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oitenta) horas; curso de pós-graduação a nível de especialização, com carga mínima de 360 (trezentos e sessenta) horas, mestrado e doutorado; e
UI - o efetivo exercício de atividades técnicas especializadas. de nível médio em quaisquer dos órgãos que deram origem
ao lbama, desde que comprovado por ato do Presidente do Instituto.
§ I? Para o disposto no inciso I dar-se-á, não cumulativamente:
de 1 a 3 anos de exercício: uma referência;
- de 3 a 6 anos de exercício: duas referências;
- acima de 6 anos de exercício: três referências.
§ 2? Para o disposto no inciso 11 conceder-se-á ao servidor, não cumulativamente, na sua inclusão na tabela uma referência para os cursos de treinamento; duas para curso de especialização: três para mestrado e quatro para doutorado.
§ 3? Para o disposto no inciso UI será concedida uma referência ao servidor.
Art. 10. A inclusão dos servidores na tabela de pessoal,
de que trata este regulamento, será efetuada por uma comissão
designada por ato do Presidente do lbama, sendo dois de seus
integrantes indicados pelos servidores.
Parágrafo único. A tabela de que trata este artigo será
su bmetida à Secretaria de Recursos Humanos da Secretaria de
Pl·anejamento e Coordenação da Presidência da República, para
apreciação e homologação.
CAPÍTULO VI
Da promoção
Art. 11. Os critérios para a promoção na Tabela de Peso
soai do lbama serão objeto de decreto.
CAPÍTULO VU
Disposições gerais

Art. 12. O pessoal de que trata o art. 13 da Lei n? 7.957,
de 20 de dezembro de 1989, será contratado com salário correspondente à referência inicial da Tabela de Pessoal do lbama.
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Art. 13. Os empregos de que trata o § 4? do art. 3? d~· Lei
n:' 7.957, de 20 de dezembro de 1989, serão inicialmente preenchidos pelos servidores de que tratam o inciso II e § 2? do art.
3? da citada Lei.
Art. 14. O tempo de serviço será computado em dias corridos e convertidos em anos, meses e dias, sendo considerado de
efetivo exercício o afastamento do servidor requisitado, na -forma da legislação vigente.
Art. 15. Efetivada a inclusão na tabela de pessoal, o servidor que dela discordar, poderá interpor recurso ao presidente
da comissão, até 30 (trinta) dias, contados da data em que tomar ciência da decisão.
Art. 16. As tabelas de empregos e de cargos comissionados
de que tratam os Anexos II e IH da Lei n? 7.957, de 1989, terão
vigência a partir de I? de novembro de 1989, tendo como base
de cálculo I? de setembro de 1989.
Art. 17. Os casos omissos serão analisados pela Diretoria
de Administração e Finanças e submetidos ao Presidente do
Ibama.
Brasília, 29 de janeiro de 1990
DECRETO N? 98.894, DE 30 DE JANEIRO DE 1990
Dispõe sobre o reestudo de área indígena, 'no Estado de Rondônia, e dá outras
providências.

o PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições
que lhe confere o art. 84, incisos H e IV, da Constituição, e considerando os dispositivos legais que regem a política indigenista
em vigor no País, em especial o art. 231 da Constituição, bem
assim a necessidade da tomada de medidas capazes de garantir
a integridade do grupo URU-EU-WAU-WAU e de seu habitat,
DECRETA:
Art. I? A Fundação Nacional do Índio (Funai) promoverá
o reestudo dos limites da área indígena URU-EU-WAU-WAU,
no Estado de Rondônia, a fim de adequá-Ia ao disposto no art.
231 e seu § I? da Constituição.
Art. 2? O Presidente da Funai promoverá a interdição de
área destinada a garantir a vida e o bem-estar dos índios URUCol. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 182(1):81-525, [an.zfev. 1990.
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EU-WAU-WAU, nos Municípios de Ariquemes, Costa Marques,
Guajará-Mirim, Ouro Preto do Oeste, Presidente Médici e Porto
Velho, enquanto não for concluído o processo de delimitação da
área referida no artigo anterior.
Art. 3? O processo de reconhecimento da área de que tratam os artigos anteriores obedecerá ao disposto no Decreto n?
94.945(1), de 23 de setembro de 1987, e sua delimitação será concluída no prazo de 90 dias, contados da data da publicação deste Decreto.
Parágrafo único. Para a realização dos trabalhos demarcatórios, a Funai poderá firmar convênio com o Estado de Rondônia.
Art. 4? Na execução deste Decreto, serão preservados os
limites do Parque N acionai de Pacaás Novos, criado pelo Decreto n? 84.019 (2) , de 21 de setembro de 1979.
Art. 5? Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 6? Revogam-se o Decreto n:' 91.416 (3), de 9 de julho
de 1985, e demais disposições em contrário.
Brasília, 30 de janeiro de 1990; 169? da Independência e
102? da República.
JOSÉ SARNEY
João Alves Filho
DECRETO N? 98.895, DE 30 DE JANEIRO DE 1990
Regulamenta a Lei n.O 7.834(*), de 6 de
outubro de 1989, e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições
que lhe confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e tendo em
vista o disposto no § 3? do art. 2? da Lei n:' 7.834, de 6 de outubro de 1989,
(1) V.

Coleção das Leis de 1987, volume VI, decretos de julho a setembro,

pâg.502.

f (2) V. Coleção das Leis de 1979, volume VI, decretos de julho a setembro,
pág.262.
(3) V. Coleção das Leis de 1985, volume VI, decretos de julho a setembro,
pág.53.
(*) V. Coleção das Leis de 1989, volume 181, n? 5, bimestre setembro/outubro, pág. 2193.
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DECRETA:
Art. 1? Ás classes integrantes da Carreira de Especialista
em Políticas Públicas e Gestão Governamental será cometido o
exercício de atividades a serem desenvolvidas, preferencialmente, em áreas sistêmicas de recursos humanos, serviços de administração geral, organização, sistemas e métodos, orçamento e
finanças, em níveis diferenciados de assessoramento e direção,
planejamento, coordenação e execução, ligadas à formulação.
implementação e avaliação de políticas públicas, em graus variados de complexidade, responsabilidade e autonomia, na forma das respectivas especificações de classes, que serao baixadas por meio de ato do Secretário de Recursos Humanos da
Seplan.
Art. 2? A nomeação do ocupante do cargo de Especialista
em Políticas Públicas e Gestão Governamental para cargos e
funções de direção e assessoramento superiores prevista no art.
1? da Lei n:' 7.834, de 6 de outubro de 1989, far-se-á em conformidade com a legislação pertinente.
Art. 3? O exercicio de que trata o § 2? do art. 1? da Lei n?
7.834, de 6 de outubro de 1989, dar-se-á em órgãos da Administração direta e autárquica, observada a lotação fixada em ato
da Secretaria de Recursos Humanos (SRH) da Secretaria de
Planejamento e Coordenação (Seplan).
Art. 4? A promoção na Carreira de Especialísta em Políticas Públ icas e Gestão Governamental, observadas as atribuições das respectivas classes, ocorrerá pela passagem do funcio·
nário de uma classe para a outra imediatamente superior, com o
conseqüente deslocamento do respectivo cargo, conforme escalonamento estabelecido no anexo da Lei n? 7.834, de 6 de outubro
de 1989.
§ 1? O intersticio a ser observado para fins de promoção
do funcionário integrante da carreira a que alude o artigo anterior, será no mínimo de:

a)
bl
c)
di

4 anos,
5 anos,
5 anos,
4 anos,

da
da
da
da

Classe I para a lI;
Classe II para IlI;
Classe III para a IV; e
Classe IV para V.
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§ 2? Para a promoção de que trata este artigo deverão ser
observados, ainda, os seguintes requisitos:

a) habilitação em processo de avaliação de desempenho a
ser aferido pela chefia imediata;
b) aprovação em curso regular de aperfeiçoamento preferencialmente ministrado pela Escola Nacional de Administração
Pública (Enap).
§ 3? Os cursos regulares de aperfeiçoamento serão constituídos basicamente de assuntos das áreas de conhecimento e habilidades técnicas necessárias para o exercício da gerência nos
seus vários níveis.

Art. 5? Caberá à Fundação Centro de Formação do Servidor Público (Funccp] organizar e submeter à aprovação do Ministro de Estado do Planejamento a programação dos cursos regulares de que trata este artigo.
Art. 6? O interstício para promoção do funcionário será
contado a partir da data de sua posse na classe inicial da carreira e da data da promoção às classes seguintes.
Art. 7? Na avaliação de desempenho serão adotados modelos que atendam à natureza das atividades inerentes à carreira, levando-se em consideração, dentre outros, os fatores de
produtividade, iniciativa, cooperação, qualidade do trabalho,
responsabilidade, complexidade e grau de autonomia.
Art. 8? Os dirigentes dos órgãos nos quais estiverem em
exercício serão responsáveis pela apresentação dos funcionários
para os cursos regulares de aperfeiçoamento, nos prazos previstos no regulamento, assim como pela avaliação de desempenho.

Art. 9? Concluidos o interstício e as etapas de avaliação
de desempenho e aperfeiçoamento, quando for o caso, a Seplan
organizará a relação dos funcionários habilitados à promoção,
publicando-a até 31 de janeiro e até 31 de julho de cada ano.
Parágrafo único. Os efeitos da promoção terão vigência a
partir de I? de janeiro e I? de julho, para o primeiro e para o Segundo semestre, respectivamente.

Art. 10. Os casos omissos serão dirimidos pelo Ministro
de Estado do Planejamento.
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Art. 11.

Este Decreto entra em vigor na data de sua publi-

cação.

Art. 12. Revogam-se as disposições em contrário.
Brasília, 30 de janeiro de 1990; 169? da Independência e
102? da República.
JOSÉ SARNEY
João Batista de Abreu

DECRETO N? 98.896, DE 30 DE JANEIRO DE 1990
Autoriza o Banco de Desenvolvimento
de Minas Gerais 8 garantir empréstimo a
ser contra/do no exterior pela Fiat Automó-.
veie S.A., nas condições que menciona.

o PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição
que lhe confere o artigo 84, item IV, da Constituição, e de acordo com o disposto no artigo 37 da Lei n? 4.131, de 3 de setembro
de 1962.
DECRETA:
Art. 1? Fica o Banco de Desenvolvimento de Minas Gerais autorizado a garantir até o limite de US$ 32,000,000.00 (trinta e dois milhões de dólares norte-americanos), empréstimo a
ser contraído no exterior, pela Fiat Automóveis S.A., para importação de equipamentos e ferramentas necessários à produção
de novo veículo a ser lançado no mercado nacional.
Art. 2? Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 30 de janeiro de 1990; 169? da Independência e
102? da República.
JOSÉ SARNEY
Mailson Ferreira da Nóbrega
João Batista de Abreu
DECRETO N? 98.897, DE 30 DE JANEIRO DE 1990
Diepôe sobre as reservas extrativistas
e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições
que lhe confere o art. 84, inciso IV, combinado com o art. 225 da
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Constituição, e tendo em vista o disposto no art. 9?, inciso VI,
da Lei n:' 6.938, de 31 de agosto de 1981, com a redação dada pela Lei n:' 7.804, de 18 de julho de 1989,

DECRETA:
Art. I? As reservas extrativistas são espaços territoriais
destinados à exploração auto-sustentável e conservação dos recursos naturais renováveis, por população extrativista.
Art. 2? O Poder Executivo criará reservas extrativistas
em espaços considerados de interesse ecológico e social.
Parágrafo único. São espaços territoriais considerados de
interesse ecológico e social as áreas que possuam características
naturais ou exemplares da biota que possibilitem a sua exploração auto-sustentável, sem prejuízo da conservação ambiental.
Art. 3? Do ato de criação constarão os limites geográficos,
a população destinatária e as medidas a serem tomadas pelo Poder Executivo para a sua implantação, ficando a cargo do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (lhama), as desapropriações que se fizerem necessárias.
Art. 4? A exploração auto-sustentável e a conservação dos
recursos naturais será regulada por contrato de concessão real
de uso, na forma do art. 7? do Decreto-Lei n? 2711* ), de 28 de fevereiro de 1967.
§ I? O direito real de uso será concedido a título gratuito.
§ 2? O contrato de concessão incluirá o plano de utilização
aprovado pelo Ibama e conterá cláusula de rescisão quando
houver quaisquer danos ao meio ambiente ou a transferência da
concessão inter vivos.
Art. 5? Caberá ao Ibama supervisionar as áreas extrativistas e acompanhar o cumprimento das condições estipuladas
no contrato de que trata o artigo anterior.

(*) V. Coleção das Leis de 1967, volume I, leis de janeiro a março, pég. 475.
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Art. 6? Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 7? Revogam-se as disposições em contrário.
Brasília, 30 de janeiro de 1990; 169? da Independência e
102? da República.
JOSÉ SARNEY

João Alves Filho
DECRETO N? 98.898, DE 30 DE JANEIRO DE 1990
Transfere da Centrais Elétricas de
Goiás S.A. (Celg) para a Companhia de
Energia Elétrica do Estado do Tocantins
(Celtins) a concessão para o aproveitamento hidrelétrico de um trecho do Rio Balsas
Mineiro, situado entre os Municípios de
Ponte Alta do Norte e Monte do Carmo, Estado do Tocentine.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, usando da atribuição
que lhe confere o art. 84, item IV, da Constituição, nos termos
dos artigos 140, 150 e 164, letra a, do Decreto n:' 24.643, de 10 de
julho de 1934, e tendo em vista o que consta do Processo n?
27100.002638/89-54,
DECRETA:
Art. 1? Fica transferida para a Companhia de Energia
Elétrica do Estado do Tocantins (Celtins) a concessão para o
aproveitamento hidrelétrico de um trecho do Rio Balsas Mineiro, situado entre os Municípios de Ponte Alta do Norte e Monte
do Carmo, Estado do Tocantins, de que é titular a Centrais Elétricas de Goiás S.A. (Celg) , em virtude do Decreto n? 82.180, de
28 de agosto de 1978.
Parágrafo único. A energia produzida se destina ao serviço público fie energia elétrica e suprimento a outros concessionários.
Art. 2? A concessionária fica obrigada a apresentar os
comprovantes da transferência dos bens e instalações móveis e
imóveis, no prazo de 30 (trinta) dias, contados da data de sua
efetivação.
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Art. 3? A concessão de que trata o presente Decreto vigorará pelo prazo de 30 (trinta) anos.
Art. 4? Findo o prazo da concessão, os bens e instalações
que no momento existirem, em função dos serviços concedidos,
reverterão à União.
Art. 5? A concessionária poderá requerer que a concessão
seja renovada, mediante as condições que vierem a ser estipuladas.
Parágrafo único. A concessionária deverá entrar com o pedido a que se refere este artigo, até 6 (seis] meses antes de findar o prazo de vigência da concessão, sob pena de seu silêncio
ser interpretado com desistência da renovação.
Art. 6? Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 7? Revogam-se as disposições em contrário.
Brasilia, 30 de janeiro de 1990; 169? da Independência e
102? da República.
JOSÉ SARNEY

Vicente Cavalcante Fialho
DECRETO N? 98.899, DE 30 DE JANEIRO DE 1990
Dispõe sobre o aumento do capital social da Centrais Elétricas Brasileiras S.A.
(Eletrobrás).

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, usando da atribuição
que lhe confere o artigo 84, item IV, da Constituição, e tendo
em vista o que consta do Processo MME n:' 27000.003485/89-91,
DECRETA;
Art. I? Fica a Centrais Elétricas Brasileiras S.A.
(Eletrobrás) autorizada a elevar o seu capital social, mediante a
conversão de créditos do Empréstimo Compulsório, constituidos nos anos de 1986 e 1987, no montante de até NCz$
5.800.000.000,00 (cinco bilhões e oitocentos milhões de cruzados
novos) em ações preferenciais nominativas da classe «B», de
acordo com o estabelecido no Decreto-Lei n? 1.512, de 29 de dezembro de 1976, e na Lei n? 7.181, de 20 de dezembro de 1983,
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Art. 2? Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 3? Revogam-se as disposições em contrário.
Brasília, 30 de janeiro de 1990; 169? da Independência e
102? da República.
JOSÉ SARNEY

Vicente Cavalcante Fialho
DECRETO N? 98.900, DE 31 DE JANEIRO DE 1990
Declara o valor do salário mínimo do
mês de fevereiro de 1990, na forma da Lei
n.O 7.789("}, de 3 de julho de 1989.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição
que lhe confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e tendo em
vista o disposto no art. 2? da Lei n:' 7.789, de 3 de julho de 1989,
DECRETA:
Art. I? O valor do salário mínimo do mês de fevereiro de
1990 é de NCz$ 2.004,37 mensais, de NCz$ 66,8123 diários, e de
NCz$ 9,11077 horários.
Art. 2? Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 3? Revogam-se as disposições em contrário.
Brasília, 31 de janeiro de 1990; 169? da Independência e
102? da República.
JOSÉ SARNEY

Mailson Ferreira da Nóbrega
Dorothea Werneck
DECRETO N? 98.901, DE 31 DE JANEIRO DE 1990
Autoriza o funcionamento do curso de
Administração da Faculdade _de Ciências
Humanas de Fortaleza.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, usando das atribuições que lhe confere o artigo 84, item IV, da Constituição, e ten(*) V. Coleção das Leis de 1989, volume 181, n? 4, bimestre julho/agosto,
pag. 145L
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do em vista o que consta do Processo n? 23001.001017/86-13 do
Ministério da Educação,
DECRETA:
Art. I? Fica autorizado o funcionamento do curso de Administração, a ser ministrado pela Faculdade de Ciências Humanas de Fortaleza, mantida pela Associação de Ensino Superior de Fortaleza, com sede na Cidade de Fortaleza, Estado do
Ceará.
Art. 2? Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 31 de janeiro de 1990; 169? da Independência e
102? da República.
JOSÉ SARNEY
Carlos Sant'Anna
DECRETO N? 98.902, DE 31 DE JANEIRO DE 1990
Autoriza o funcionamento do curso de
Educação Fisice do Instituto Gammon, em
Lavras, Estado de Minas Gerais.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, usando das atribuições que lhe confere o artigo 84, item IV, da Constituição, e tendo em vista o que consta do Processo n? 23018.001338/86-93 do
Ministério da Educação,
DECRETA:
Art. I? Fica autorizado o funcionamento do curso de Educação Física, licenciatura plena, a ser ministrado pelo Instituto
Gammon, mantido pelo Instituto Gammon, com sede na Cidade
de Lavras, Estado de Minas Gerais.
Art. 2? Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 31 de janeiro de 1990; 169? da Independência e
102? da República.
JOSÉ SARNEY
Carlos Sant'Anna
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DECRETO N? 98.903, DE 31 DE JANEIRO DE 1990
Autoriza o funcionamento do curso de
Turismo da Faculdade para Executivos, em
Natal, Rio Grande do Norte.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, usando das atribuições que lhe confere o artigo 84, item IV, da Constituição, e tendo em vista o que consta do Processo n? 23001.000323/86·14 do
Ministério da Educação,
DECRETA:
Art. I? Fica autorizado o funcionamento do curso de Turismo, a ser ministrado pela Faculdade para Executivos, mantida pelo Centro Integrado para Formação de Executivos, com sede em Natal, Estado do Rio Grande do Norte.
Art. 2? Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 31 de janeiro de 1990; 169? da Independência e
102? da República.
JOSÉ SARNEY
Carlos Sant'Anna

DECRETO N? 98.904, DE 31 DE JANEIRO DE 1990
Autoriza o funcionamento do curso de
Ciências Econômicas da Faculdade de
Ciências Exatas, Administrativas e Sociais
de Brasília.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, usando das atribuições que lhe confere o artigo 84, item IV, da Constituição, e tendo em vista o que consta do Processo n? 23001.000769/86-01 do
Ministério da Educação,
DECRETA:
Art. I? Fica autorizado o funcionamento do curso de Ciências Econômicas, a ser ministrado pela Faculdade de Ciências
Exatas, Administrativas e Sociais de Brasília, mantida pela
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União Pioneira de Integração Social, com sede em Brasilia, Distrito Federal.
Art. 2? Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasilia, 31 de janeiro de 1990; 169? da Independência e
102? da República.
JOSE SARNEY
Carlos Sant'Anna

DECRETO N? 98.905, DE 31 DE JANEIRO DE 1990
Autoriza o funcionamento do curso de
Pedagogia do Instituto de Ensino Superior
do Alto Uruguai.

o PRESIDENTE DA REPÚBLICA, usando das atribuições que lhe confere o artigo 84, item IV, da Constituição, e tendo em vista o que consta do Processo n? 23030.025021/86-84 do
Ministério da Educação.
DECRETA:
Art. 1? Fica autorizado o funcionamento do curso de Pedagogia, com habilitações em Magistério das Disciplinas Pedagógicas do 2? grau e em Magistério das Séries Iniciais do I?
grau, a ser ministrado pelo Instituto de Ensino Superior do Alto Uruguai, mantido pela Fundação de Ensino Superior do Alto
Uruguai, com sede na Cidade de Frederico Westphalen, Estado
do Rio Grande do Sul.
Art. 2? Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposiçôes em contrário.
Brasilia, 31 de janeiro de 1990; 169? da Independência e
102? da República.
JOSE SARNEY
Carlos Sant'Anna
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DECRETO N? 98.906, DE 31 DE JANEIRO DE 1990
Autoriza o funcionamento do curso superior de Tecnologia em Processamento de
Dados da Faculdade de Informática do
Recife.

o PRESIDENTE DA REPÚBLICA, usando das atribuições que lhe confere o artigo 84, item IV, da Constituição, e tendo em vista o que consta do Processo n? 23001.001025/86-41 do
Ministério da Educação,
DECRETA:
Art. I? Fica autorizado o funcionamento do curso superior
de Tecnologia em Processamento de Dados, a ser ministrado pela Faculdade de Informática do Recife, mantida pela Associação
Pernambucana de Ensino Superior, com sede na Cidade de Recife, Estado de Pernambuco.
Art. 2? Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 31 de janeiro de 1990; 169? da Independência e
102? da República.
JOSÉ SARNEY
Carlos Sant'Anna

DECRETO N? 98.907, DE 31 DE JANEIRO DE 1990
Autoriza o funcionamento do curso de
Comunicação Social da União das Escolas
Superiores do Pará.

o PRESIDENTE DA REPÚBLICA, usando das atribuições que lhe confere o artigo 84, item IV, da Constituição, e tendo em vista o que consta do Processo n? 23021.001858/86-65 do
Ministério da Educação,
DECRETA:
Art. I? Fica autorizado o funcionamento do curso de Comunicação Social, com habilitação em Relações Públicas, a ser
ministrado pela União das Escolas Superiores do Pará, mantida
pela União de Ensino Superior do Pará, com sede na Cidade de
Belém, Estado do Pará.
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Art. 2? Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 31 de janeiro de 1990; 169? da Independência e
102? da República.
JOSÉ SARNEY
Carlos Sant 'Anna
DECRETO N? 98.908, DE 31 DE JANEIRO DE 1990
Autoriza o funcionamento do curso de
Direito do Instituto Santareno de Ensino
Superior.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, usando das atribuições que lhe confere o artigo 84, item IV, da Constituição, e tendo em vista o que consta do Processo n? 23001.001189/84-4 do
Ministério da Educação, com tramitação iniciada em 17-12-84,
DECRETA:
Art. I? Fica autorizado o funcionamento do curso de Direito, a ser ministrado pelo Instituto Santareno de Ensino Superior, mantido pelo Instituto Santareno de Educação Superior,
com sede em Santarém, Estado do Pará.
Art. 2? Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 31 de janeiro de 1990; 169? da Independência e
102? da República.
JOSÉ SARNEY
Carlos Sant 'Anna
DECRETO N? 98.909, DE 31 DE JANEIRO DE 1990
Autoriza o funcionamento de habilitações do curso de Pedagogia da Faculdade
de Filosofia Ciências e Letras, em Teófilo
Otoni, Minas Gerais.

o PRESIDENTE DA REPÚBLICA, usando das atribui,
cões que lhe confere o artigo 84, item IV, da Constituição, e tendo em vista o que consta do Processo n? 23.000.024829/88-81 do
Ministério da Educação,
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DECRETA:
Art. 1~ Fica autorizado o funcionamento das habilitações
em Supervisão Escolar, para exercício nas escolas de I? 8 2?
graus, e em Orientação Educacional, do curso de Pedagogia, a
serem ministradas pela Faculdade de Filosofia Ciências eLe·
tras, mantida pela Fundação Educacional Nordeste Mineiro,
com sede na Cidade de Teófilo Otoni, Estado de Minas Gerais.
Art. 2~ Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 31 de janeiro de 1990: 169~ da Independência e
102~ da República.
JOSE SARNEY

Carlos Sant'Anna

DECRETO

N~

98.910, DE 31 DE JANEIRO DE 1990
Autoriza o funcionamento do curso de
Administração da Fundação Educacional
Nordeste Mineiro.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, usando das atribuições que lhe confere o artigo 84, item IV, da Constituição, e tendo em vista o que consta do Processo n? 23123.000855/89·91 do
Ministério da Educação,
DECRETA:
Art. 1~ Fica autorizado o funcionamento do curso de Administração, a ser ministrado pela Faculdade de Administração
da Fundação Educacional Nordeste Mineiro, com sede na Cidade de Teófilo Otoni, Estado de Minas Gerais.
Art. 2~ Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 31 de janeiro de 1990; 169~ da Independência e
102~ da República.
JOSE SARNEY
Carlos Sant'Anna
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DECRETO N? 98.911, DE 31 DE JANEIRO DE 1990
Autoriza o funcionamento do curso de
Licenciatura em Geografia da Faculdade de
Filosofia, Ciêncías e Letras, em Caratínga.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, usando das atribuíções que lhe confere o artigo 84, item IV, da Constituição, e tendo em vista o que consta do Processo n? 23123.002191/89·11 do

Ministério da Educação,
DECRETA:
Art. I? Fica autorizado o funcionamento do curso de Licenciatura em Geografia, a ser ministrado pela Faculdade de F'ilosofia, Ciências e Letras, mantida pela Fundação Educacional
de Caratinga, com sede na Cidade Caratínga, Estado de Minas
Gerais.
Art. 2? Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 31 de janeiro de 1990; 169? da Independência e
102? da República.
JOSÉ SARNEY
Carlos Sant'Anna

DECRETO N? 98.912, DE 31 DE JANEIRO DE 1990
Fixa os efetivos de Oficiais da Ativa
para a Força Aérea Brasileira, 8. vígorar em
1990.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições
que lhe confere o inciso IV, do artigo 84, da Constituição da República Federativa do Brasil e tendo em vista o disposto no inciso I do artigo 2? da Lei n? 6.837, de 29 de outubro de 1980,
combinado com o artigo I?, inciso IH, da Lei n:' 7.763, de 27 de
abril de 1989,
DECRETA:
Art. I? São fixados, para o ano de 1990, os seguintes efetivos da Força Aérea Brasileira:
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I -

OFICIAIS DE CARREIRA
1 - Oficiais-Generais
OSt05

-,

uadros

--_._-----

Tenen te- Brigadeiro

Eng

Av

4

46

6

5

76

6

5

76

5

60

5

60

5

33

--

- - - - - - - - - - - - - - f----

Efetiv o Aprovado em Lei

23

4

Briga deito

7

I

I

20

Total

-

-

I

Major -Brigadeiro

Total

-

7

-

Mad

Int

-

----

2 "

Oficiais Superiores, Intermediários e Subalternos

Postos
Quadros

\

Cal

Tcel

Mai

C'P

lten

2ten

188

859

495

460

653

244

Engenheiros

20

82

50

156

110

-

Intendentes

52

133

200

305

Aviadores
,------

-

-

Médicos

-------------

I-----.

65

60

110

3

3

11

---

Infantaria

868
914

306

192

-

698

27

56

-

100

105

122

-

256

113

96

I-

------_._-~

Dentistas

2.399

._--

-

30

Farmacêuticos

159

Total

1

8

20

2

361

13

82

Aviões

-

5

35

72

20

-

Comunicações

-

1

34

84

23

-

Armamento

-

1

7

21

20

-

49

;< Fotografia

-

1

9

15

2

-

27

2
Ol Meteorologia

-

4

20

54

6

-

84

-

3

12

52

-

93

-

9

15

50

-

'.
o

c-

.s

_.

56

_.

132
142

- - 1---

-'---

•

Controle de Tráfego Aéreo

26

-----~-----

lSuprimento Técnico

-'----

-

-

---~--~-
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405
"

Postos
Quadros

---

C,,

\
--

-----

Total

-----------

C'P

5
-_.- - - - - -

296

632

1100

320

660

1100

24

28

-

--

Efetivo aprovado em lei
Vagas não distribuídas
_ _

II -

Maj

Lten

2ten

To' ai

-- i--

Especialistas (QOEA)

---------

Tcel

-

1825

235

100

34 o

-- - -

2.184

6.03 7

3.400

7.58 o

- - - - - - - _.._-- 2100

c--------- c----275

1.216

o

1.54 3
--~--

OFICIAIS DO QUADRO COMPLEMENTAR

----2E- ~±--_

Postos
Quadros __

Complementar

-----

~~~

2te~

Tot:t

149

148

297

--------- - - -

Art. 2? A vaga prevista para o posto de Tenente-Coronel
do Quadro de Oficiais Especialistas em Fotografia será preenchida na promoção de 31 de agosto.
Art. 3? Das vagas previstas para o posto de Capitão:
I - Serão preenchidas na promoção de 31 de agosto:
1
43 (quarenta e três) do Quadro de Oficiais Intendentes;
2
2 (duas) do Quadro de Oficiais Especialistas em
Comunicações; e
3 - 3 (três) do Quadro de Oficiais Especialistas em
Controle de Tráfego Aéreo.
II - Serão preenchidas na promoção de 25 de dezembro:
1
12 (doze] do Quadro de Oficiais Engenheiros;
2 - 33 (trinta e três) do Quadro de Oficiais Médicos; e
3 - 5 (cinco) do Quadro de Oficiais Dentistas.
Art. 4? Os efetivos de Oficiais Capelães serão fixados de
acordo com o artigo 9? da Lei n:' 6.823 ('), de 29 de junho de
1981, alterado pela Lei n? 7.672 ("), de 23 de setembro de 1988.
(*) V. Coleção das Leis de 1981. volume V, leis de julho a setembro, pág.

94.
(**) V.

Coleção das Leis de 1988, volume V, leis de julho a setembro, pág.

106.
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Art. 5? Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 31 de janeiro de 1990; 169? da Independência e
102? da República.
JOSÉ SARNEY
Octávio Júlio Moreira Lima

DECRETO N? 98.913, DE 31 DE JANEIRO DE 19901*1
Procede ao cancelamento de dotações
orçamentárias.

o PRESIDENTE DA REPÚBLICA, usando da atribuição
que lhe confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e tendo em
vista o disposto no § I? do art. 36, da Lei n? 7.800, de 10 de julho de 1989, e no art. 10 da Lei n? 7.999, de 31 de janeiro de 1990,
DECRETA:
Art. I? Ficam canceladas as dotações orçamentárias no
valor líquido de NCz$ 21.798.363.000,00 (vinte e um bilhões, setecentos e noventa e oito milhões, trezentos e sessenta e três mil
cruzados novos) constantes do Anexo I deste Decreto.
Art. 2? Em conseqüência do disposto do artigo anterior,
far-sa-á a unificação dos códigos orçamentários respectivos, mediante:
I - as supressões indicadas no Anexo I, no valor de
NCz$ 63.237.292.000,00 (sessenta e três bilhões, duzentos e trinta
e sete milhões, duzentos e noventa e dois mil cruzados novos]:
II - as inclusões indicadas no Anexo lI, relativas ao valor
remanescente de NCz$ 41.438.929.000,00 (quarenta e um bilhões,
quatrocentos e trinta e oito milhões, novecentos e vinte e nove
mil cruzados novos).
Art. 3? Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
(*) Retificado no DO de 13-2-1990 (vide pág , 584 deste volume).
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Art. 4? Revogam-se as disposições em contrário.
Brasília, 31 de janeiro de 1990; 169? da Independência e
102? da República.
JOSÉ SARNEY
Mailson Ferreira da Nóbrega
João Batista de Abreu
Os anexos estão publicados em suplemento à edição do DO de 1-2-1990.

DECRETO N? 98.914, DE 31 DE JANEIRO DE 1990
Dispõe sobre a instituição, no território
nacional, de Reservas Particulares do Patrimônio Natural, por destinação do proprietário.

O PRESIDENTE DA REPúBLICA, usando da atribuição
que lhe confere o art. 84, inciso IV, da Constituição e tendo em
vista o disposto no seu art. 225 e no art. 6? da Lei n? 4.771, de
15 de setembro de 1965 (Código Florestal),
DECRETA;
Art. I? Compete ao Instituto Brasileiro do Meio Ambiente
e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama), observadas as
normas deste Decreto, reconhecer e registrar, como Reserva
Particular do Patrimônio Natural, por destinação do seu proprietário, e em caráter perpétuo, imóvel do domínio privado em
que, no todo ou em parte, sejam identificadas condições naturais primitivas, semiprirnitivas, recuperadas, ou cujas características justifiquem ações de recuperação, pelo seu aspecto
paisagístico, ou para a preservação do ciclo biológico de espécies da fauna ou da flora nativas do Brasil.
Art. 2? A pessoa interessada em que imóvel de sua propriedade seja integral ou parcialmente reconhecido como Reserva Particular do Patrimônio Natural, deverá dirigir requerimento, nesse sentido, ao Superintendente Regional do Ibama, na
Unidade da Federação onde estiver situado o imóvel, instruindo-o com cópia autenticada:
I - do titulo de domínio, com matricula no Cartório de
Registro de Imóveis competente;
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II ~ da cédula de identidade do proprietário, sendo este
pessoa natural;
III - do ato que designou o representante legal da pessoa
jurídica proprietária, com os poderes necessários;
IV - da quitação do Imposto Territorial Rural (ITR).
Parágrafo único. Serão preferencialmente apreciados pelo
lbama os requerimentos referentes a imóveis vizinhos das florestas de preservação permanente, ou de outras áreas cujas características devam ser conservadas, no interesse do patrimônio
natural do Pais.
Art. 3? A Superintendência Regional do Ibama deverá, no
prazo de 60 dias, contado da data da protocolização do requerimento:
I - emitir laudo de vistoria do imóvel, com a descrição
da área, compreendendo a tipologia florestal, a paisagem, a hidrologia e o estado de conservação, relacionando as principais
atividades desenvolvidas no local e indicando as eventuais
pressões potencialmente degradadoras do ambiente;
II - emitir parecer sobre o pedido e, se favorável, intimar
o proprietário a firmar, em duas vias, termo de compromisso,
de acordo com o modelo anexo a este Decreto e que também será subscrito pelo Superintendente Regional do Ibama;
III - submeter o processo, devidamente instruido, à apreciação do Presidente do Ibama, por intermédio da Diretoria de
Ecossistemas, que se manifestará sobre o pedido.
Art. 4? O imóvel será reconhecido como Reserva Particular do Patrimônio Natural, no interesse público, mediante portaria do Presidente do Ibama.
§ I? Publicada a portaria no Diário Oficial da União, deverá o interessado, no prazo de 60 dias, promover a averbação
de uma das vias do termo de compromisso no Cartório de Registro de Imóveis competente, gravando o imóvel com a reserva
instituida, em caráter perpétuo, nos termos do que dispõe o art.
6? da Lei n? 4.7711*1, de 15 de setembro de 1965.

(*) V. Coleção das Leis de 1965. volume V, leis de julho a setembro, pág.

157.
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§ 2? O descumprimento, pelo proprietário, da obrigação
referida neste artigo importará a revogação do ato de reconhecimenta da Reserva, sem prejuízo do disposto no parágrafo único
do art. 7?
Art. 5? Caberá ao proprietário do imóvel divulgar, na região, a sua condição de Reserva Particular do Patrimônio Natural, inclusive mediante a colocação de placas nas vias de acesso
e nos limites da área, advertindo terceiros quanto à proibição
de desmatamento, queimadas, caça, pesca, apanha, captura de
animais e quaisquer outros atos que afetem ou possam afetar o
meio ambiente local.
Art. 6? À Reserva do Patrimônio Natural será dispensada, pelas autoridades públicas, a mesma proteção assegurada
pela legislação em vigor às florestas de preservação permanente
e às áreas cuja conservação seja de interesse público, sem prejuízo do direito de propriedade, que deverá ser exercido por seu
titular em defesa da Reserva, sob a orientação e com o apoio do
Ibama.
§ I? No exercício das atividades de fiscalização, monitoramento e orientação às reservas, o lhama deverá ser apoiado pelos órgãos públicos que atuem na região, podendo também obter
a colaboração de entidades privadas, mediante convênios, com
a anuência do proprietário do imóvel.
§ 2? A alteração das caracteristicas da área e a intervenção de terceiros no local, inclusive para a realização de pesquisas, dependerão de prévia apreciação do Ibarna, mediante a
apresentação de projetos detalhados e somente serão autorizadas se não afetarem os atributos do imóvel, que justificaram a
instituição da reserva.
Art. 7? Sempre que julgar necessário, o deverá o lbama
promover vistoria na reserva, notificando o proprietário para
que sane a irregularidade verificada e repare qualquer dano,
causados por sua culpa.
Parágrafo único. Persistindo a ação ou omissão nociva,
poderá o Ibarna, mediante o procedimento cabível e com prévia
audiência do proprietário, promover a extinção da reserva e o
cancelamento do vínculo, no registro imobiliário, sem prejuízo
da apuração da responsabilidade civil e penal, pelos danos
verificados.
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Art. 8' Compete ao 1bama promover junto ao 1nstituto
Nacional de Colonização e Reforma Agrária (lncral e ao Ministério da Agricultura, seja a área da Reserva Particular do Patrimônio Natural, já instituída, declarada isenta do ITR, nos termos do art. 5?, inciso I, da Lei n? 5.8681*'1, de 12 de dezembro
de 1972.
Art. 9? O disposto no art. 2?, inciso XVI, da Lei n?
7.505 ("'I, de 2 de julho de 1986, aplica-se à instituição de Reserva' Particular do Patrimônio N aturai.
Art. 10. As Reservas Particulares de Flora e Fauna, registradas com base na Portaria n? 217/88, de 27 de julho de 1988,
do extinto Instituto Brasileiro do Desenvolvimento Florestal
(IBDF), deverão ser adaptadas às normas deste Decreto, nó
prazo de 120 dias, contado da sua publicação, passando à denominação de Reserva Particular do Patrimônio Natural.
Art. 11. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação,

Art. 12. Revogam-se as disposições em contrário.
Brasília, 31 de janeiro de 1990; 169? da Independência e
102? da República.
JOSÉ SARNEY
João Alves Filho

ANEXO AO DECRETO N? 98_914, DE 31 DE JANEIRO
DE 1990
TERMO DE COMPROMISSO

Pelo presente,
, proprietáriota] do imóvel abaixo caracterizado, reconhecido como Reserva Particular do Patrimônio Natural, pela Portaria
n:'
, do Presidente do Instituto do Meio Ambiente e dos
Recursos Naturais Renováveis (Ibama), publicada no Diário
Oficial da União de
de
, de 199 , p.
,comprome(**) V. Colecõo das Leis de 1972, volume VII, leis de outubro a dezembro,
pág , 122.

(***) V. Coteceo das Leis de 1986, volume V, leis de julho a setembro. pág.
49.
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tendo-se a cumprir o disposto no Decreto n:'
, de
de
de 1990, e as demais normas legais e regulamentares aplicáveis à matéria, assumindo a responsabilidade cabível pela
preservação da Reserva e a obrigação de promover a averbação
deste Termo no Cartório de Registro de Imóveis competente,
que gravará o imóvel com: a reserva, em caráter perpétuo, nos
termos do que prescreve o art. 6? da Lei n? 4.771, de 15 de setembro de 1965 (Código F'lorestal].
O presente termo é firmado na presença do Superintendente
Regional do Ibama no Estado de
que também o assina.
Características do Imóvel:
Nome:
_

-------_

Localização:
Confrontações:
Área total:

_

Matrícula:

_

Área da reserva:

Registro no Incra:

-

_

_ _ _ _ _ _~_ _,-de---_de 199_.
Proprietário(al

Superintendente do Ibama

DECRETO N? 98.915, DE I? DE FEVEREIRO DE 1990
Renova a concessão outorgada à Rádio
Sociedade de Feira de Santana Ltde., para
explorar serviço de radiodifusão sonora em
onda média, na Cidade de Feira de Santana, Estado da Bahia.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, usando das atribuições que lhe confere o artigo 84, item IV, da Constituição, e nos
termos "do artigo 6?, item I, do Decreto n? 88.066, de 26 de janeiro de 1983, e tendo em vista o que consta do Processo n:'
29107.000543/88,
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DECRETA:
Art. I? Fica, de acordo com o artigo 33, § 3?, da Lei n?
4.117, de 27 de agosto de 1962, renovada por 10 (dez) anos, a partir de 8 de outubro de 1988, a concessão da Rádio Sociedade de
Feira de Santana Ltda., outorgada através do Decreto n? 63.199,
de 30 de agosto de 1968, para explorar, na Cidade de Feira de
Santana, Estado da Bahia, sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão sonora em onda média.
Parágrafo único. A execução do serviço de radiodifusão,
cuja outorga é renovada por este Decreto, reger-se-á pelo Código Brasileiro de Telecomunicações, leis subseqüentes e seus regulamentos e, cumulativamente, pelas cláusulas aprovadas através do Decreto n? 88.066, de 26 de janeiro de 1983, às quais a entidade aderiu previamente.
Art. 2? A concessão ora renovada somente produzirá efeitos legais após deliberação do Congresso Nacional na forma do
§ 3? do artigo 223 da Constituição.
Art. 3? Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, I? de fevereiro de 1990; 169? da Independência e
102? da República.
JOSE SARNEY
Antônio Carlos Magalhães
DECRETO N? 98.916, DE I? DE FEVEREIRO DE 1990
Altera o Regimento Interno dos Gabinetes da Presidência da República, e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições
que lhe confere o artigo 84, item IV, da Constituição,
DECRETA:
Art. I? A Divisão de Informática, a que se refere o artigo
20, § 3?, inciso Il , do Regimento dos Gabinetes da Presidência
da República, aprovado pelo Decreto n? 95.575 ('), de 23 de de(*) V. Colecso das Leis de 1987, volume VIII, decretos de outubro a dezembro, pág. 562.
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zembro de 1987, com o seu acervo e atribuições passa a
subordinar-se ao Departamento de Processamento de Dados da
Diretoria Administrativa.

Art. 2? Os artigos 51 e 56 do Decreto n? 95.575, de 23 de
dezembro de 1987, passam a vigorar com as seguintes alterações:
«Art. 51.

§ I?
§ 2? Além da estrutura fixada neste artigo, a Diretoria Administrativa disporá de Escritórios, de uma Secretaria e de uma Seção de Segurança e Apoio aos expresidente (Lei n? 7.474 1**1, de 8 de maio de 1986)."

«Art. 56.
XI ~ Supervisionar os assuntos administrativos e de
pessoal ligados aos ex-presidentes.»
Art. 3? A Tabela Permanente de Funções de Confiança
Grupo - Direção e Assessoramento Superiores ILT DAS-100)
dos Gabinetes da Presidência da República fica alterada, sem
aumento de despesa, na forma do anexo deste decreto.
Art. 4?

Este Decreto entra em vigor na data de sua publi-

cação.

Art. 5?

Revogam-se as disposições em contrário.

Brasília, I? de fevereiro de 1990; 169? da Independência e
102? da República.
JOSÉ SARNEY
Rubens Bayma Denys
Luis Roberto Ponte
(**) V. Coleção das Leis de 1986, volume 111, leis de abril a junho, pág. 58.
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N? de
funções

Oficial de Gabinete
Adjunto

Diretoria Administrativa

Chefe
Adjunto

Oficial de Gabinete
Departamento de Apoio Administrativo
Divisão de Informática

Chefia

Gabinete Civil

Gabinete Militar
Serviço de Segurança
Chefe
Adjunto

Denominação

Situação Anterior

LT-DAS-I02.S
LT-DAS-IOL3

LT-DAS-IOl.3

LT-DAS-IOl.4

LT-DA8-102.3

LT-DAS·IOlA
LT-DAS-lüL3

Código

N? de

1
2

2

1
1

funções

Oficial de Gabinete
Adjunto

Diretoria Administrativa

Chefe
Adjunto

Departamento de Apoio Administrativo
Divisão de Informática

Chefia
Oficial de Gabinete

Gabinete Civil

Chefe
Adjunto

Gabinete Militar
Serviço de Segurança

Denominação

Situação Nova

Grupo-Direção e Assessoramento Superiores (LT-DAS-l00)

TABELA PERMANENTE/FUNÇÕES DE CONFIANÇA

GABINETES DA PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA

ANEXO DO DECRETO N? 98.916, DE I? DE FEVEREIRO DE 1990

LT·DAS-I02.S
LT-DAS-IOLS

LT-DAS-IQ1.4
LT-DAS-I01.S

LT-DAS-lü2.3

LT-DAS·l0L3

LT·DAS-lü1.4

Código

...:'J
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DECRETO N? 98.917, DE I? DE FEVEREIRO DE 1990
Declara de interesse social, para fins de
reforma agrária, parte do imóvel rural denominado Fazenda Boceine, na Data Veloso, situado no Município de Silo Mateus do
Maranhão, Estado do Maranhão, e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições
que lhe conferem os artigos 84, item IV, e 184 da Constituição, e
nos termos dos artigos 18 e 20 da Lei n? 4.504; de 30 de novembro de 1964, e do Decreto-Lei n? 554, de 25 de abril de 1969,
DECRETA:
Art. I? É declarado de interesse social, para fins de reforma agrarra, nos termos dos artigos 18, letras a, b, c e d, e 20,
itens I e V, da Lei n? 4.504, de 30 de novembro de 1964, parte do
imóvel rural denominado Fazenda Bocaína, na Data Veloso,
com área de 3.633,5433ha (três mil, seiscentos e trinta e três hectares, cinqüenta e quatro ares e trinta e três centiares] , situado
no Município de São Mateus do Maranhão, Estado do Maranhão.
Parágrafo único. O imóvel a que se refere este artigo temo
seguinte perímetro: partindo do Ponto 1, de coordenadas geográficas longitude 44'28'0l"WGr. e latitude 04°00'17"S, situado
na margem direita da BR-135, sentido Miranda/Teresina-PI e
divisa com terras de Walbert Santana, atravessando a estrada
carroçável que dá acesso a sede da Fazenda Bocaina, com o seguinte rumo magnético e distância: 12°00'SW e 2.200m, até o
Ponto 2; deste, segue por linhas secas, confrontando com a Zona Urbana do Município de São Mateus do Maranhão, com os
seguintes rumos magnéticos e distâncias: 75'OO'NW e 800m, até
o Ponto 3; 22°30'SW e l.080m, até o Ponto 4;73°30' e 600m, até o
Ponto 5; 200 3 0 ' S W e 2.010m, atravessando a estrada carroçável
que dá acesso a Zona Urbana/Povoado Barriguda, Linha Telegráfica e Igarapé Grande, até o Ponto 6; deste, segue por linhas
secas, confrontando com terras de Euclides Matos, atravessando a linha telegráfica, com os seguintes rumos magnéticos e distâncias: 71°30'NW e 3.000m, até o Ponto 7; 75'30'NW e 4.200m,
até o Ponto 8; deste, segue por linha seca, confrontando com
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terras de José de Lia, atravessando a estrada carroçável conservada, que dá acesso ao Povoado Sumauma/Margem do Rio
Mearim, Igarapé Jejú e a estrada nova carroçável que dá acesso
ao Povoado Barbudo ou Jejú/Margem do Rio Mearim, com o seguinte rumo magnético e distância: 05'30'NE e 2.160m, até o
Ponto 9; deste, segue por linha seca, confrontando com área a
ser excluída para o lterma da Fazenda Bocaina, com o seguinte
rumo magnético e distância: 73'30'SE e 1.850m, até o Ponto 10;
deste, segue por linha seca, confrontando com área a ser excluída para o lterma da Fazenda Bocaina, atravessando o Morros dos Côcos e a estrada velha, com o seguinte rumo magnético
e distância: 05'30'NE e 2.630m, até o Ponto 11; deste, segue por
linhas secas, confrontando com terras de Walber Santana, atravessando o Igarapé Sabonete e Igarapé Soledade, com os seguintes rumos magnéticos e distâncias: 73'30'SE e 5.150m, até o
Ponto 12; 89'OO'NE e 2.750m, até o Ponto 1, início da descrição
deste perimetro. (Fonte de referência: Carta da DSG, Folha
SB.23-X-A·n, MI-740 (Coroatá), escala 1.100.000, ano 1980 e Plotagern feita em campo pelo Técnico do 1ncra/MA).

Art. 2? Excluem-se dos efeitos deste Decreto: a) os semoventes, as máquinas e os implementas agrícolas; e b) as benfeitorias existentes no imóvel referido no artigo anterior e pertencentes aos que serão beneficiados com a sua destinação.
Art. 3? O Instituto Nacional de Colonização e Reforma
Agrária (Incra) fica autorizado a promover a desapropriação do
imóvel rural de que trata o presente Decreto, na forma prevista
no Decreto-Lei n? 554, de 25 de abril de 1969.
Art. 4? Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 5? Revogam-se as disposições em contrário.

Brasília, I? de fevereiro de 1990; 169? da Independência e
102? da República.
JOSÉ SARNEY
Iris Rezende Machado
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DECRETO N? 98.918, DE I? DE FEVEREIRO DE 1990
Renova a concessâc outorgada à Rádio
Ituporanga Ltde., para explorar serviço de
radiodifusão sonora em onda média, na Ci·
dade de Ituporanga, Estado de Santa
Catarina.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, usando das atribuições que lhe confere o artigo 84, item IV, da Constituição, e nos
termos do artigo 6?, item I, do Decreto n? 88.066, de 26 de janeiro de 1983, e tendo em vista o que consta do Processo n?
29106.000737/88,

DECRETA:
Art. I? Fica, de acordo com o artigo 33, § 3?, da Lei n?
4.117, de 27 de agosto de 1962, renovada por 10 (dez) anos, a partir de 29 de dezembro de 1988, a concessão da Rádio Ituporanga
Ltda., outorgada através da Portaria n? 1.358, de 22 de dezembro de 1978, para explorar, na Cidade de Ituporanga, Estado
de Santa Catarina, sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão sonora em onda média.
Parágrafo único. A execução do serviço de radiodifusão,
cuja outorga é renovada por este Decreto reger-se-á pelo Código Brasileiro de Telecomunicações, leis subseqüentes e seus regulamentos e, cumulativamente, pelas cláusulas aprovadas
através do Decreto n? 88.066, de 26 de janeiro de 1983, às quais
a entidade aderiu previamente.
Art. 2? A concessão ora renovada somente produzirá efeitos legais após deliberação do Congresso N acionai, na forma do
§ 3? do artigo 223 da Constituição.

Art. 3?

Este Decreto entra em vigor na data de sua publi-

cação.

Brasília, I? de fevereiro de 1990; 169? da Independência e
102? da República.
JOSÉ SARNEY
Antônio Carlos Magalhães
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DECRETO N? 98.919, DE I? DE FEVEREIRO DE 1990
Renova a concessão outorgeâe â Televisão Guaíba Ltda., para explorar serviço
de radiodifusão de sons e imagens (tele vi5ao), na Cidade do Porto Alegre, Estado do
Rio Grande do Sul.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, usando das atribuições que lhe confere 0 artigo 84, item IV, da Constituição, e nos
termos do artigo 6?, item I, do Decreto n? 88.066, de 26 de janeiro de 1983, e tendo em vista o que consta do Processo n?
29102.001562/88,

DECRETA:
Art. I? Fica, de acordo com o artigo 33, § 3?, da Lei n?
4.117, de 27 de agosto de 1962, renovada por 15 (quinze) anos, a
partir de 19 de abril de 1989, a concessão da Televisão Guaiba
Ltda., outorgada através do Decreto n? 73.796, de 11 de março
de 1974, para explorar, na Cidade de Porto Alegre, Estado do
Rio Grande do Sul, sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão de sons e imagens (televisão).
Parágrafo único. A execução do serviço de radiodifusão,
cuja outorga é renovada por este Decreto, reger-se-á pelo Código Brasileiro de Telecomunicações, leis subseqüentes e seus regulamentos e, cumulativamente, pelas cláusulas aprovadas
através do Decreto n? 88.066, de 26 de janeiro de 1983, às quais
a entidade aderiu previamente.
Art. 2? A concessão ora renovada somente produzirá efeitos legais após: deliberação do Congresso Nacional, na forma do
§ 3? do artigo 223 da Const.ituição.

Art. 3? Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, I? de fevereiro de 1990; 169? da Independência e
102? da República.
JOSÉ SARNEY
Antônio Carlos Magalhães
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 182(1):81-525, ian.Zfev. 1990.
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DECRETO N? 98.920, DE I? DE FEVEREIRO DE 1990
Renova a concessão outorgada a Emissoras Reunidas Ltda., para explorar serviço de radiodifusão sonora em onda média.
na Cidade de Poconé, Estado do Mato
Grosso.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, usando das atribuições que lhe confere o artigo 84, item IV, da Constituição, e nos
termos do artigo 6?, item I, do Decreto n? 88.066, de 26 de janeiro de 1983, e tendo em vista o que consta do Processo n?
29118.000331/88,

DECRETA:
Art. I? Fica, de acordo com o artigo 33, § 3?, da Lei n?
4.117, de 27 de agosto de 1962, renovada por 10 (dez) anos, a partir de 17 de novembro de 1988, a concessão da Emissoras Reunidas Ltda., outorgada através do Decreto n? 82.215, de 4 de setembro de 1978, para explorar, na Cidade de Poconé, Estado
do Mato Grosso, sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão sonora em onda média.
Parágrafo único. A execução do serviço de radiodifusão,
cuja outorga é renovada por este Decreto, reger-se-á pelo Código Brasileiro de Telecomunicações, leis subseqüentes e seus regulamentos e, cumulativamente, pelas cláusulas aprovadas através do Decreto n? 88.066, de 26 de janeiro de 1983, às quais a entidade aderiu previamente.
Art. 2? A concessão ora renovada somente produzirá efeitos legais após deliberação do Congresso Nacional, na forma do
§ 3?, do artigo 223 da Constituição.

Art. 3? Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Brasília, ·1? de fevereiro de 1990; 169? da Independência e
102? da República.
JOSÉ SARNEY
Antônio Carlos Magalhães
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 182(1):81-525, jan.Zfev. 1990.
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DECRETO N? 98.921, DE I? DE FEVEREIRO DE 1990
Outorga concessão à Radiodifusão Eldorado Ltda., para explorar serviço de radiodifusão sonora em onda média, na Cidade de Pão de Açúcar, Estado de Alagoas.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, usando das atribuições que lhe conferem o artigo 84, item IV, da Constituição, e o
artigo 29 do Regulamento dos Serviços de Radiodifusão, aprovado pelo Decreto n? 52.795, de 31 de outubro de 1963, com a redação dada pelo Decreto n? 88.067, de 26 de janeiro de 1983, e
tendo em vista o que consta do Processo MC n? 29000.005713/88,
(Edital n? 228/88),
DECRETA:
Art. I? Fica outorgada concessão à Radiodifusão Eldorado Ltda., para explorar, pelo prazo de 10 (dez) anos, sem direito
de exclusividade, serviço de radiodifusão sonora em onda média, na Cidade de Pão de Açúcar, Estado de Alagoas.
Parágrafo único. A concessão ora outorgada reger-se-á pelo Código Brasileiro de Telecomunicações, leis subseqüentes,
regulamentos e obrigações assumidas pela outorgada em sua
proposta.

Art. 2? Esta concessão somente produzirá efeitos legais
após deliberação do Congresso Nacional, na forma do artigo
223, § 3? da Constituição.
Art. 3? O contrato decorrente desta concessão deverá ser
assinado dentro de 60 (sessenta) dias, a contar da data de publicação da deliberação de que trata o artigo anterior, sob pena de
se tornar nulo, de pleno direito, o ato de outorga.
Art. 4? Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Brasilia, I? de fevereiro de 1990; 169? da Independência e
102? da República.
JOSÉ SARNEY
Antônio Carlos Magalhães
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 182(1):81-525, jan./fev. 1990.
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DECRETO N? 98.922, DE 2 DE FEVEREIRO DE 1990
Outorga concessão ao Sistema Norte de
Rádio e Televisão Ltda., radiodifusão de
sons e imagens (televisão), na Cidade de Linhares, Estado do Espírito Santo.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, usando das atribuições que lhe conferem o artigo 84, item IV, da Constituição, e o
artigo 29 do Regulamento dos Serviços de Radiodifusão, aprovado pelo Decreto n? 52.795, de 31 de outubro de 1963, com a redação dada pelo Decreto n? 88.067, de 26 de janeiro de 1983, e
tendo em vista o que consta do Processo MC n? 29000.007662/89,
(Edital n? 128/89),

DECRETA:
Art. I? Fica outorgada concessão ao Sistema Norte de Rádio e Televisão Ltda., para explorar, pelo prazo de 10 (dez)
anos, sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão de
sons e imagens (televisão), na Cidade de Linhares, Estado do
Espírito Santo.
Parágrafo único. A concessão ora outorgada reger-se-á pelo Código Brasileiro de Telecomunicações, leis subseqüentes,
regulamentos e obrigações assumidas pela outorgada em sua
proposta.
Art. 2? Esta concessão somente produzirá efeitos legais
após deliberação do Congresso Nacional, na forma do artigo
223, § 3?, da Constituição.
Art. 3? O contrato decorrente desta concessão deverá ser
assinado dentro de 60 (sessenta) dias, a contar da data de publicação da deliberação de que trata o artigo anterior, sob pena de
se tornar nulo, de pleno direito, o ato àe outorga.
Art. 4? Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Brasília, 2 de fevereiro de 1990; 169? da Independência e
102? da República.
JOSÉ SARNEY
Antônio Carlos Magalhães
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 182(1):81-525, jan./fev. 1990.
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DECRETO N? 98.923, DE 2 DE FEVEREIRO DE 1990
Outorga concessao â Sociedade de Televisão Manauara Ltda., reâiaditneeo sonora
em onda média, na Cidade de Boca do Acre,
Estado do Amazonas.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, usando das atribuições que lhe conferem o artigo 84, item IV, da Constituição, e o
artigo 29 do Regulamento dos Serviços de Radiodifusão, aprovado pelo Decreto n? 52.795, de 31 de outubro de 1963, com a redação dada pelo Decreto n? 88,067, de 26 de janeiro de 1983, e
tendo em vista o que consta do Processo MC n? 29000.003998/89,
(Edital n? 51/89),
DECRETA:
Art. I? Fica outorgada concessão à Sociedade de Televisão Manauara Ltda., para explorar, pelo prazo de 10 (dez) anos,
sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão sonora em
onda média, na Cidade de Boca do Acre, Estado do Amazonas.
Parágrafo único. A concessão ora outorgada reger-se-á pelo Código Brasileiro de Telecomunicações, leis subseqüentes,
regulamentos e obrigações assumidas pela outorgada em sua
proposta.
Art. 2? Esta concessão somente produzirá efeitos legais
após deliberação do Congresso Nacional, na forma do artigo
223, § 3?, da Constituição.
Art. 3? O contrato decorrente desta concessão deverá ser
assinado dentro de 60 (sessenta) dias, a contar da data de puhlicação da deliberação de que trata o artigo anterior, sob pena de
se tornar nulo, de pleno direito, o ato de outorga.

Art. 4?

Este Decreto entra em vigor na data de sua publi-

cação.

Brasília, 2 de fevereiro de 1990; 169? da Independência e
102? da República.
JOSÉ SARNEY
Antônio Carlos Magalhães
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 182(1):81-525, jan.lfev. 1990.
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DECRETO N? 98.924, DE 2 DE FEVEREIRO DE 1990
Outorga concessâo à Rádio Liberdade
de Itarema Ltâe., para explorar serviço de
radiodifusão sonora em onda média, na Cidade de Itereme, Estado do Ceará.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, usando das atribuições que lhe conferem o artigo 84, item IV, da Constituição, e o
artigo 29 do Regulamento dos Serviços de Radiodifusão, aprovado pelo Decreto n? 52.795, de 31 de outubro de 1963, com a redação dada pelo Decreto n? 88_067, de 26 de janeiro de 1983, e
tendo em vista o que consta do Processo MC n? 29000.006131/89,
(Edital n? 92/89),
DECRETA:
Art. I? Fica outorgada concessão à Rádio Liberdade de
Itarema Ltda., para explorar, pelo prazo de 10 (dez) anos, sem
direito de exclusividade, serviço de radiodifusão sonora em onda média, na Cidade de Itarema, Estado do Ceará.
Parágrafo único. A concessão ora outorgada reger-se-á pelo Código Brasileiro de Telecomunicações, leis subseqüentes,
regulamentos e obrigações assumidas pela outorgada em sua
proposta.
Art. 2? Esta concessão somente produzirá efeitos legais
após deliberação do Congresso Nacional, na forma do artigo
223, § 3?, da Constituição.

Art. 3? O contrato decorrente desta concessão deverá ser
assinado dentro de 60 (sessenta) dias, a contar da data de publicação da deliberação de que trata o artigo anterior, sob pena de
se tornar nulo, de pleno direito, o ato de outorga.
Art. 4? Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Brasília, 2 de fevereiro de 1990; 169? da Independência e
102? da República.
JOSÉ SARNEY
Antônio Carlos Magalhães
CoL Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 182(1):81-525, jan./fev. 1990.
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DECRETO N? 98.925, DE 2 DE FEVEREIRO DE 1990
Outorga concessão à TV Carioba Comunicações Ltde., para explorar serviço de
radiodifusão de sons e imagens (televisão),
na Cidade de Americana, Estado de São
Paulo.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, usando das atribuições que lhe conferem o artigo 84, item IV, da Constituição, e o
artigo 29 do Regulamento dos Serviços de Radiodifusão, aprovado pelo Decreto n? 52.795, de 31 de outubro de 1963, com a redação dada pelo Decreto n? 88.067, de 26 de janeiro de 1983, e
tendo em vista o que consta do Processo MC n? 29000.005157/89,
(Edital n? 072/89-TV),
.
DECRETA:
Art. I? Fica outorgada concessão à TV Carioba Comunicações Ltda., para explorar, pelo prazo de 15 (quinze) anos, sem
direito de exclusividade, serviço de radiodifusão de sons e imagens (televisão), na Cidade de Americana, Estado de São Paulo.
Parágrafo único. A concessão ora outorgada reger-se-á pelo Código Brasileiro de Telecomunicações, leis subseqüentes,
regulamentos e obrigações assumidas pela outorgada em sua
proposta.

Art. 2? Esta concessão somente produzirá efeitos legais
após deliberação do Congresso Nacional, na forma do artigo
223, § 3?, da Constituição.
Art. 3? O contrato decorrente desta concessão deverá ser
assinado dentro de 60 (sessenta) dias, a contar da data de publicação da deliberação de que trata o artigo anterior, sob pena de
se tornar nulo, de pleno direito, o ato de outorga.
Art. 4?
cação.

Este Decreto entra em vigor na data de sua publi-

Brasília, 2 de fevereiro de 1990; 169? da Independência e
102? da República.
JOSE SARNEY
Antônio Carlos Magalhães
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 182(1):81-525, [an.zfev. 1990.
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DECRETO N? 98.926, DE 2 DE FEVEREIRO DE 1990
Outorga concessão ao Sistema Potiguar
de Informação Ltda., para explorar serviço
de radíodifusilo sonora em onda média, na
Cidade de Ceico, Estado do Rio Grande do
Norte.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, usando das atribuições que lhe conferem o artigo 84, item IV, da Constituição, e o
artigo 29 do Regulamento dos Serviços de Radiodifusão, aprovado pelo Decreto n? 52.795, de 31 de outubro de 1963, com a redação dada pelo Decreto n? 88.067, de 26 de janeiro de 1983, e
tendo em vista o que consta do Processo MC n? 29000.005146/88,
(Edital n? 214/88),
DECRETA:
Art. I? Fica outorgada concessão ao Sistema Potiguar de
Informação Ltda., para explorar, pelo prazo de 10 (dez) anos,
sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão sonora em
onda média, na Cidade de Caícó, Estado do Rio Grande do N orte.
Parágrafo único. A concessão ora outorgada reger-se-á pelo Código Brasileiro de Telecomunicações, leis subseqüentes,
regulamentos e obrigações assumidas pela outorgada em sua
proposta.
Art. 2? Esta concessão somente produzirá efeitos legais
após deliberação do Congresso Nacional, na forma do artigo
223, § 3? da Constituição.
Art. 3? O contrato decorrente desta concessão deverá ser
assinado dentro de 60 (sessenta) dias, a contar da data de publicação da deliberação de que trata o artigo anterior, sob pena de
se tornar nulo, de pleno direito, o ato de outorga.
Art. 4? Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Brasília, 2 de fevereiro de 1990; 169? da Independência e
102? da República.
JOSÉ SARNEY
Antônio Carlos Magalhães
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 182(1):81-525, jan./fev.1990.
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DECRETO N? 98.927, DE 2 DE FEVEREIRO DE 1990
Altera a redação do parágrafo único do
art. 1.0 do Decreto n? 94.090{l), de 13 de março de 1987, que regulamenta a Lei n"
7.474(2), de 8 de maio de 1986.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições
que lbe confere o art. 84, inciso IV, da Constituição,
DECRETA:
Art. I? O parágrafo único do art. I? do Decreto n? 94.090,
de 13 de março de 1987, passa a vigorar com a seguinte redação:
«Parágrafo único. Os servidores necessários ao Cumprimento do disposto neste artigo ocuparão funções de confiança e de representação na Diretoria Administrativa da
Presidência da República, de acordo com indicação da referida autoridade».
Art. 2? Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 3? Revogam-se as disposições em contrário.
Brasília, 2 de fevereiro de 1990; 169? da Independência e
102? da República.
JOSÉ SARNEY
Rubens Bayma Denys
Luis Roberto Ponte

DECRETO N? 98.928, DE 2 DE FEVEREIRO DE 1990
Altera

dispositivos

do

Decreto

n?

89.086("},de I." de dezembro de 1983, e dá ou-

tras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, usando da atribuição
que lhe confere o artigo 84, incisos IV e VI, da Constituição, e o
artigo 78, item I, do Decreto n? 60.521, de 31 de março de 1967,
alterado pelo Decreto n? 83.146, de 7 de fevereiro de 1979,
(1) V. Coíeçeo das Leis de 1987, volume II, decretos de janeiro a março,
pág. 323.

(2) V. Coleção das Leis de 1986, volume IH, leis de abril a junho, pág. 58.
(*) V. Coleção das Leis de 1983, volume VIII, decretos de outubro a dez embro, pág. 290.
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 182(1):81-525, jan./fev. 1990.
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DECRETA:
Art. I? O artigo 3? do Decreto n:' 89.086, de 1'? de dezembro de 1983, que cria o Centro de Informática e Estatística no
Ministério da Aeronáutica e dá outras providências, passa a vigorar com a seguinte redação:
«Art. 3? São criados, diretamente subordinados ao
Diretor da Dirinfe, Centros de Computação da Aeronáutica
(CCAI, com a finalidade de executar as atividades de apoio
em processamento de dados às Organizações Militares sediadas na área de jurisdição onde estiverem localizados».

Art. 2? Os Centros de Computação da Aeronáutica (CCA)
serão ativados por ato do Ministro da Aeronáutica nas localidades onde se justificar a existência de CCA.
Art. 3? Ficam mantidos os atuais Centros de Computação
da Aeronáutica de Brasília (CCA-BR), criado pelo Decreto n?
89.086, de I? de dezembro de 1983 e o Rio de Janeiro (CCA-RJ),
críado pelo Decreto n:' 58.9481" ), de I? de agosto de 1966, os
quais poderão ser desativados por ato do Ministro da Aeronáutica.
Art. 4? As despesas decorrentes da aplicação do presente
decreto correrão à conta das dotações orçamentárias ,do. Ministério da Aeronáutica.
Art. 5? Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições emçontrário.
Brasília, 2 de fevereiro de 1990; 169? da Independência e
102? da República.
JOSÉ SARNEY
Octávio Júlio Moreira Lima

(**) V. Coleção das Leis de 1966, volume VI, decretos de julho a setembro,
-pég. 191.

Cal. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 182(1):81-525, jan.Zfev. 1990.
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DECRETO N? 98.929, DE 5 DE FEVEREIRO DE 1990
Altera dispositivos do Decreto
98.338(·), de 27 de outubro de 1989.

n?

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, usando da atribuição
que lhe confere o inciso IV do art. 84 da Constituição,
DECRETA:
Art. 1? Os artigos 3? e 4? do Decreto n? 98.338, de 27 de
outubro de 1989, que «regula o recrutamento de Médicos, Farmacêuticos e Dentistas para o ingresso no Corpo de Oficiais da
Ativa da Aeronáutica», passam a vigorar com as redações abai«Art. 3~ Poderão concorrer ao concurso público, de
que trata o artigo 1? deste Decreto, militares até o posto de
Primeiro-Tenente, desde que obedecidas as demais exigências para inscrição.
Art. 4? Os candidatos médicos, farmacêuticos e dentistas selecionados inicialmente, na forma do artigo 1?, serão declarados Primeiros-Tenentes Estagiários Médicos,
Primeiros-Tenentes Estagiários Farmacêuticos e Primeiros-Tenentes Estagiários Dentistas e matriculados nos cursos e ou estágios integrantes do concurso.
§ 1? Os candidatos militares terão prioridade para
matrícula, em caso de empate no concurso público com
candidatos civis.
§ 2? Durante a realização do estágio, os estagiários
militares terão precedência hierárquica sobre os demais estagiários, conforme prescrito no Estatuto dos Militares.
§ 3? Durante a realização do estágio, a precedência
hierárquica entre os candidatos civis será regulada pelos
graus obtidos no concurso público».
Art. 2? Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasilia, 5 de fevereiro de 1990; 169? da Independência e
102? da República.
JOSÉ SARNEY
Octávio Júlio Moreira Lima

xo:

(*) V. Coleção das Leis de 1989, volume 181, n? 5, trimestre setembro/outubro, pág. 2689.

Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 182(1):81-525, jan./fev. 19~O.
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DECRETO N? 98.930, DE 5 DE FEVEREIRO DE 1990
Outorga concessão à Televisão Abril
Limitada, para explorar Serviço Especial
de Televisão por Assinatura (TVA), na região metropolitana do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, usando das atribuições que lhe conferem o artigo 84, item IV, da Constituição, e o
artigo 15 do Regulamento do Serviço Especial de Televisão por
Assinatura (TVA), aprovado pelo Decreto n? 95.744, de 23 de fevereiro de 1988, e alterado pelo Decreto n? 95.815, de 10 de março de 1988, e tendo em vista o que consta do Processo MC n?
29000.004316/88-21, (Edital n? 58/89),
DECRETA:
ArL I? Fica outorgada concessão à Televisão Abril Limitada, para explorar, pelo prazo de 15 (quinze) anos, sem direito
de exclusividade, Serviço Especial de Televisão por Assinatura
(TVA), na região metropolitana do Rio de Janeiro, Estado do
Rio de Janeiro.
Parágrafo único. A concessão ora outorgada reger-se-á pelo Código Brasileiro de Telecomunicações, leis subseqüentes e
seus regulamentos e. cumulativamente, de conformidade com
preceitos e obrigações enumerados no artigo 19 do Regulamento
do Serviço Especial de Televisão por Assinatura (TV AI, bem
como as obrigações assumidas pela outorgada em sua proposta.
Art. 2? O contrato decorrente desta concessão deverá ser
assinado dentro de 60 (sessenta] dias, a contar da publicação
deste Decreto no Diário Oficial da União, sob pena de se tornar
nulo, de pleno direito ato de outorga.

Art. 3? Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 5 de fevereiro de 1990; 169? da Independência e
102? da República.
JOSÉ SARNEY
Antônio Carlos Magalhães
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 182(1):81-525, jan.lfev. 1990.
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DECRETO

N~

98.931, DE 5 DE FEVEREIRO DE 1990
Outorga concessão à Rádio Globo Iiui
Ltda., para explorar serviço de radiodifusão sonora em onda média, na Cidade de
Iiui, Estado do Rio Grande do Sul.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, usando das atribuições que lhe conferem o artigo 84, item IV, da Constituição, e o
artigo 29 do Regulamento dos Serviços de Radiodifusão, aprovado pelo Decreto n? 52.795, de 31 de outubro de 1963, com a redação dada pelo Decreto n? 88.067, de 26 de janeiro de 1983, e
tendo em vista o que consta do Processo MC n? 29000.002261189,
(Edital n? 19/89),
DECRETA:
Art. 1~ Fica outorgada concessão à Rádio Globo Ijuí
Ltda., para explorar, pelo prazo de 10 (dez) anos, sem direito de
exclusividade, serviço de radiodifusão sonora em onda média,
na Cidade de Ijuí, Estado do Rio Grande do Sul.
Parágrafo único. A concessão ora outorgada reger-se-á pelo Código Brasileiro de Telecomunicações, leis subseqüentes,
regulamentos e obrigações assumidas pela outorgada em sua
proposta.
Art. 2? Esta concessão somente produzirá efeitos legais
após deliberação do Congresso Nacional, na forma do artigo
223, § 3?, da Constituição.
Art. 3? O contrato decorrente desta concessão deverá ser
assinado dentro de 60 (sessenta) dias, a contar da data de publicação da deliberação de que trata o artigo anterior, sob pena de
se tornar nulo, de pleno direito, o ato de outorga.

Art.

4~

Este Decreto entra em vigor na data de sua publi-

cação.
102~

Brasília, 5 de fevereiro de 1990;
da República.

169~

da Independência e

JOSE SARNEY
Antônio Carlos Magalhães
CoL Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 182(1):81-525, jan./fev. 1990.
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DECRETO N? 98.932, DE 6 DE FEVEREIRO DE 1990
Autoriza a transferência direta da concessão outorgada â Rádio Sociedade de Feira de Santana Ltda., para a Fundação Sento Antônio.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, usando das atribuições que lhe conferem o artigo 84, item IV, da Constituição, e o
artigo 94, item 3, letra a do Regulamento dos Serviços de Radiodifusão, aprovado pelo Decreto n? 52.795, de 31 de outubro de
1963, alterado pelo Decreto n? 91.837, de 25 de outubro de 1985, e
tendo em vista o que consta do Processo n? 65.490/78,
DECRETA:
Art. I? Fica a Rádio Sociedade de Feira de Santana Ltda.
autorizada a realizar a transferência direta para a Fundação
Santo Antônio, pelo restante do prazo, da concessão que lhe foi
outorgada para executar serviço de radiodifusão sonora em onda tropical, na Cidade de Feira de Santana, Estado da Bahia.
Art. 2' Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 6 de fevereiro de 1990; 169? da Independência e
102? da República.
JOSE SARNEY
Antônio Carlos Magalhães
DECRETO N? 98.933, DE 7 DE FEVEREIRO DE 1990
Altera dispositivos do Regulamento do
Código Nacional de Trânsito, e dá outras
providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições
que lhe confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e tendo em
vista o disposto no art. 3? do Decreto-Lei n? 2.448, de 21 de julho de 1988,
DECRETA:
Art. I? OS artigos 79 caput, 82, 83, 85 ceput , 125, 181, inciso XXXIX, alínea h, 189, 194 ceput , 210, 239, 240, 241, do ReguCol. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 182(1):81-525, jan.lfev. 1990.
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lamento do Código N acionai de Trânsito, aprovado pelo Decreto
n? 62.127 ("I, de 16 de janeiro de 1968, passam a vigorar com a
seguinte redação:
«Art. 79. Nenhum veículo ou combinação de veículo
poderá transitar com peso bruto total ou peso bruto total
combinado superior ao fixado pelo fabricante, nem ultrapassar a capacidade máxima de tração da unidade tratora.»

«Art. 82. São fixados- os seguintes limites máximos
de peso bruto total e peso bruto transmitido por eixo de
veículos às superfícies das vias públicas:
I - peso bruto total por unidade ou combinações de
veiculas: 45t (quarenta e cinco toneladas);
II
peso bruto por eixos isolados: 10t (dez toneladas);
III - peso bruto por conjunto de dois eixos em tandem, quando a distância entre os dois planos verticais que
contenham os centros das rodas for superior a. 1,20m (um
metro e vinte centímetros) e inferior ou igual a 2,40m (dois
metros e quarenta centímetros]: 17t (dezessete toneladas};
IV - peso bruto por conjunto de dois eixos não em
tandem, quando a distância entre os dois planos verticais
que contenham os centros das rodas for superior a 1,20m
(um metro e vinte centímetros) e inferior ou igual a 2,40m
(dois metros e quarenta centimetros): 15t (quinze toneladas):
V - peso bruto por conjunto de três eixos em tandem, aplicável somente a semi-reboque, quando a distância
entre os três planos verticais que contenham os centros
das rodas for superior a 1,20m (um metro e vinte centímetros) e inferior ou igual a 2,40m (dois metros e quarenta
centímetros]: 25,5t (vinte e cinco e meia toneladas);
VI - peso bruto por conjunto de dois eixos, sendo um
dotado de quatro pneumáuticos e outro de dois pneumâticos interligados por suspensão especial, quando a distância entre os dois planos verticais que contenham os centros
(*) V. Colecso das Leis de 1968, volume lI, decretos de janeiro a março,
pág. 79.
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das rodas for superior a 1,20m (um metro e vinte centímetros) e inferior ou igual a 2,40m (dois metros e quarenta
centímetros): 13,5t (treze e meia toneladas).
§ I? Considerar-se-ão eixos em tandem, dois ou mais
eixos que constituam um conjunto integral de suspensão,
podendo qualquer deles ser ou não motriz.
§ 2? Quando, em um conjunto de 'dois eixos, a distância entre os dois planos verticais paralelos que contenham
os centros das rodas for superior a dois metros e quarenta
centímetros (2,40m), cada eixo será considerado como se
fosse isolado.
§ 3? Em qualquer par de eixos ou conjunto de três eixos em tandem, com quatro pneumáticos cada. com os respectivos limites legais de 17t (dezessete toneladas) e 25,5t
(vinte e cinco e meia toneladas), a diferença de peso bruto
total entre os eixos mais próximos não deverá exceder a
1. 700 kg (um mil e setecentos quilogramas).
§ 4? Os veículos ou combinações de veículos com peso bruto total superior ao fixado no item I poderão obter
autorização especial para transitar, desde que não ultrapassem os limites de peso por eixo ou conjunto de eixos,
ou o seu equivalente em termos de pressão a ser transmitida ao pavimento, e não infrinjam as condições técnicas das
obras de arte rodoviárias, constantes do roteiro a ser percorrido.»
«Art. 83. Os limites máximos de peso bruto por eixo
e por conjunto de eixos, estabelecidos no artigo anterior,
só prevalecem:
I - se todos os eixos forem dotados de, no mínimo,
quatro pneumáticos cada um;
II - se todos os pneumáticos de um mesmo conjunto
de eixos forem da mesma rodagem e calçarem rodas do
mesmo diâmetro.
§ I? Nos eixos isolados, dotados de dois pneumáticos, o limite máximo de peso bruto por eixo será de 6t (seis
toneladas).
§ 2? A adoção de eixos com dois pneumáticos com
banda extra larga somente será admitida após aprovação
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do Conselho N acionai de Trânsito, ouvidos o Ministério do
Desenvolvimento da Indústria e do Comércio e o Ministério dos Transportes, através de seu órgão rodoviário, para
o estabelecimento dos limites de peso a serem transmitidos
às superfícies das vias públ icas.»
«Art. 85. Para os veículos ou combinações de veículos que transportem carga indivisível e que não se enquadrem nas condições de pesos brutos máximos estabelecidos
nos artigos 82 e 83 deste Regulamento, poderá ser concedida autorização especial, com prazo certo, válida para cada
viagern.»
«Art.. 125. Não se renovará a licença do veículo cujo
proprietário seja devedor de multa por infração de tránslto, observadas as disposições do artigo 209 e seu parágrafo
deste regulamento.
"Art. 181.

É proibido a todo condutor de veículo:

XXXIX -

estacionar o veículo

h) ao lado de outro veículo, salvo onde haja permis-

são:

Penalidade: Grupo 2 e remoção."
"Art. 189. O valor das multas por infrações de trânsito será calculado em função do Bônus do Tesouro N acionaI e, segundo a gravidade, tais infrações classificam-se
nos seguintes grupos:
Grupo 1
as que serão punidas com multa no valor de 80
(oitenta) a 120 (cento e vinte) BTN s;
Grupo 2
as que serão punidas com multa de valor entre
60 (sessenta) e 80 (oitenta) BTN s;
Grupo 3
as que serão punidas com multa de valor entre
48 (quarenta e oito) e 60 (sessenta) BTNs;
Grupo 4
as que serão punidas com multa de valor entre
40 (quarenta) e 48 (quarenta e oito) BTNs.
§ I? Os excessos aos limites de peso fixados neste regulamento serão punidos com multa de 20 (vinte) BTNs por
200 (duzentos) quilogramas ou frações de excesso.
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§ 2? A multa será aplicada em dobro quando houver
reincidência da mesma infração, dentro do prazo de um
ano.
§ 3? A cada infração cometida serão computados os
seguintes números de pontos:
Grupo 1
8 (oito) pontos;
Grupo 2
7 (sete) pontos;
Grupo 3
5 (cinco) pontos;
Grupo 4
3 (três) pontos.
§ 4? Sempre que o condutor ou proprietário atingir a
contagem de 20 (vinte) pontos, no prazo de um ano, a infração subseqüente terá o valor da multa aumentado em 5
(cinco) vezes.
§ 5? O pagamento da multa no valor fixado no parágrafo anterior elimina os pontos computados para fins das
multas subseqüentes.»
"Art. 194. O infrator terá o prazo de 30 (trinta) dias,
a partir do recebimento da notificação, para pagamento da
multa aplicada.»
«Art. 198. As infrações para as quais não haja penalidade especifica serão punidas com multa igual a 20 (vinte)
BTNs.l>
«Art. 210. As infrações de trânsito serão lançadas,
pelo agente da autoridade de trânsito, no correspondente
auto de infração, no qual constarão os dados que caracterizem o fato, identifiquem o veiculo e permitam defesa do infrator.
§ i? Sempre que possível, o agente da autoridade de
trânsito apresentará o auto de infração ao condutor para
assinatura, como prova de recebimento da notificação.
§ 2? N ão sendo possivel a notificação na forma prevista no parágrafo anterior, a autoridade de trânsito notificará o infrator por carta registrada com aviso de recebimenta.
§ 3? Quando o infrator ou proprietário não for localizado no domicilio ou residência constante do registro do
veículo, a notificação far-se-á por edital.
§ 4? O Conselho Nacional de Trânsito baixará normas complementares às constantes neste artigo, podendo
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fixar prazo para a autoridade de trânsito efetuar a notificação da penalidade aplícada.»
"Art. 239. A fiscalização dos limites de peso será feita ao longo das vias públicas com a utilização de balanças
fixas ou móveis, ou mediante a verificação da nota fiscal
do peso da carga transportada somado à tara do veiculo.
Parágrafo único. Ao condutor que se evadir da fiscalização, não submetendo o veiculo à pesagem obrigatória
nos postos de pesagem, será aplicada a penalidade prevista
no art. 175, inciso XIX, deste regulamento, além da obrigação de retornar ao ponto de evasão para fim de pesagem
obrigatória.
"Art. 240. É facultado aos órgãos sob cuja jurisdição
se encontrem as rodovias, reduzir os limites constantes dos
artigos 82 e 83, em função de suas condições especificas,
mediante aprovação do Conselho N acional de Trânsito, ouvido o Ministério dos 'I'ransportes.»
"Art. 241. Para alteração dos limites de peso e das
dimensões estabelecidos nos artigos 81, 82 e 83 deste regulamento, será ouvido previamente o Ministério dos Transportes, através do seu órgão rodovíárío..
Art. 2? O Anexo VI do Decreto n? 62.127, de 18 de janeiro
de 1968, que aprovou o Regulamento do Código Nacional de
Trânsito, passa a vigorar na forma do Anexo a este Decreto.
Art. 3? O Conselho N acional de Trânsito fixará, periodicamente, as diretrizes básicas da Politica Nacional de Trânsito,
especialmente no que diz respeito:
I - aos programas e campanhas permanentes de educação e segurança de trânsito;
II - à pesquisa e produção de equipamentos relacionados
à segurança de veículos, à sinalização e à fiscalização de trânsito;
III - aos programas de redução de acidentes e aumento de
segurança viária.
Parágrafo único. Os órgãos de administração ou de operação de trânsito só poderão receber os recursos de que trata o
art. 2?, do Decreto-Lei n? 2.44$("), de 21 de julho de 1988, para
(**) V. Coleção das Leis

de 1988, volume V, leis de julho a setembro,

pág.2.
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o desenvolvimento das atividades de que trata este artigo, após
prévia aprovação do Conselho N acionaI de Trânsito.
Art. 4?
O Poder Executivo fará publicar o Regulamento
do Código Nacional de Trânsito com as alterações do presente
Decreto.
Art. 5? Este Decreto entra em vigor na data de sua publ icação.
Brasília, 7 de fevereiro de 1990; 169? da Independência e
102? da República.
JOSÉ SARNEY
J. Saulo Ramos
José Reinaldo Carneiro Tavares
Roberto Cardoso Alves
(Art. 2? do Decreto n? 98.933, de 7 de fevereiro de 19901
ANEXO VI
LICENÇA PARA TRÂNSITO DE VEÍCULO

CONSELHO NACIONAL DE TRÂNSITO
DEPARTAMENTO DE TRÃNSITO DE ~~~_ _

LICENÇA PARA TRÂNSITO DE VEICULO
vALIDA A TÉ _-'--~'---_

MARCA

MODELO

COR

ESPÉCIE

TRANSPORTADOR/CONDUTOR

CGC/CNH

IDENTIFICAÇÃO

ORIGEM

DESTINO

OBSERVACOES

LOCAL

DATA

N~DDDDDDD

(AUTORIDADE EXPEDIDORA)
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DECRETO N? 98.934, DE 7 DE FEVEREIRO DE 1990
Outorga concessão ao Sistema Potiguar
de Informação Ltde., para explorar serviço
de radiodifusã.o sonora em onda média, na
Cidade de Sâo Miguel, Estado do Rio Grande do Norte.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, usando das atribuições que lhe conferem o artigo 84, item IV, da Constituição, e o
artigo 29 do Regulamento dos Serviços de Radiodifusão, aprovado pelo Decreto n? 52.795, de 31 de outubro de 1963, com a redação dada pelo Decreto n? 88.067, de 26 de janeiro de 1983, e
tendo em vista o que consta do Processo MC n? 29000.005844/88,
(Edital n? 238/88),
DECRETA:
Art. I? Fica outorgada concessão ao Sistema Potiguar de
Informação Ltda., para explorar, pelo prazo de 10 (dez) anos,
sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão sonora em
onda média, na Cidade de São Miguel, Estado do Rio Grande do
Norte.
Parágrafo único. A concessão ora outorgada reger-se-á pelo Código Brasileiro de Telecomunicações, leis subseqüentes,
regulamentos e obrigações assumidas pela outorgada em sua
proposta.

Art. 2? Esta concessão somente produzirá efeitos legais
após deliberação do Congresso Nacional, na forma do artigo
223, § 3?, da Constituição.
Art. 3? O contrato decorrente desta concessão deverá ser
assinado dentro de 60 (sessenta) dias, a contar da data de publicação da deliberação de que trata o artigo anterior, sob pena de
se tornar nulo, de pleno direito, o ato de outorga.
Art. 4? Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Brasilia, 7 de fevereiro de 1990; 169? da Independência e
l02? da República.
JOSÉ SARNEY
Antônio Carlos Magalhães
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DECRETO N? 98.935, DE 8 DE FEVEREIRO DE 1990
Altera a sigla do Conselho Consultivo
da Administração de Saúde Previdenciária.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição
que lhe confere o artigo 84, item IV, dá Constituição,
DECRETA:
Art. I? O Conselho Consultivo da Administração de Saúde Previdenciária, instituído pelo Decreto n? 86.329('), de 2 de
setembro de 1981, passa a adotar a sigla Codasp.
Art. 2? Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Brasília, 8 de fevereiro de 1990; 169? da Independência e
102? da República.
JOSÉ SARNEY
J. Saulo Ramos
Jáder Fontenelle Barbalho
DECRETO N? 98.936, DE 8 DE FEVEREIRO DE 1990
Aprova o Protocolo de Intenções que
institucionalizou o Conselho Nacional de
Segurança Pública (Conasp), e dá outras
providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição
que lhe confere o artigo 84, item IV, da Constituição,
DECRETA:
Art. I? É aprovado o Protocolo de Intenções celebrado entre o Ministério da Justiça e as Secretarias Estaduais da área
de segurança pública, para institucionalização do Conselho Nacional de Segurança Pública (Conasp), órgão colegiado de cooperação técnica entre. a União, os Estados, o Distrito Federal e
Territórios, no combate à criminalidade.
(*) V. Coleção das Leis de 1981, volume VI, decretos de julho a setembro,
pág. 78.
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Art. 2? Compete ao Conasp:
I - propor a formulação de uma política nacional de
segurança pública:
II - intercambiar informações sobre a criminalidade entre a União, os Estados, o Distrito e Territórios;
III - propor medidas que objetivem a prevenção e a repressão do crime;
IV - colaborar na preparação e na execução de normas
operacionais, quando o delito interessar a mais de um Estado;
V - intercambiar informações técnicas e científicas entre a União, os Estados, o Distrito Federal e Territórios, bem
assim com outros países;
VI - assegurar a participação dos governos estaduais na
definição de uma política nacional de segurança públíca e na
elaboração e acompanhamento dos respectivos planos e programas, resguardado o princípio federativo;
VII - promover estudos e pesquisas relacionados com a
criminalidade e a violência, bem assim cursos de aperfeiçoamento de pessoal;
VIII - efetivar a cooperação entre a União, os Estados, o
Distrito Federal e Territórios, no combate à criminalidade, mediante acordos ou convênios;
IX - receber e encaminhar denúncias contra os órgãos a
ele vinculados;
X - orientar a informatização dos arquivos policiais,
compatibilizando-os de modo a permitir sua interligação e a
conseqüente identificação instantânea de criminosos, procurados ou processados em todo o território nacional;
XI - prestar colaboração ao Poder Judiciário e ao Ministério Público quando solicitado a coordenar medidas úteis à instrução processual e às execuções penais.
Art. 3? Integram o Conasp:
I - o Ministro da Justiça, que o presidirá;
U - o Presidente do Conselho Nacional de Polítíca Criminal e Penitenciária;
IlI - o Diretor-Geral do Departamento de Polícia Federal;
IV - os secretários da área de segurança pública dos Estados, Distrito Federal e Territórios.
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 182(1):81-525, jan./fev. 1990.

441
§ I? O Presidente do Conasp terá direito a voto nominal e
de qualidade.
§ 2? O Ministério Público Federal e o Conselho Nacional
da Ordem dos Advogados do Brasil poderão indicar representante junto ao Conasp, com voz e voto.
Art. 4? O Conasp é constituído dos seguintes órgãos:
I
Presidência;
II
Vice-Presidência;
UI
Secretaria-Executiva;
IV
Coordenadoria de Colaboração Operacional.
§ I? A Vice-Presidência será exercida por um dos inte-'
grantes do Conselho, eleito por seus membros, com mandato de
um ano. Seu titular substituirá o Presidente, nos impedimentos
eventuais deste.
§ 2? O Secretário-Executivo do Conasp será o Presidente
do Conselho Nacional de Politica Criminal e Penitenciária.
§ 3? A Coordenadoria de Colaboração Operacional será
exercida pelo Diretor-Geral do Departamento de Policia Federal.
Art. 5? O Conasp terá apoio do Ministério da Justiça.
Art. 6? No prazo de sessenta dias, contados da publicação
deste Decreto, será elaborado o regimento interno do Conasp.
Art. 7? Este Decreto entra em vigor na data de sua publi-

cação.

Brasília, 8 de fevereiro de 1990; 169? da Independência e
102' da República.
JOSÉ SARNEY
J. Saulo Ramos
DECRETO N? 98.937, DE 8 DE FEVEREIRO DE 1990
Fixa, para o exercício de 1990, o limite
global das importeçõee via Zona Franca de
Manaus e Area de Livre Comércio de Tabatinge, e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atríbuicões
que lhe confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e tendo em
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vista o disposto no art. 36 do Decreto-Lei n? 1.455, de 7 de abril
de 1976, e art. 5' da Lei n? 7.965, de 22 de dezembro de 1989,
DECRETA:
Art. I? É fixado em US$ 1,070,000,000.00 (um bilhão e setenta milhões de dólares norte-americanos) o limite global das
importações a serem realizadas através da Zona Franca de Manaus, no exercício de 1990.
Parágrafo único. Do limite global de que trata este artigo
serão excluídas as importações:
a) relativas a trigo, petróleo e derivados, sujeitas a controles especiais;
b) efetuadas por órgãos ou entidades governamentais sujeitas ao limite estabelecido no âmbito do Conselho de Desenvolvimento Econômico (CDE);
c) realizadas por pessoas jurídicas, em decorrência de sentença judicial transitada em julgado;
d) de produtos para os quais a Tarifa Aduaneira do Brasil
(TAB) estabelece alíquota zero do imposto de importação.
Art. 2? É fixado ein US$ 15,000,000.00 (quinze milhões de
dólares norte-americanos) o limite global das importações a serem realizadas através da Área de Livre Comércio de Tabatinga, criada pela Lei n? 7.965(*), de 22 de dezembro de 1989.
Art. 3? A título de incentivo, em programas de exportação
aprovados pela Superintendência da Zona Franca de Manaus,
serão excluídos do limite global fixado pelo art. I?:
I - o valor FOB dos insumos destinados ao emprego na
industrialização de produtos a serem exportados;
II - o equivalente a 30% (trinta por cento) do saldo líquido positivo do ingresso de divisas, fixado pela comparação entre as exportações e as importações relativamente a cada produto e por empresa.
Art. 4? Compete à Superintendência da Zona Franca de
Manaus, de conformidade com os critérios fixados por seu
(*) V. Coleção das Leis de 1989, volume 181, n? 6, tomo 1, bimestre novembro/dezembro, pég. 3090.
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Conselho de Administração e a legislação vigente, adotar as
normas operacionais necessárias à aplicação do disposto no
presente Decreto.
Parágrafo único. Na fixação dos critérios a que se refere
este artigo, será dada prioridade a setores que permitam aumentar a oferta de emprego, atender às necessidades mais imediatas
da região, bem como proporcionar a geração de excedentes exportáveis.
Art. 5? Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 6? Revogam-se as disposições em contrário.
Brasília, 8 de fevereiro de 1990; 169? da Independência e
102? da República.
JOSÉ SARNEY
Mailson Ferreira da Nóbrega
Joso Alves Filho
Joüo Batista de Abreu
DECRETO N? 98.938, DE 9 DE FEVEREIRO DE 1990
Estabelece normas para a programação
e execução orçamentária e financeira dos
Orçamentos da União para o exercício de
1990, e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições
que lhe confere o art. 84, item IV, da Constituição, e tendo em
vista o disposto na Lei n? 7.999, de 31 de janeiro de 1990,
DECRETA:
TÍTULO I
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social
CAPÍTULO I
Das disposições gerais
Art. 1? A utilização de créditos orçamentários, no
exercício financeiro de 1990, será efetuada de acordo com as
normas de execução da despesa pública e com o disposto neste
Decreto.
Col. Leis Hep. Fed. Brasil, Brasília, 182(1):81-525, jan./fev. 1990.

444
Art. 2? É vedado aos órgãos do Poder Executivo ernpenhar, até o dia 15 de março de 1990, mais do que um sétimo da
despesa prevista na Lei n? 7.999('1, de 31 de janeiro de 1990, em
cada categoria de programação, no seu menor nível, salvo com
expressa e prévia autorização legal.
Parágrafo único. A Secretaria do Tesouro Nacional, do
Ministério da Fazenda (STN/MFj, adotará as providências necessárias a tornar indisponíveis, para empenho e descentralização, os créditos que excedam o limite estabelecido no caput deste artigo.
Art. 3? As receitas auferidas por órgãos e fundos da Administração Direta, inclusive as decorrentes de convênio, serão
recolhidas à Conta Única do Tesouro Nacional, mediante a
emissão de documento apropriado, ficando a utilização dos recursos condicionados à sua inclusão nos Orçamentos Fiscal ou
da Seguridade Social.
Art. 4? As solicitações de créditos adicionais, além de
apresentarem as alterações julgadas necessárias nos quantitativos financeiros, deverão evidenciar implicações dessas alterações no tocante ao cumprimento dos objetivos e metas dos subprojetos e subatividades constantes da Lei n? 7.999, de 1990.
Art. 5? Fica vedada a solicitação, à Secretaria de Orçamento e Finanças da Secretaria de Planejamento e Coordenação
da Presidência da República (SOF/Seplanl, de incorporação orçamentária de saldos de exercícios anteriores de recursos de
qualquer natureza de fundos, órgãos e outras entidades da Administração Federal Direta e Indireta após o dia 31 de maio de
1990.
Parágrafo único. Os saldos de exercícios anteriores cuja
solicitação de incorporação não sejam procedida no prazo estabelecido no caput deste artigo, que sejam originários de recursos do Tesouro Nacional, serão a este recolhidos, até 30 de junho de 1990, na forma estabelecida pelo Ministério da Fazenda.
Art. 6? As alterações decorrentes da abertura e reabertura
de créditos adicionais integrarão os Quadros de Detalhamento
da Despesa.

(*) V. pág. 38 deste volume.
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CAPÍTULO II
Da utilização dos créditos adicionais

Art. 7? Os saldos dos recursos transferidos pelo Tesouro
N acional, para pagamento dos serviços da dívida, interna ou
externa, às entidades federais da Administração Indireta, que
não utilizem o Sistema Integrado de Administração Financeira
do Governo Federal (Síaíi] na modalidade de uso total, apurados nos balanços do exercício financeiro de 1989, serão informados, até o dia 28 de fevereiro de 1990, aos respectivos órgãos setoriais de programação orçamentária e financeira, que os comunicarão à SOF/Seplan, até 12 de março de 1990.
Parágrafo único. Os saldos de que trata este artigo somente poderão ser indicados como fonte de abertura de créditos adicionais destinados ao pagamento do serviço da dívida e, quando
desnecessários para este fim, ao atendimento de despesas de
Pessoal e Encargos Sociais.
Art. 8? As disponibilidades orçamentárias verificadas no
decorrer do exercício, nas dotações destinadas ao atendimento
de serviço de dívida, somente poderão constituir fonte de recur80S para abertura de créditos adicionais no mesmo grupamento
ou em favor de Pessoal e Encargos Sociais.
Art. 9? As dotações destinadas às despesas com Pessoal e
Encargos Sociais não poderão constituir fonte de compensação
para abertura de créditos adicionais para as demais despesas
correntes e de capital.
Art. 10. A Reserva de Contingência é destinada, prioritariamente, ao atendimento das despesas com Pessoal e Encargos
Sociais, e só será utilizada após esgotadas todas as possibilidades de cancelamento das dotações das demais despesas corren- .
tes e de capital.
Art. 11. Somente serão reabertos os créditos especiais e
extraordinários, pelos limites de seus saldos, que, autorizados
nos últimos quatro meses do exercício financeiro de 1989, tenham sido solicitados no prazo e na forma do disposto no § 2?
do artigo 52 da Lei n? 7.800(*'1, de 10 julho de 1989.
(**) V. Coleção das Leis de 1989, volume 181, n? 4, bimestre julho/agosto,
pág. 1506.
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CAPÍTULO III
Da programação financeira

Art. 12. Serão objeto de programação financeira as despesas consignadas à conta dos recursos de todas as fontes do TeSOUtO N acional.
Parágrafo único. O disposto neste artigo não se aplica às
seguintes fontes de recursos:
ai Recursos Diretamente Arrecadados - Fonte 150;
b) Recursos de Convênios - Fonte 181;
c) Operações de Créditos Internas em Bens e Serviços
Fonte 147;
di Operações de Créditos Externas em Bens e Serviços
Fonte 149; e
e) Recursos da programação especial das operações oficiais
de crédito - Fonte 160.
Art. 13. As dotações distribuídas por meio de destaque de
crédito integrarão a programação financeira do Ministério ou
órgão equivalente que as tenha recebido.

CAPÍTULO IV
Da liberação dos recursos

Art. 14. Os limites de saques de recursos do Tesouro Nacional serão concedidos de acordo com os cronogramas aprovados pela Secretaria do Tesouro Nacional do Ministério da Fazenda.
Parágrafo único. Caberá aos órgãos setoriais de programação orçamentária e financeira fixar os limites de que trata este
artigo, referentes às suas unidades subordinadas.
Art. 15. Serão consideradas prioritárias para pagamento,
em qualquer fonte, as despesas com:
a) pessoal e encargos sociais;
bl aposentados e pensionistas da Previdência Social; e,
c) serviço de dívida pública federal.
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16. Os recursos para o pagamento das despesas refealínea a do artigo anterior somente poderão ser entreagentes financeiros executantes na data do crédito em
beneficiário.

Art. 17. Nenhum compromisso relativo a serviço da dívida
externa, ou a qualquer outra obrigação em moeda estrangeira,
poderá ser pago com antecedência superior a 5 (cinco) dias úteis
em relação à data do respectivo vencimento.
Art. 18. As liberações de recursos destinados ao pagamento de compromissos no exterior serão indicadas em documento
específico, emitido pela STN/MF.
Parágrafo único. No pagamento do serviço da dívida de-'
corrente dos compromissos de que trata este artigo deverá ser
utilizado, na respectiva contratação de câmbio, o Certificado de
Registro do Banco Central do Brasil.
Art. 19. É vedada, às unidades gestoras, a liberação de recursos destinados ao atendimento de compromissos relacionados com subvenções, auxílios ou contribuições, ou ainda, com
aqueles decorrentes de convênios, acordos, ajustes ou instrumentos similares, para aplicação em prazo superior a 30 (trinta)
dias).
CAPiTULO V

Da atualização monetária
Art. 20. As dotações fixadas nos Orçamentos Fiscal e da
Seguridade Social para 1990 serão consideradas em Unidade de
Referência Orçamentária (URO).
Parágrafo único. O disposto neste artigo não se aplica às
dotações:
a) destinada a atender precatórios judiciais;
b) à conta de saldos de exercícios anteriores, inclusive os
decorrentes de anulação de Restos a Pagar;
c) decorrentes da reabertura de créditos especiais e extraordinários autorizados no último quadrimestre de 1989.
Art. 21. Para efeito de aplicação do disposto no § 5~ do artigo 6~ da Lei n? 7.999, de 1990, entende-se como saldo das dotaCol. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 182(1):81-525, [an.zfev. 1990.
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ções orçamentárias a diferença entre o valor da dotação de cada
subprojeto ou subatividade, inclusive os créditos adicionais, e-o
valor efetivamente liquidado, classificado ou não.

Art. 22. A Secretaria do Tesouro Nacional informará à Secretaria de Orçamento e Finanças da Seplan/PR, até o dia 20 de
cada més, a nível de subprojeto e subatividade de cada fundo,
órgão e entidade da Administração Direta e Indireta, e observando a estrutura de classificação do Sistema Integrado de Dados Orçamentários (Sidor):
a) os saldos das dotações orçamentárias referentes ao último dia do més anterior apurados nos termos do artigo 21 deste
Decreto;
b) os valores liquidados no mês anterior.

Parágrafo único. Os subprojetos e subatividades, cujos
saldos não forem informados, na forma e prazo referidos neste
artigo, não serão reajustados nesse mês, procedendo-se o ajuste
posteriormente, com efeito retroativo, desde que prestadas as
informações até o dia 20 de dezembro de 1990.
Art. 23. A STN/MF informará à SOF/Seplan, até o dia 20
de cada mês, o índice de recolhimento efetivo das receitas correntes no mês anterior.
Parágrafo único. O índice de recolhimento efetivo das receitas correntes em cada mês será idêntico ao quociente entre 08
valores nominais dos recolhimentos das receitas correntes do
Tesouro N acional do mês anterior ao de referência e do mês de
dezembro de 1989.
Art. 24. A Secretaria de Planejamento da Presidência da
República atualizará mensalmente os saldos das dotações orçamentárias, nos termos do § 5? do artigo 6? da Lei n? 7.999, de
1990, e publicará, por Portaria, os valores a serem adicionados.
Art. 25_ No caso de despesas financiadas com recursos
próprios ou vinculados, as eventuais diferenças entre a efetiva
arrecadação e o valor das dotações atualizadas nos termos do
artigo 5? da Lei n? '7.999, de 1990, serão ajustadas mediante a
abertura de créditos adicionais, no caso da arrecadação superar
o valor das dotações atualizadas, ou cancelamento de dotações,
na hipótese inversa.
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TÍTULO II
Orçamento de Investimento
CAPÍTULO ÚNICO
Da execução orçamentária

Art. 26. A execução do Orçamento de Investimento no
exercício financeiro de 1990 observará, no que couber, o disposto neste Decreto, as normas contábeis empresariais e a legislação pertinente.
Parágrafo único. As empresas que integram o Orçamento
Fiscal ou da Seguridade Social observarão também o disposto
no Título I deste Decreto.
Art. 27. Aplicam-se também à execução do Orçamento de
Investimento o disposto nos artigos 2? e 4? deste Decreto.
Art. 28. A Secretaria de Planejamento e Coordenação
Seplan/PR atualizará os saldos das dotações consignadas a cada subprojeto e subatividade, no Orçamento de Investimento,
mensalmente, a partir de fevereiro de 1990, nos termos do artigo
15 da Lei n? 7.999, de 1990.
§ I? No caso de subprojetos e subatividades financiadas
com transferências de recursos do Tesouro Nacional e, ainda, os
relativos a empresas que integrem também os Orçamentos Fis·
calou da Seguridade Social, as atualizações obedecerão o critério estabelecido no artigo 6? da Lei n? 7.999, de 1990, e as disposições previstas no Capítulo V do Título I deste Decreto.
§ 2? A Secretaria de Orçamento e Financias - SOFI
Seplan encaminhará à Secretaria de Orçamento e Controle de
Empresas Estatais - Sest, até o dia 25 de cada mês, o saldo
das dotações orçamentárias destinadas a investimento das empresas estatais, à conta de recursos constantes dos Orçamentos
Fiscal e da Seguridade Social.
Art. 29. A suplementação às dotações do Orçamento de
Investimento deverá ser objeto de solicitação por parte das empresas estatais à Sest.
§ I? No caso da solicitação atender o limite estabelecido
no artigo 17 da Lei n? 7.999, de 1990, o crédito será aberto através de decreto do Poder Executivo.
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§ 2? No caso de suplementação superior àquele limite, a
Sest elaborará projeto de lei ao Congresso Nacional solicitando
autorização para abertura de crédito adicional.
Art. 30. É vedado às empresas estatais o acréscimo de endividamento junto a empreiteiras, fornecedores ou instituições
financeiras para compensar eventuais aumentos reais de dispêndios correntes, inclusive com pessoal, bem como frustração de
receita própria. de operações de crédito de longo prazo ou oriundas do Tesouro Nacional.

TÍTULO III

Disposições Gerais
CAPÍTULO ÚNICO
Das disposições finais
Art. 31. Compete aos órgãos setoriais de controle interno,
no âmbito de sua competência, o acompanhamento do disposto
neste Decreto.
Parágrafo único. Constatada a inobservância do disposto
neste Decreto, os órgãos a que alude este artigo adotarão as
providências de sua alçada, comunicando imediatamente à
STN /MF e, quando a matéria for pertinente a orçamento, também aos órgãos setoriais de programação orçamentária e financeira.
Art. 32. Os créditos autorizados sob a forma de antecipação, nos termos do parágrafo único do artigo 50, da Lei n? 7.800,
de 1989, serão compensados nas dotações constantes da Lei n"
7.999, de 1990.
§ I? Os eventuais saldos negativos a serem ajustados, mediante abertura de créditos adicionais, deverão ser informados,
pelas unidades orçamentárias, à SOF/Seplan, com indicação
das respectivas fontes de cancelamento, até 20 de fevereiro de
1990.
§ 2? Caberá à SOF/Seplan definir as fontes de cancelamento na hipótese da sua não indicação pelas unidades orçamentárias no prazo estabelecido.
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Art. 33. As dotações atribuidas nos Orçamentos Fiscal e
da Seguridade Social à Administração Direta, no àmbito do Poder Executivo, serão movimentadas pelas Secretarias-Gerais ou
órgãos equivalentes.
Art. 34. Compete à Secretaria de Orçamento e Finanças
da SeplanlPR, à Secretaria do Tesouro N acionai do Ministério
da Fazenda e à Secretaria de Orçamento e Controle das Ernpresas Estatais da SeplanlPR, no âmbito de suas atribuições, a expedição das instruções necessárias ao cumprimento do disposto
neste Decreto.
Art. 35. Este Decreto entrará em vigor da data de sua publicação.
Art. 36. Ficam revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 9 de fevereiro de 1990; 169? da Independéncia e
102? da República.
JOSÉ SARNEY
Mailson Ferreira da Nóbrega
João Batista de Abreu
DECRETO N? 98.939, DE 12 DE FEVEREIRO DE 1990
Autoriza o funcionamento do curso de
Administração, da Faculdade Matogrossense de Ciências Contábeis e Administrativas.

o PRESIDENTE DA REPÚBLICA, usando das atribuições que lhe confere o artigo 84, item IV, da Constituição, e tendo em vista o que consta do Processo n? 23020.001337/86-54 do
Ministério da Educação,
DECRETA:
Art. I? Fica autorizado o funcionamento do curso de Administração, com ênfase em Análise de Sistemas, a ser ministrado pela Faculdade Matogrossense de Ciências Contábeis e
Administrativas, mantida pelo Centro Integrado de Educação e
Cultura, com sede na Cidade de Cuiabá, Estado do Mato Grosso.
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 182(1):81-525, jan./fev. 1990.

452
Art. 2? Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 12 de fevereiro de 1990; 169? da Independência e
102? da República.
JOSÉ SARNEY

Carlos 8ant'Anna
DECRETO N? 98.940, DE 12 DE FEVEREIRO DE 1990
Autoriza o aumento do capital social da
Companhia Siderúrgica da Amazônia
(Siderama) .

o PRESIDENTE DA REPÚBLICA, usando da atribuição
que lhe confere o art. 84, item IV, da Constituição,
DECRETA:
Art. I? Fica a Companhia Siderúrgica da Amazônia
(Síderama) autorizada a aumentar o seu capital social de NCz$
29.147.112,50 (vinte e nove milhões, cento e quarenta e sete mil,
cento e doze cruzados novos e cinqüenta centavos), para NCz$
29.647.112,50 (vinte e nove milhões, seiscentos e quarenta e sete
mil, cento e doze cruzados novos e cinqüenta centavos).
Art. 2? Os recursos necessários para o aumento referido
no artigo anterior, no montante de NCz$ 500.000,00 (quinhentos
mil cruzados novos), correção por conta de recursos oriundos de
Incentivos Fiscais do Finam/Sudam.
Art. 3? Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 4? Revogam-se as disposições em contrário.
Brasília, 12 de fevereiro de 1990; 169? da Independência e
102? da República.
JOSÉ SARNEY

João Alves Filho
DECRETO N? 98.941, DE 12 DE FEVEREIRO DE 1990
Autoriza o funcionamento do curso de
Filosofia, das Faculdades Batista Carioca.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, usando das atribuições que lhe confere o artigo 84, item IV, da Constituição, e tenCol. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 182(1):81-525, jan.zfev. 1990.
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do em vista o que consta do Processo n? 23001.000879/86-00 do
Ministério da Educação,
DECRETA:
Art. I? Fica autorizado o funcionamento do curso de Filosofia, a ser ministrado pelas Faculdades Batista Carioca, mantidas pela Junta de Educação da Convenção Batista Carioca,
com sede na Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro.
Art. 2? Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 12 de fevereiro de 1990; 169? da Independência e
102? da República.
JOSÉ SARNEY
Carlos Sant'Anna

DECRETO N? 98.942, DE 12 DE FEVEREIRO DE 1990
Dispõe sobre a coorâeneceo das atividades de proteção à saúde pública e ao meio
ambiente, em razão do nso : da mistura
élcool-metenol-geeoline, e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, usando da atribuição
que lhe confere o art. 84, item IV, da Constituição, tendo em
vista o disposto no art. 36, do Decreto-Lei n? 200, de 25 de fevereiro de 1967, e
Considerando que os estudos sobre o uso de metanol CO!l1bustível, em mistura com etano1 e gasolina, recomendam a adoção de providências preventivas, principalmente no âmbito da
saúde pública, proteção ao trabalho e ao meio ambiente;
Considerando que as atividades necessárias à adoção de
tais providências envolvem área de competência de várias Secretarias de Estado;
Considerando, finalmente, que a proteção a saúde pública
sobreleva quaisquer outros interesses ou competências setofiais,
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DECRETA:
Art. 1? É o Ministro de Estado da Saúde incumbido de
coordenar todas as atividades preventivas de proteção à saúde e
à integridade das pessoas direta ou indiretamente envolvidas
com o uso da mistura combustível álcool-metanol-gasolina.
§ 1? Os Ministros de Estado do Trabalho, Minas e Energia, Desenvolvimento da Indústria e do Comércio e Interior
prestarão assistência técnica e estreita cooperação ao Ministro
Coordenador, inclusive através dos órgãos e entidades integrantes da estrutura administrativa das respectivas Secretarias de
Estado, à conta de seus respectivos recursos.
§ 2? Sem prejuízo do disposto no parágrafo anterior, o Ministro da Saúde poderá instituir uma Comissão Interministerial
de coordenação, com a participação de representantes dos Ministérios envolvidos.
Art. 2? Para o desempenho das atividades previstas neste
Decreto, o Ministro da Saúde poderá celebrar convênios com os
Estados; Municípios e órgãos integrantes das respectivas administrações.
Art. 3? Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 12 de fevereiro de 1990; 169~ da Independência e
102? da República.
JOSÉ SARNEY
Dorothea Werneck

Seigo Tsuzuki
Roberto Cardoso Alves
Vicente Cavalcante Fialho
João Alves Filho
DECRETO N? 98.943, DE 13 DE FEVEREIRO DE 1990
Promulga o Acordo sobre Cooperação
nos Campos da Ciência e Tecnologia, entre
a Repúblíca Federativa do Brasíl e a Repúblice da 1ndia.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, usando das atribuições que lhe confere o art. 84, item VIII, da Constituição, e
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Considerando que o Congresso Nacional aprovou, pelo Decreto Legislativo n? 871'1, de 15 de dezembro de 1989, o Acordo
sobre Cooperação nos Campos da Ciência e Tecnologia, celebrado entre o Governo da República Federativa do Brasil e o Governo da República da Índia, em Nova Délhi, a 22 de julho de
1985;
Considerando que o referido Acordo entrou em vigor, por
troca de notas, concluída em 24 de janeiro de 1990, na forma de
seu artigo X,
DECRETA:
Art. I? O Acordo sobre Cooperação nos Campos da Ciência e Tecnologia, entre o Governo da República Federativa do
Brasil e o Governo da República da Índia, apenso por cópia ao
presente Decreto, será executado e cumprido tão "inteiramente
como nele se contém.
Art. 2? Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 13 de fevereiro de 1990; 169? da Independência e
102? da República.
JOSÉ SARNEY
Roberto Costa de Abreu Sodré

o texto do acordo está publicado no DO

de 14-2-1990, pág. 3002.

DECRETO N? 98.944, DE 13 DE FEVEREIRO DE 1990
Torna sem efeito o Decreto n.O 96.258(1),
de 30 de junho de 1988.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição
que lhe confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e tendo em
vista a decisão do Supremo Tribunal Federal, em sessão de 7 de
fevereiro de 1990, nos autos do Mandado de Segurança n?
20.861-9 (Processo n? 00001.006693/88-21),
(*) V. Coleção das Leis de 1989, volume 181, n? 6, tomo 1, bimestre novembro/dezembro, pág. 3231.

(1) V. Coleção das Leis de 1988, volume VI, decretos de julho a setembro,
pág.684.
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DECRETA:
Art. 1~ Fica sem efeito o Decreto n? 96.258, de 30 de junho
de 1988, que «Declara de interesse social, para fins de desapropriação, o· imóvel rural denominado Fazenda Camboinha ou
ConjuntnJ eribucassu, classificado como latifúndio por exploração, situado no Municipio de Itacaré, no Estado da Bahia, compreendido ha zona prioritária, para fins de reforma agrária, fixada pelo Decreto n:' 92.689(2), de 19 de maio de 1986, e dá outras providências», sem prejuízo de outro ato que possa ser expedido posteriormente.
Art. 2? Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasilia, 13 de fevereiro de 1990; 169? da Independência e
102? da República.
JOSE SARNEY
Íris Rezende Machado
DECRETO N? 98.945, DE 13 DE FEVEREIRO DE 1990
Extingue cargo no Ministério das Relações Exteriores.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição
que lhe confere o art. 84, inciso XXV, da Constituição,
DECRETA:
Art. I? Fica extinto o cargo de Conselheiro Militar da
Missão do Brasil junto às Nações Unidas, no Ministério das Relações Exteriores, a partir de 15 de março de 1990.
Art. 2? Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Brasília, 13 de fevereiro de 1990; 169? da Independência e
102? da República.
JOSE SARNEY
Roberto Costa de Abreu Sodré
(2) V. Coíeçso das Leis de 1986, volume IV, decretos de abril a junho; pág.

511.
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DECRETO N? 98.946, DE 13 DE FEVEREIRO DE 1990 (')
Altera o Decreto n? 17.253(~·), de 28 de
novembro de 1943, e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, de acordo com o artigo
84, item IV, da Constituição,

DECRETA:
Art. I? O artigo I? do Decreto n? 17.253, de 28 de novembro de 1943, passa a vigorar com a seguinte redação:
«Art. I? Fica excluída do regime de administração federal, a que foi submetida por Decreto de 14 de junho de
1943, apostilado por ato da extinta Comissão de Defesa
Econômica, de 9 de julho de 1943, a Sociedade de Beneficência Santa Cruz, com sede na capital do Estado de São
Paulo, cessando as atribuições do respectivo administrador»,

Art. 2? É aprovado o acordo celebrado pelos membros da
Sociedade de Beneficência Santa Cruz, da Associação Beneficente Professor Henrique Melega e do Movimento Civico pela
Reintegração do Hospital Santa Cruz à Comunidade NípoBrasileira.
Art. 3? Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 4? Revogam-se as disposições em contrário.
Brasília, 13 de fevereiro de 1990; 169? da Independência e
102? da República.

JOSÉ SARNEY
J. Saulo Ramos
Seigo Tsuzuki
(*) Retificado no DO de 15-2-1990 (v. pág , 584 deste volume).
(**) Coleção das Leis de 1944, volume VIII, decretos de outubro a dezembro, pág. 493.
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DECRETO

N~

98.947, DE 14 DE FEVEREIRO DE 1990
Dispõe sobre o aumento do capital eociel da Companhia Vale do Rio Doce
rCVRD).

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, usando da atribuição
que lhe confere o artigo 84, item IV, da Constituição, e tendo
em vista o que consta do Processo MME n? 27000.000416/90-03,
DECRETA:
Art. 1~ Fica autorizada a Companhia Vale do Rio Doce
(CVRD) a promover a elevação de SeU capital social em NCz$
8.700.000.000,00 (oito bilhões e setecentos milhões de cruzados
novos), mediante subscrição particular de ações em dinheiro.
Art. 2? Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 3? Revogam-se as disposições em contrário.
Brasilia, 14 de fevereiro de 1990; 169~ da Independência e
102~ da República.
JOSÉ SARNEY

Vicente Cavalcante Fialho
DECRETO N~ 98.948, DE 15 DE FEVEREIRO DE 1990
Outorga concessão SIA Correio Brazilienee, para explorar serviço de radiodifusão de sons e imagens (televisão), na Cidade
de Goiânia, Estado de Goiás.
á

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, usando das atribuições que lhe conferem o artigo 84, item IV, da Constituição, e o
artigo 29 do Regulamento dos Serviços de Radiodifusão, aprovado pelo Decreto n? 52.795, de 31 de outubro de 1963, com a redação dada pelo Decreto n~ 88.067, de 26 de janeiro de 1983, e
tendo em vista o que consta do Processo MC n? 29000.008395/89
(Edital n? 135/89),
DECRETA:
Art. 1~ Fica outorgada concessão à S/A Correio Braziliense, para explorar, pelo prazo de 15 (quinze) anos, sem direito de
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exclusividade, serviço de radiodifusão de sons e imagens (televisão), na Cidade de Goiânia, Estado de Goiás.
Parágrafo único. A concessão ora outorgada reger-se-á pelo Código Brasileiro de Telecomunicações, leis subseqüentes,
regulamentos e obrigações assumidas pela outorgada em sua
proposta.

Art. 2? Esta concessão somente produzirá efeitos legais
após deliberação do Congresso Nacional, na forma do artigo
223, § 3?, da Constituição.
Art. 3? O contrato decorrente desta concessão deverá ser
assinado dentro de 60 (sessenta) dias, a contar da data da publicação da deliberação de que trata o artigo anterior, sob pena de
se tornar nulo, de pleno direito, o ato de outorga.
Art. 4? Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Brasilia, 15 de fevereiro de 1990; 169? da Independência e
102? da República.
JOSÉ SARNEY
Antônio Carlos Magalhães
DECRETO N? 98.949, DE 15 DE FEVEREIRO DE 1990
Outorga concessão à Rede Nordeste de
Comunicação Ltde., para explorar serviço
de radiodifusão de sons e imagens (televisão), na Cidade de Caruaru, Estado de
Pernambuco.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, usando das atrfbuíções que lhe conferem o artigo 84, item IV, da Constituição, e o
artigo 29 do Regulamento dos Serviços de Radíodífusão, aprovado pelo Decreto n? 52.795, de 31 de outubro de 1963, coma redação dada pelo Decreto n? 88.067, de 26 de janeiro de 1983, e
tendo em vista o que consta do Processo MC n? 29000.006213/89
(Edital n? 94/891,
DECRETA:
Art. I? Fica outorgada concessão à Rede Nordeste de Comunicação Ltda., para explorar, pelo prazo de 15 (quinze1 anos,
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sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão de sons e
imagens (televisão), na Cidade de Caruaru, Estado de Pernambuco.

Parágrafo único. A concessão ora outorgada reger-se-á pelo Código Brasileiro de Telecomunicações, leis subseqüentes,
regulamentos e obrigações assumidas pela outorgada em sua
proposta.
Art. 2? Esta concessão somente produzirá efeitos legais
após deliberação do Congresso Nacional, na forma do artigo
223, § 3?, da Constituição.
Art. 3? O contrato decorrente desta concessão deverá ser
assinado dentro de 60 (sessenta) dias, a contar da data da publicação da deliberação de que trata o artigo anterior, sob pena de
se tornar nulo, de pleno direito, o ato de outorga.
Art. 4? Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Brasília, 15 de fevereiro de 1990; 169? da Independência e
102? da República.
JOSE SARNEY
Antônio Carlos Magalhães
DECRETO N? 98.950, DE 15 DE FEVEREIRO DE 1990
Outorga concessão a Rádio Vale do Potengi Ltâe., para explorar serviço de radiodifusão sonora em onda média, na Cidade
de São Peulo do Potengi, Estado do Rio
Grande do Norte.

o PRESIDENTE DA REPÚBLICA, usando das atribuições que lhe confere o artigo 84, item IV, da Constituição, e o
artigo 29 do Regulamento dos Serviços de Radiodifusão, aprovado pelo Decreto n? 52.795, de 31 de outubro de 1963, com a redação dada pelo Decreto n? 88.067 de 26 de janeiro de 1983, e
tendo em vista o que consta do Processo MC n? 29000.004864/89
(Edital n? 69/89),
DECRETA:
Art. I? Fica outorgada concessão à Rádio Vale do Potengi
Ltda., para explorar, pelo prazo de 10 (dez) anos, sem direito de
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exclusividade, serviço de radiodifusão sonora em onda média,
na Cidade de São Paulo do Potengi, Estado do Rio Grande do
Norte.
Parágrafo único. A concessão ora outorgada reger-se-á pelo Código Brasileiro de Telecomunicações, leis subseqüentes,
regulamentos e obrigações assumidas pela outorgada em sua
proposta.
Art. 2? Esta concessão somente produzirá efeitos legais
após deliberação do Congresso Nacional, na forma do artigo
223, § 3?, da Constituição.
Art. 3? O contrato decorrente desta concessão deverá ser
assinado dentro de 60 (sessenta) dias, a contar da data de publicação da deliberação de que trata o artigo anterior, sob pena de
se tornar nulo, de pleno direito, o ato de outorga.
Art. 4? Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Brasilia, 15 de fevereiro de 1990; 169? da Independência e
102? da República.
JOSÉ SARNEY
Antônio Carlos Magalhães
DECRETO N? 98.951, DE 15 DE FEVEREIRO DE 1990
Renova a concessão outorgada à Reuland Publicidade e Negócios Ltâe., para
explorar serviço de redioditueüo sonora
em onda média, na Cidade de Castanhal,
Estado do Pará.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, usando das atribuições que lhe confere o artigo 84, item IV, da Constituição, e nos
termos do artigo 6?, item I, do Decreto n? 88.066, de 26 de janeiro de 1983, e tendo em vista o que consta do Processo n?
29110.000587/89,
DECRETA:
Art. I? Fica, de acordo com o artigo 33, § 3?, da Lei n?
4.117, de 27 de agosto de 1962, renovada por 10 (dez) anos, a partir de 10 de agosto de 1989, a concessão da Rauland Publicidade
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e Negócios Ltda., outorgada através do Decreto n? 83.635, de 27
de junho de 1979, para explorar, na Cidade de Castanhal, Estado
do Pará, sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão
sonora em onda média.
Parágrafo único. A execução do serviço de radiodifusão,
cuja outorga é renovada por este Decreto, reger-se-á pelo Código Brasileiro de Telecomunicações, leis subseqüentes e seus regulamentos e, cumulativamente, pelas cláusulas aprovadas
através do Decreto n? 88.066, de 26 de janeiro de 1983, às quais
a entidade aderiu previamente.
Art. 2? A concessão ora renovada somente produzirá efeitos legais após deliberação do Congresso Nacional na forma do
§ 3? do artigo 223 da Constituição.
Art. 3? Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Brasília, 15 de fevereiro de 1990; 169? da Independência e
102? da República.
JOSÉ SARNEY
Antônio Carlos Magalhães
DECRETO N? 98.952, DE 15 DE FEVEREIRO DE 1990
Renova a concessão outorgada à. Rádio
Vanguarda do Vale do Aço Ltâe., para. explorar serviço de radiodifusão sonora em
onda média, na Cidade de Ipatinga, Estado
de Minas Gerais.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, usando das atribuíções que lhe confere o artigo 84, item IV, da Constituição, e nos

termos do artigo 6?, ítem I, do Decreto n? 88.066, de 26 de janeiro de 1983, e tendo em vista o que consta do Processo n?
29104.000467/88,
DECRETA:
Art. 1? Fica, de acordo com o artigo 33, § 3?, da Lei n?
4.117, de 27 de agosto de 1962, renovada por 10 (dez) anos, a partir de 17 de novembro de 1988, a concessão da Rádio Vanguarda
do Vale do Aço Ltda., outorgada através do Decreto n? 82.317,
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de 25 de setembro de 1978, para explorar, na Cidade de Ipatinga,
Estado de Minas Gerais, sem direito de exclusividade, serviço
de radiodifusão sonora em onda média.
Parágrafo único. A execução do serviço de radiod ifusão,
cuja outorga é renovada por este Decreto, reger-se-á pelo Código Brasileiro de Telecomunicações, leis subseqüentes e seus regulamentos e, cumulativamente, pelas cláusulas aprovadas
através do Decreto n? 88.066, de 26 de janeiro de 1983, às quais
a entidade aderiu previamente.
Art. 2? A concessão ora renovada somente produzirá efeitos legais após deliberação do Congresso Nacional, na forma do
§ 3? do artigo 223 da Constituição.
Art. 3? Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Brasília, 15 de fevereiro de 1990; 169? da Independência e
102? da República.
JOSÉ SARNEY
Antônio Carlos Magalhães
DECRETO N? 98.953, DE 15 DE FEVEREIRO.DE 1990
Renova a concessão outorgada iJ. Rádio
Cultura de Paulo Afonso Ltâe., para explorar serviço de reâioditueeo sonora em onda
média, na Cidade de Paulo Afonso, Estado
da Bahia.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, usando das atribuições que lhe confere o artigo 84, item IV, da Constituição, e nos
termos do artigo 6?, item I, do Decreto n? 88.066, de 26 de janeiro de 1983, e tendo em vista o que consta do Processo n?
29107.000515/87,
DECRETA:
Art. 1? Fica, de acordo com o artigo 33, § 3?, da Lei n?
4.117, de 27 de agosto de 1962, renovada por 10 (dez) anos, a partir de 19 de julho de 1987, a concessão da Rádio Cultura de Paulo Afonso Ltda., outorgada através do Decreto n? 79.831, de 21
de junho de 1977, para explorar, na Cidade de Paulo Afonso, Éstado da Bahia, sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão sonora em onda média.
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Parágrafo único. A execução do serviço de radiodifusão,
cuja outorga é renovada por este Decreto, reger-se-á pelo Código Brasileiro de Telecomunicações, leis subseqüentes e seus regulamentos e, cumulativamente, pelas cláusulas aprovadas
através do Decreto n? 88.066, de 26 de janeiro de 1983, às quais
a entidade aderiu previamente.
Art. 2? A concessão ora renovada somente produzirá efeitos legais após deliberação do Congresso Nacional na forma do
§ 3? do artigo 223 da Constituição.
Art. 3? Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Brasilia, 15 de fevereiro de 1990; 169? da Independência e
102? da República.
JOSE SARNEY
Antônio Carlos Magalhães
DECRETO N? 98.954, DE 15 DE FEVEREIRO DE 1990
Renova a concessão outorgada à Rádio
Difusora de Rio Brilhante Ltde., para exolorer serviço de mdioâiiueõc sonora em
onda média, na Cidade de Rio Brilhante,
Estado do Mato Grosso do Sul.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, usando das atribuições que lhe confere o artigo 84, item IV, da Constituição, e nos
termos do artigo 6?, item I, do Decreto n? 88.066, de 26 de janeiro de 1983, e tendo em vista o que consta do Processo n?
29112.000784/88,
DECRETA:
Art. I? Fica, de acordo com o artigo 33, § 3?, da Lei n?
4.117, de 27 de agosto de 1962, renovada por 10 (dez) anos, a partir de 2 de março de 1989, a concessão da Rádio Difusora de Rio
Brilhante Ltda., outorgada através do Decreto n? 82.905, de 19
de dezembro de 1978, para explorar, na Cidade de Rio Brilhante,
Estado do Mato Grosso do Sul, sem direito de exclusividade,
serviço de radiodifusão sonora em onda média.
Parágrafo único. A execução do serviço de radiodifusão,
cuja outorga é renovada por este Decreto, reger-se-á pelo CódiCol. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 182(1):81-525, jan.Zfev. 1990.
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go Brasileiro de Telecomunicações, leis subseqüentes e seus regulamentos e, cumulativamente, pelas cláusulas aprovadas
através do Decreto n? 88.066, de 26 de janeiro de 1983, às quais
a entidade aderiu previamente.
Art. 2? A concessão ora renovada somente produzirá efeitos legais após deliberação do Congresso Nacional, na forma do
§ 3? do artigo 223 da Constituição.
Art. 3? Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 15 de fevereiro de 1990; 169? da Independência e
102? da República.
JOSÉ SARNEY
AntônÍo Carlos Magalhães

DECRETO N? 98.955, DE 15 DE FEVEREIRO DE 1990
Autoriza o funcionamento dos cursos
de Letras, História e Geografia da Faculdade de Educação, Ciências e Letras de

Itepurenge.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, usando das atribuições que lhe confere o artigo 84, item IV, da Constituição, e tendo em vista o que consta do Processo n? 23000.001339/88-43 do
Ministério da Educação,
DECRETA:
Art. I? Fica autorizado o funcionamento dos cursos de Licenciatura em Letras, com habilitação em Português/Inglês e
respectivas Literaturas em História e em Geografia, a serem ministrados pela Faculdade de Educação, Ciências e Letras de Itapuranga, mantida pela Autarquia Faculdade de Educação, Ciências e Letras de Itapuranga, com sede na Cidade de Itapuranga,
Estado de Goiás,
Art. 2? Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 15 de fevereiro de 1990; 169? da Independência e
102? da República.
JOSÉ SARNEY
Carlos Sant'Anna
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DECRETO N? 98.956, DE 15 DE FEVEREIRO DE 1990
Autoriza o funcionamento dos cursos
de Letras, Geografia, História e Ciências
da Faculdade de Educação, Ciências e Letras de Morrínboe.

o PRESIDENTE DA REPÚBLICA, usando das atribuições que lhe confere o artigo 84, item IV, da Constituição, e tendo em vista o que consta do Processo n? 23000.004822/87-07 do
Ministério da Educação,
DECRETA:
Art. 1? Fica autorizado o funcionamento dos cursos de Licenciaturas Plenas em Letras, com habilitação em Português/Inglês e respectivas Literaturas, em Geografia, em História, e em Licenciatura de I? Grau em Ciências, a serem ministrados pela Faculdade de Educação, Ciências e Letras de Morrinhos, mantida pela Autarquia Faculdade de Educação, Ciências
e Letras de Morrinhos, com sede na Cidade de Morrinhos, Estado de Goiás.
Art. 2? Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 15 de fevereiro de 1990; 169? da Independência e
102? da República.
JOSÉ SARNEY
Carlos Bant'Anna
DECRETO N? 98.957, DE 15 DE FEVEREIRO DE 1990
Autoriza o funcionamento dos cursos
de Letras, História, Geografia e Ciências
da Faculdade de Educação, Ciências e Letras de Quirínópolis.

o PRESIDENTE DA REPÚBLICA, usando das atribuições que lhe confere o artigo 84, item IV, da Constituição, e tendo em vista o que consta do Processo n? 23000.004823/87-61 do
Ministério da Educação,
DECRETA:
Art. 1? Fica autorizado o funcionamento dos cursos de Licenciaturas Plenas em Letras, com habilitação em PortuCol. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 182(1):81-525, jan./fev. 1990.
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guêslInglês e respectivas Literaturas, em História, em Geografia e em Licenciatura de l~ Grau em Ciências, a serem ministrados pela Faculdade de Educação, Ciências e Letras de Quirinópolis, mantida pela Autarquia Faculdade de Educação, Ciências
e Letras de Quirinópolis, com sede na Cidade de Quirinópolis,
Estado de Goiás.
Art. 2? Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 15 de fevereiro de 1990; 169? da Independência e
102? da República.
JOSE SARNEY
Carlos Sant'Anna
DECRETO N? 98.958, DE 15 DE FEVEREIRO DE 1990
Autoriza o funcionamento dos cursos
de Letras, História, Geografia e Ciências
da Faculdade de Educação, Ciências e Letras de Iporá.

o .PRESIDENTE DA REPúBLICA, usando das atribuições que lhe confere o artigo 84, item IV, da Constituição, e tendo em vista o que consta do Processo n? 23000.004825/87-97 do
Ministério da Educação,
DECRETA:
Art. I? Fica autorizado o funcionamento dos cursos de Licenciaturas Plenas em Letras, com habilitação em PortuguêslInglês e respectivas Literaturas, em História, em Geografia e em Licenciatura de I? Grau em Ciências, a serem ministrados pela Faculdade de Educação, Ciências e Letras 'de Iporá,
mantida pela Autarquia Faculdade de Educação, Ciências e Letras de Iporá, com sede na Cidade de Iporá, Estado de Goiás.
Art. 2? Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 15 de fevereiro de 1990; 169? da Independência e
102? da República.
JOSE SARNEY
Carlos Sant'Anna
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 182(1):81-525, jan./fev. 1990.
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DECRETO N? 98.959, DE 15 DE FEVEREIRO DE 1990 1*1
Dispõe sobre área de exercício de garimpagem, na Gleba Ursricoere, no Estado
de Roraima.

o PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição
que lhe confere o artigo 84, item IV, combinado com o artigo 21,
inciso XXV, e 174, §§ 3? e 4?, da Constituição,
DECRETA:
Art. I? Fica estabelecida para o exercício de atividade de
garimpagem, no Estado de Roraima, a Gleba Uraricoera, contida no seguinte perímetro:
Norte: Partindo do Ponto 1 de coordenadas geográficas
aproximadas 03'46'30"N e 63'57'50"WGr., localizado na confluência de dois igarapés sem denominação, segue por linha reta, sentido leste, até o Ponto 2 de coordenadas geográficas aproximadas 03'46'30"N e 62'28'00"WGr., localizado na margem esquerda de um igarapé sem denominação.
Leste: Do ponto antes descrito, segue pelo citado igarapé, a
jusante, até o Ponto 3 de coordenadas geográficas aproximadas
03'43'05"N 62'28'15"WGr., localizado na confluência de outro
igarapé sem denominação; daí, segue por este, a jusante, até o
Ponto 4 de coordenadas geográficas aproximadas 03'39'40"N e
63'28'00"WGr., localizado na confluência com o Rio Uraricoera;
daí, segue por este, a jusante, até o Ponto 5 de coordenadas geográficas aproximadas 03'37'3ü"N e 53'25'3ü"WGr., localizado
na foz do Igarapé Linepenome.
Sul: Do ponto antes descrito, segue pelo Igarapé Linepenome, a montante, até o Ponto 6 de coordenadas geográficas aproximadas ü3'28'55"N 63'38'05"WGr., localizado na sua cabeceira; daí segue por linha reta até o Ponto 7, de coordenadas geográficas aproximadas ü3'28'3Ü"N e 63'38'35"WGr., localizado na cabeceira do Igarapé Camasati; daí, segue por este, a jusante, até
o Ponto 8 de coordenadas geográficas aproximadas Ü3'31'5ü"N e
63'42'ü5"WGr., localizado na confluência com um igarapé sem denominação; daí, segue por este, a montante, até o Ponto 9 de coordenadas geográficas aproximadas 03'34'OO"N e 63'41 '15"WGr.,
(*) Retificado no DO de 19-2-1990 (v. pág. 585 deste volume).
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localizado na confluência de outro igarapé sem denominação;
daí, segue por linha reta até o Ponto 10 de coordenadas geográficas aproximadas 03'34'05"N e 63'41'45"WGr., localizado na
cabeceira de um igarapé sem denominação; daí segue por este, a
jus ante, até o Ponto 11 de coordenadas geográficas aproximadas 03'35'25"N e 63'44'30"WGr., localizado na confluência com
o Rio Uraricoera, daí, segue por este, a montante, até o Ponto
12 de coordenadas geográficas aproximadas 03'32'35"N e
63'48'30"WGr., localizado na foz do Rio Auari.
Oeste: Do ponto antes descrito, segue pelo rio Auari, a
montante, até o Ponto 13 de coordenadas geográficas aproximadas 03'45'00"N e 63'58'50"WGr., localizado na confluência com
um igarapé sem denominação; daí, segue por este, a montante,
até o Ponto 1, início desta descrição.
Art. 2? É permitida, na área delimitada pelo artigo anterior, a atividade de garimpagem na forma associativa, nos termos estabelecidos pelo Ministério das Minas e Energia e pelo
Ministério do Interior, por intermédio, respectivamente, do Departamento Nacional da Produção Mineral e do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis.
Art. 3? A permissão de lavra garimpeira será outorgada
às cooperativas de garimpeiros, observadas as normas de defesa do meio ambiente e de direitos sociais dos trabalhadores em
garimpo.

Art. 4? É obrigatória, na área demarcada, a instalação de
serviços de saúde e saneamento básico, supervisionados pelo Ministério da Saúde e pela Fundação Nacional do Índio
(Funai).
Art. 5? Pessoas portadoras de doenças transmissíveis somente poderão deixar a área demarcada depois do respectivo
tratamento e com expressa autorização médica, salvo nos casos
de transporte para tratamento em hospitais urbanos.
Art. 6? Não será tolerada a atividade de garimpagem fora
da área demarcada, sujeitando-se os infratores à prisão em flagrante para a competente ação penal prevista na Lei n:' 7.805,
de 16 de julho de 1989.
§ 1? A Fundação Nacional do Índio e a Polícia Federal
encarregar-se-ao da vigilância permanente das áreas de reserva
indigena e de floresta nacional não demarcadas para garimpo.
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§ 2? São passíveis de enquadramento em processo penal
todos aqueles que, direta ou indiretamente, colaborarem com a
garimpagem ilícita, sem prejuízo da apreensão de equipamentos, meios de transportes e combustível para o devido processo
legal de perdimento desses bens.

§ 3? Aviões e helicópteros encontrados em região não permitida ao garimpo e que estejam dando apoio à garimpagem
ilícita serão, na forma da lei, apreendidos pela Fundação Nacionai do Índio ou pela Polícia Federal e entregues à Justiça, sem
prejuízo da imediata cassação. das respectivas licenças pelo Departamento de Aviação Civil do Ministério da Aeronáutica.
Art. 7? As pistas de pouso e de decolagem de aviões, naquela área, obedecerão às normas de segurança e operações estabelecidas pelo Ministério da Aeronáutica e poderão ser administradas pelas cooperativas interessadas, mediante permissão
do DAC.

Art. 8?

Este Decreto entra em vigor na data de sua publi-

cação.

Art. 9? Revogam-se as disposições em contrário.
Brasília, 15 de fevereiro de 1990; 169? da Independência e
102? da República.
JOSÉ SARNEY
J. Saulo Ramos
Dctá vio Júlio Moreira Lima

Seigo Tsuzuki
João Alves Filho
DECRETO N? 98.960, DE 15 DE FEVEREIRO DE 1990 (')
Dispõe sobre área de exercício de
atividade de garimpagem, na Gleba Catrimeni - Couto Magalhães, no Estado de
Roraima.

o PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição
que lhe confere o art. 84, IV, c/c artigo 21, XXV, e 174, §§ 3? e
4? da Constítuícao,
(*) Retificado no DO de 19-2-1990 (v. pég. 585 deste volume).
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DECRETA:
Art. I? Fica estabelecida para o exercício de atividade de
garimpagem, no Estado de Roraima, a Gleba Catrimani - Couto Magalhães, com área de 280.000 hectares, contida no seguinte
perímetro:
Norte: partindo do ponto 1 de coordenadas geográficas
aproximadas 02'45'50"N e 62'53'55"WGr., localizado na confluência dos Rios Couto de Magalhães e Mucajai, segue por este, a jusante, até o ponto 2 de coordenadas geográficas aproximadas 02'44'10"N e 62'34'10"WGr., localizado na confluência
com um igarapé sem denominação.
Leste: Do ponto antes descrito, segue pelo igarapé sem denominação, a montante, até o ponto 3 de coordenadas geográficas aproximadas 02'39'40"N e 62'35'55"WGr., localizado em
sua cabeceira; daí, por linha reta até o ponto 4 de coordenadas
geográficas aproximadas 02'34'30"N e 62'36'00"WGr., localizado na confluência de dois igarapés sem denominação; daí, segue
pelo igarapé principal, a jusante, até o ponto 5 de coordenadas
geográficas aproximadas 02'35'30"N e 62'40'35"WGr., localizado na confluência com o Igarapé do Prainha; dai, segue este, a
montante, até o ponto 6 de coordenadas geográficas aproximadas 02'28'30"N e 62'37'50"WGr., localizado em sua cabeceira;
daí, segue por linha reta até o ponto 7 de coordenadas geográficas aproximadas 02'27'35"N e 62'38'40"WGr., localizado na cabeceira de um igarapé sem denominação; daí, segue por este, a
jusants, até o ponto 8 de coordenadas geográficas aproximadas
02'25'45"N e 62'39'25"WGr., localizado na confluência com outro igarapé sem denominação; dai, segue por este, a montante,
até o ponto 9 de coordenadas geográficas aproximadas
02'25'35"N e 62'40'00"WGr., localizado na confluência com outro igarapé sem denominação; daí, segue por este, a montante,
até o ponto 10 de coordenadas geográficas aproximadas
02'24'10"N e 62'39'35"WGr., localizado em sua cabeceira; daí,
segue por linha reta até o ponto 11 de coordenadas geográficas
aproximadas 02'22'35"N e 62'40'10"WGr., localizado na cabeceira de um igarapé sem denominação; daí, segue por este, a jusante, até o ponto 12 de coordenadas geográficas aproximadas
02'17'35"N e 62'40'45"WGr., localizado na confluência com outro igarapé sem denominação; daí, segue por este, a jusante, até
o ponto 13 de coordenadas geográficas aproximadas 02'15'40"N
e 62'39'55"WGr., localizado na confluência com o Rio CatrimaCol. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 182(1):81-525, jan.lfev. 1990.
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ni; dai, segue por este, a montante, até o ponto 14 de coordenadas geográficas aproximadas 02°15'35"N e 62°44'25"WGr., localizado na confluência com um igarapé sem denominação; daí,
segue por este, a montante, até o ponto 15 de coordenadas geográficas aproximadas 02°13'05"N e 62°46'05"WGr., localizado
em sua cabeceira; dai, segue por linha reta até o ponto 16 de coordenadas geográficas aproximadas 02°11'25"N e 62°48'10"WGr.,
localizado na cabeceira de um igarapé sem denominação; daí,
segue por este, a [usante, até o ponto 17 de coordenadas geográficas aproximadas 02°08'50"N e 62°47'50"WGr., localizado na
confluência com o Rio Lô bo D'almada ou Airnapô ,
Sul: Do ponto antes descrito, segue pelo Rio Lôbo D'almada ou Aimapô, até o ponto 18 de coordenadas geográficas aproximadas 02°11'10"N e 63°06'25"WGr., localizado na confluência
com um igarapé sem denominação; daí, segue por este, a montante, até o ponto 19 de cooordenadas geográficas aproximadas
02°1O'30"N e 62°08'10"WGr., localizado em sua cabeceira, dai,
segue por linha reta até o ponto 20 de coordenadas geográficas
aproximadas 02°10'25"N e 63°15'20"WGr., localizado na confluência de dois igarapés sem denominação.
Oeste: Do ponto antes descrito segue pelo igarapé principal,
a jusante, até o ponto 21 de coordenadas geográficas aproximadas 02°11'55"N e 63°15'05"WGr., localizado na confluência com
outro igarapé sem denominação; daí, segue por este, a jusante, até o ponto 22 de coordenadas geográficas aproximadas 02°1TOO"N e 63°12'40"WGr., localizado na confluência com
o Rio Catrimani; daí, segue por este, a jusante, até o ponto
23 de coordenadas geográficas aproximadas 02°18'55"N e
63°06'50"WGr., localizado na confluência com um igarapé sem
denominação; dai, segue por linha reta até o ponto 24 de coordenadas geográficas aproximadas 02°18'55"N e 62°05'45"WGr., localizado na margem de uma igarapé sem denominação; daí, segue por este, a jusante, até o ponto 25 de coordenadas geográficas aproximadas 02°23'00"N e 62°59'05"WGr., localizado na
confluência com o Rio Catrimani; daí, segue por este, a iusante, até o ponto 26 de coordenadas geográficas aproximadas
02°23'00"N e 62°57'30"WGr., localizado na confluência com um
igarapé sem denominação; daí. segue por este, a montante. até o
ponto 27 de coordenadas geográficas aproximadas 02°28'25"N e
62°59'15"WGR., localizado em sua cabeceira; daí, segue por linha reta até o ponto 28 de coordenadas geográficas aproximadas
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02'29'15"N e 62'58'45"WGr., localizado na cabeceira de um igarapé sem denominação; daí, segue por este, a jusante, até o ponto 29 de coordenadas geográficas aproximadas 02'43'1O"N e
62'54'40"WGr., localizado na confluência com o Rio Couto de
Magalhães; daí, segue por este, a jusante, até a sua confluência
com o Rio Mucajaí, início desta descrição.
Art. 2~ É permitida, na área delimitada pelo artigo anterior, a atividade de garimpagem na forma associativa, nos termos estabelecidos pelo Ministério das Minas e Energia e pelo
Ministério do Interior, por intermédio, respectivamente, do Departamento Nacional da Produção Mineral e do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis.
Art. 3~ A permissão de Lavra Garimpeira será outorgada
às cooperativas de garimpagem, observadas as normas de defesa do meio ambiente e de direitos sociais dos trabalhadores em
garimpo.

Art. 4~ É obrigatória, na área demarcada, a instalação de
serviços de saúde e saneamento básico, supervisionados pelo
Ministério da Saúde e pela Fundação Nacional do Índio (Funaí}.
Art. 5? Pessoas portadoras de doenças transmissíveis somente poderão deixar a área demarcada depois do respectivo
tratamento e com expressa autorização médica, salvo nos casos
de transporte para tratamento em hospitais urbanos.
Art. 6~ Não será tolerada a atividade de garimpagem fora
da área demarcada, sujeitando-se os infratores à prisão em flagrante para a competente ação penal prevista na Lei n~ 7.805, de
16 de julho de 1989.
§ 1~ A Fundação Nacional do Indío e a Policia Federal
encarregar-se-ão da vigilância permanente das áreas da reserva
indígena e de floresta nacional não demarcadas para garimpo.
§ 2? São passiveis de enquadramento em processo penal
todos aqueles que, direta ou indiretamente, colaborarem com a
garimpagem ilícita, sem prejuízo da apreensão de equipamentos, meios de transporte e combustível para o devido processo
legal de perdimento desses bens.
§ 3? Aviões e helicópteros encontrados em região não permitida ao garimpo e que estejam dando apoio à garimpagem
ilícita serão, na forma da lei, apreendidos pela Fundação Nacionai do Índio ou pela Polícia Federal e entregues à Justiça, sem
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prejuízo da imediata cassação das respectivas licenças pelo Departamento de Aviação Civil do Ministério da Aeronáutica.
Art. 7? As pistas de pouso e de decolagem de aviões, naquela área, obedecerão às normas de segurança e operações estabelecidas pelo Ministério da Aeronáutica e poderão ser administradas pelas cooperativas, interessadas, mediante permissão
do DAC.
Art. 8? Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 9? Revogam-se as disposições em contrário.
Brasília, 15 de fevereiro de 1990; 169? da Independência e
102? da República.
JOSÉ SARNEY
J. Saulo Ramos
Octávio Julio Moreira Lima

Seigo Tsuzuki
João Alves Filho
DECRETO N? 98.961, DE 15 DE FEVEREIRO DE 1990 1*1
Dispõe sobre expulsão de estrangeiro
condenado por tráfico de entorpecentes e
drogas afins.

o PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição
que lhe confere o artigo 84, inciso IV, da Constituição.
DECRETA:
Art. I? O inquérito de expulsão de estrangeiro condenado
por uso indevido ou tráfico ilícito de entorpecentes e drogas
afins obedecerá a rito procedimental estabelecido nos artigos 68
e 71 da Lei n? 6.815 1*'1, de 19 de agosto de 1980, e nos artigos 100
a 105 do Decreto n:' 86.715 1***), de 10 de dezembro de 1981, mas
(*) Republicado no DO de 19-2-1990 (v. pág , 563 deste volume).
(**) V. Coleção das Leis de 1980, volume V, leis de julho a setembro, pág ,

62.
(***) V. Coleção das Leis de 1981, volume VIII, decretos de outubro a dezembro, pág. 333.
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somente serão encaminhados com parecer final ao Ministro da
Justiça mediante certidão do cumprimento integral da pena privativa de liberdade.
§ I? Permitir-se-á certidão do cumprimento da pena nos
sessenta dias anteriores ao respectivo término, mas o decreto de
expulsão será executado no dia seguinte ao último da condenação.

§ 2? Na hipótese de atraso do decreto de expulsão, caberá
ao Ministério da Justiça requerer, ao Juiz competente, a prisão,
para efeito de expulsão, do estrangeiro de que trata este Decreto.

Art. 2? As condições de expulsabilidade serão aquelas
existentes na data da infração penal, apuradas no inquérito,
não se considerando as alterações ocorridas após a prática do
delito.
Art. 3? Se, antes do cumprimento da pena, for conveniente do interesse nacional a expulsão do estrangeiro, condenado
por uso indevido ou tráfico de entorpecentes ou drogas afins, o
Ministro da Justiça fará exposição fundamentada ao Presidente
da República, que decidirá na forma do artigo 66 da Lei n?
6.815, de 19 de agosto de 1980.

Art. 4? Nos casos em que o Juízo de Execução conceder
ao estrangeiro, de que trata este Decreto, regime penal mais benigno do que aquele fixado na decisão condenatória, caberá ao
Ministério da Justiça requerer ao Ministério Público providências para que seja restabelecida a autoridade da sentença transitada em julgado.
Art. 5? Este Decreto entra em vigor na data de sua publicacão.
Art. 6? Revogam-se as disposições em contrário.

Brasília, 15 de fevereiro de 1990; 169? da Independência e
102? da República.
JOSÉ SARNEY
J. Saulo Ramos
CoL Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 182(1):81-525, jan./fev. 1990.

476
DECRETO N? 98.962, DE 16 DE FEVEREIRO DE 1990
Dispõe sobre 8 inetítuiçõa de Consórcio
de Mineração, e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições
que lhe confere o art. 84, inciso IV, da Constituição Federal, e
tendo em vista o disposto no art. 86 do Decreto-Lei n? 227, de 28
de fevereiro de 1967, Código de Mineração,

DECRETA:
Art. I? Fica autorizada a instituição do Consórcio Vale
Fosfértil Tapira CVFT, pela Companhia Vale do Rio Doce
(CVRD titular da concessão de lavra outorgada pela Portaria
386, de 12-3-85 (DO de 14-3-85) e pela Fertilizantes Fosfatados
SI A - (Fosfértil) titular das Concessões de Lavra outorgadas
pelo Decreto n? 76.102, de 11-8-75 (DO de 12-9-75) e pelas Portarias 1369, de 27-9-82 (DO de 1?-10-82) e 1652, de 29-10-80 (DO de
4-11-80), com a finalidade de lavrar as jazidas objeto daqueles
títulos, situadas no Municipio de Tapira, Estado de Minas Gerais.
Art. 2? As consorciadas sujeitar-se-ão às condições fixadas no Caderno de Encargos, anexo ao presente decreto, como
dispõe o § 2? do art. 86 do Código de Mineração.

Art. 3? As modificações no Plano de Aproveitamento Econômico, bem como a exclusão ou inclusão, ao consórcio de concessões das consorciadas, deverão ser aprovadas pelo Departamento Nacional da Produção Mineral (DNPM).
Art. 4? Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 16 de fevereiro de 1990; 169? da Independência e
102? da República.
JOSÉ SARNEY
Vicente Cavalcante Fialho
(;....1. Leis Ren. Fed. Brasil, Brasília, 182(1):81-525, jan.lfev. 1990.

477
CADERNO DE ENCARGOS, ANEXO
AO DECRETO N? 98.962, DE 16 DE FEVEREIRO DE 1990
Em conformidade com o parágrafo 2? do art. 86 do DecretoLei n? 227 1*1, de 28-2-67 e com a Portaria MME n? 408, de 16 de
agosto de 1989.
1. É parte integrante do presente Caderno de Encargos o
Instrumento de Constituição do Consórcio constante do processo DNPM 930.785/88 (fls. 23 ou 31).
2. A Fertilizantes Fosfatados SI A (Fosfértil) líder do consórcio, fica responsável pelos aspectos técnico, econômico e administrativo do Consórcio de Mineração.
3. À Fertilizantes Fosfatados SI A (Fosfértil) cabe a execução de todas as operações de extração dentro das concessões de
lavra abrangidas e o beneficiamento do minério do fosfato.
4. À Companhia Vale do Rio Doce (CVRD) cabe o beneficiamento do minério de titânio.
5. As consorciadas respondem, solidariamente, pelos tributos e outros encargos pecuniários presentes ou futuros decorrentes, na proporção do aproveitamento realizado por cada empresa.

6. As modificações do Plano de Aproveitamento Econômico Integrado deverão ser submetidas à aprovação do DNPM.
7. Fica o Consórcio sujeito a todas as disposições obrigacionais do Código de Mineração e legislação correlativa, respondendo as consorciadas, solidária e isoladamente, pelo inadimplemento dessas obrigações.
8. O Relatório Anual de Lavra (RAL), a ser apresentado,
na forma da Lei, pelo consórcio, deverá abordar todos os aspectos referentes as substâncias minerais de interesse de cada consorciada.
9. As modificações no Plano de Aproveitamento Econômico Integrado, bem como a exclusão ou 'inclusão, ao Consórcio,
de concessões das consorciadas, deverão ser aprovadas pelo Departamento Nacional de Produção Mineral (DNPM).

(*) V. Coleção das Leis de 1967, volume I, leis de janeiro a março, pag. 327.
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10. Na eventualidade da ocorrência, nas áreas envolvidas,
de minerais nucleares, a consorciada em cuja planta de beneficiamento seja verificada essa ocorrência, deverá comunicar tal
fato à Comissão Nacional de Energia Nuclear (CNEN) e ao
DNPM, para serem observadas as disposições dos arts. 92 e 93
do Regulamento do Código de Mineração.
11. As consorciadas respondem, solidariamente, pelos danos e agressões ao meio ambiente, decorrentes das respectivas
operações de beneficiamento.
12. Nas atividades desenvolvidas pelo consórcio, as obrigações trabalhistas serão de responsabilidade da consorciada a
que pertencer o pessoal.
13. Qualquer modificação nos Estatutos do. Consórcio deverá ser submetida ao DNPM, no prazo máximo de 30 dias, para aprovação.
14. Na vigência do consórcio, as concessões de lavra envolvidas permanecem na titularidade das respectivas consorciadas.
15. No caso de extinção do consórcio, previsto nos Estatutos, as concessões passarão a ser regidas pelas leis minerais
aplicáveis a empreendimentos autônomos.
16. A incorporação de novos títulos ao consórcio implicará
na apresentação de novo Plano de Aproveitamento Econômico
Integrado.
17. As infrações ou inadimplementos das obrigações e condições a que, fica sujeita o consórcio, implicarão na revogação
do ato autorizador de sua Constituição e das respectivas concessões, mediante regular processo administrativo.
DECRETO N? 98.963, DE 16 DE FEVEREIRO DE 1990
Dá nova. redação ao art. 2.0 do Decreto
n.O 89.250 (·l, de 27 de dezembro de 1983.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição
que lhe confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e tendo em
vista o disposto no art. 10 da Lei n? 7.116, de 29 de agosto de
1983,
(*) V. Coleção das Leis de 1983, volume VIII, decretos de outubro a dezembro, pag. 450
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DECRETA:
Art. I? O caput do art. 2? do Decreto n? 89.250, de 27 de
dezembro de 1983, passa a vigorar com a seguinte redação:
«Art. 2? A Carteira de Identidade conterá campos
destinados ao registro dos números de inscrição do titular
no Programa de Integração Social (PIS) ou no Programa de
Formação do Patrimônio do Servidor Público (Pasep] no
Cadastro de Pessoas Fisicas do Ministério da Fazenda (CPF) bem assim a expressão Maior de 65 Anos logo acima
do local destinado à assinatura do titular, quando for o caso .
........................................................ »

Art. 2? Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 3? Revogam-se as disposições em contrário.

Brasília, 16 de fevereiro de 1990; 169? da Independência e
102? da República.
JOSE SARNEY
J. Saulo Ramos

DECRETO N? 98.964, DE 16 DE FEVEREIRO DE 1990
Institui o Programa Nacional de Bibliotecas de Instituições de Ensino Superior.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, usando das atribuições que lhe confere o artigo 84, itens IV e VI, da Constituição,
e
Considerando a necessidade de assegurar a docentes, pesquisadores, discentes e técnicos, o acesso à informação em ciência e tecnologia, como fator fundamental à melhoria do ensino e
da pesquisa;
Considerando que este processo requer recursos e condições
adequadas de apoio e fomento pelo Ministério da Educação,
Col . Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 182{l}:81·525. jan.Jfev. 1990.
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DECRETA:
Art. 1? Fica instituído no âmbito do Ministério da Educação o Programa Nacional de Bibliotecas de Instituições de Ensino Superior, visando contribuir para a melhoria do ensino e da
pesquisa, e tendo, entre outros, os seguintes objetivos:
I - contribuir para a atualização e expansão dos acervos
bibliográficos;
Il - promover o desenvolvímento e a utilização de padrões, metodologias e técnicas modernas de tratamento dos documentos de maneira a assegurar intercâmbio de dados e ações
cooperativas entre as instituições de ensino superior e de pesquisa;
III - assegurar o uso compartilhado dos recursos disponíveis, através de mecanismos específicos e redes que interliguem as bibliotecas das instituições de ensino superior e de pesquisa;

IV - promover a melhoria dos serviços de informação
prestados aos usuários, assegurando acesso à informação nacional e internacional;
V - promover a capacitação do pessoal técnico e científico das bibliotecas e programas de orientação para os usuários,
no que se refere ao uso de fontes de informação.
Art. 2? Caberá ao Ministro de Estado da Educação definir
as metas do programa de que trata este Decreto, observadas as
linhas prioritárias de ação, fixada no artigo precedente.
Art. 3? A coordenação do Programa N acionai de Bibliotecas de Instituições de Ensino Superior ficará a cargo da Secretaria da Educação Superior do Ministério da Educação.
Art. 4? As despesas decorrentes da execução deste Decreto correrão à conta dos recursos próprios, consignados no orçamento do Ministério da Educação.
Art. 5? Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 16 de fevereiro de 1990; I69? da Independência e
102? da República.
JOSÉ SARNEY
Carlos Sant'Anna
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 182(1):81-525, jan./fev. 1990.
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DECRETO

N~

98.965, DE 16 DE FEVEREIRO DE 1990
Declara de utilidade pública, para fins
de desapropriação, terrenos adjacentes à
Escola Paulista- de Medicina, com sede no
Estado de São Paulo.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, usando da atribuição
que lhe confere o artigo 84, item IV, da Constituição Federal, e
tendo em vista o disposto no artigo 5~, alínea b, do Decreto-Lei
n~ 3.365, de 21 de junho de 1941, e o que consta do Processo n~
23000.033203/89-92 (MEC),
DECRETA:
Art. 1~ Ficam declarados de utilidade pública, para fins
de desapropriação em favor da Escola Paulista de Medicina, os
terrenos e benfeitorias existentes, adjacentes a Escola Paulista
de Medicina, com sede no Estado de São Paulo, com as seguintes especificações:
Terreno situado na Rua Loefgreen n? 1984, na Vila Clementino, Subdistrito da Saúde, medindo 10,00 metros de frente por
31,70 metros da frente aos fundos, confrontando nesse lado com
o prédio n? 1.974, da mesma rua: 31,70 metros de lado esquerdo,
de quem olha da rua para o terreno, onde confronta com propriedade de José de Paula Queiroz, tendo nos fundos a mesma
metragern da frente, confrontando ai com Joaquim Penini, encerrando uma área de 316,00 m 2 ;
Terreno situado na Rua Loefgreen n:' 1.990, no Subdístrito da
Saúde, medindo 5,00 metros de frente, 4,70 metros, mais ou menos, na línha dos fundos, por 31,63 metros, mais ou menos, da
frente dos fundos, no lado esquerdo de quem do imóvel olha para a rua e 31,60 metros ao lado direito, encerrando a área de
153,50m 2 , confrontando ao lado esquerdo com propriedade de
João Luz, pelo outro lado, o direito, com o prédio n~ 1.998 da
mesma rua, e nos fundos com propriedade de Jaime Antero
D'Almeida e com Joaquim Basílío Pennino;
Terreno situado na Rua Loefgreen n? 1.998, da Vila Clementino, Subdistrito da Saúde, medindo 5,00 metros de frente, 31,57
metros de um lado, onde confronta com o prédio n~ 2.004, de Júlio D'Eça ou sucessores, 31,60 metros de outro lado, onde conCoL Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 182{l):81-525, jan./fev. 1990.
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fronta com o prédio n? 1.990, de Francisco Simonini, e nos fundos confronta com os fundos dos prédios nss 40 e 46 da Rua
Varpa, onde mede 5,00 metros, perfazendo a área de 159,95m 2 ;
Terreno situado na Rua Varpa n? 33, Vila Clementino, Subdistrito da Saúde, medindo 6,50 metros de frente por 28,00 metros da frente aos fundos, de ambos os lados, tendo nos fundos
a largura de 6,00 metros, perfazendo uma área total de 175m 2 ,
confinando, ao lado esquerdo de quem da rua olha para o imóvel, com o prédio n? 23, e do lado direito, com propriedade do
espólio de João Marques da Costa;
Terreno situado na Rua Napoleão de Barros n? 844, parte
do lote 302, que assim se descreve e confronta: delimitada pelo
perímetro 1-2-3-4-1, de forma retangular, encerrando a área aproximada de 467,10 m 2 , confrontando, para quem de dentro da
área olha para a Rua Napoleão de Barros, pela frente (linha reta
1-4), de onde mede 30,00 metros segundo o alinhamento da Rua
Napoleão de Barros, com o leito desta rua; pelo lado direito (linha reta 1-21, onde mede mais ou menos 15,65 metros, com O lote
342, pelo lado esquerdo (linha reta 4-3), onde mede mais ou menos 15,50 metros, com a outra parte do lote 302, pelos fundos (linha reta 2-3), onde mede cerca de 30,00 metros, com o lote 302A;

Terreno situado na Rua Napoleão de Barros n? 886, Subdistrito da Saúde, medindo 6,68 metros de frente por 30,60 metros
da frente aos fundos, de ambos os lados, tendo nos fundos a
mesma largura da frente, encerrando a área de 204,40 m 2 confinando do lado esquerdo de quem da rua olha para o terreno,
com Eulogio Canhadas Pereaz, do lado direito, com propriedade
municipal, e fundos com José Befulco;
Terreno situado na Rua Pedro de Toledo n? 659, Subdistrito
da Saúde, medindo 4,93 metros de frente por 25,00 metros de
frente aos fundos, encerrando a área de 123,25m 2 , confinando do
lado esquerdo de quem da rua olha para o terreno, com o prédio
n? 655, do lado direito, com o prédio 663, ambos da mesma rua,
e nos fundos com o prédio n~ 820, da Rua Botucatu;
Terreno situado na Rua Pedro de Toledo n~ 663, Subdistrito
da Saúde, medindo 5,07 metros de frente, e da frente aos fundos, do lado direito de quem do mesmo olha para a rua, mede,
partindo do alinhamento da mesma, e formando com este um
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ângulo reto, 25,00 metros, em linha reta, até alcançar o ponto de
onde deflete à direita, formando um ângulo reto e segue em linha reta, na distância de 0,07 metros, até alcançar o ponto de
onde deflete à esquerda, formando um ângulo reto. e segue em
linha reta, na distância de 5,00 metros, até alcançar a linha dos
fundos, confrontando nessas três linhas com o prédio n? 659 da
Rua Pedro de Toledo, 30,00 metros de frente aos fundos pelo lado esquerdo, confrontando com o prédio n? 669 da Rua Pedro de
Toledo, 5,00 metros de largura aos fundos, confrontando com o
prédio n? 822 da Rua Botucatu, encerrando uma área de 151,75
m 2;

Terrenos situados na Rua Pedro de Toledo n?s 849, 859, 861
e 869. Vila Clementino, partes de uma área medindo 31,30 metros, mais ou menos, de frente para a Rua Pedro de Toledo, por
54 metros, mais ou menos, de frente aos fundos, dividindo um
lado a Rua dos Ottonis, com a qual faz esquina, de outro lado
com propriedade do Espólio de J oão Marques da Costa, e aos
fundos, parte com a rua Varpa e parte com Joaquim Pennino;
Terreno situado na Rua Borges Lagoa n?s 816 e 818, Subdistrito da Saúde, medindo 5,00 metros de frente por 37,00 metros
da frente aos fundos, de um lado, e 40,00 metros do outro lado,
estreitando-se aos fundos, onde mede 2,00 metros, tudo mais ou
menos, confinando de um lado e nos fundos com Cornélio Tosi,
e de outro lado com João Mathias Barker;
Terreno situado na Rua Borges Lagoa n:' 806, Subdistrito
da Saúde, medindo 5,00 metros de frente por 40,00 metros de
frente aos fundos, onde tem a mesma largura da frente, confínando de um lado com o prédio n? 802, de outro lado com o prédio n? 816, onde antes confinava com Elisa Gomes dos Reis, e
nos fundos com o quintal do prédio n? 824 da mesma 'rua, onde
antes confinava com Elisa Gomes dos Reis;
Terreno situado na Rua Borges Lagoa n? 802, Vila Clementino, Subdistrito da Saúde, medindo 5,00 metros de frente por
40,00 metros de frente aos fundos, onde tem a mesma largura da
frente, confinando de um lado com o prédio n? 800, onde antes
confinava com quem de direito, de outro lado com o prédio n?
806, nos fundos com o prédio n? 824 da Rua Borges Lagoa, onde
antes confinava com Elisa Gomes dos Reis;
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 182(1):81-525, jan./fev. 1990.

484

Terrenos situados na Rua Napoleão de Barros, n~ 846, Vila
Clementino, Subdistrito da Saúde, integrante da metade do lote
302 da Vila Clementino, medindo 30,00 metros de frente na Rua
Napoleão de Barros, por 15,00 metros da frente aos fundos, tendo nos fundos a mesma largura da frente, contendo a área de
450,00 rnã, começando exatamente a 30,00 metros de distância da
esquina de encontro das Ruas Pedro de Toledo e Napoleão de
Barros, confinando de um lado com metade restante do terreno,
pertencente à municipalidade, aforado a José Francisco Pereira
e sua mulher ou seus sucessores, de outro lado com o lote 342
aforado a Francisco Giovanni ou seus sucessores. e nos fundos
com o lote 302-A, pertencente a José Benevides ou seus sucessores;

Terreno situado na Rua Varpa n? 30, parte dos lotes n?s
345, 346, 347 e 347-A, no Subdistrito da Saúde, distante 20,00
metros da esquina formada pela Rua Varp a com a Rua dos Ottonis, lado direito de quem da Rua dos Ottonis vai para a Rua
Varpa, medindo dito terreno 10,00 metros de frente para a Rua
Varpa, e confrontando, do lado direito de quem da rua olha para o terreno, numa extensâo de 24,43 metros, com a Dra. Bárbara Lervin, do lado esquerdo, onde mede 24,50 metros, com N arciso Sturlini, e pelos fundos, onde tem igual metragem da frente, com Olavo Rebouças Varejão, ou seja, uma área de 245,00
fiZ;

Terreno situado na Rua Pedro de Toledo n? 651, Subdistrito
da Saúde, medindo na integridade 5,07 metros de frente, 25,00
metros da frente aos fundos, em ambos os lados, encerrando a
área de 126,75 m 2 confrontando, em ambos os lados, com Alvaro
Neves Rocha ou sucessores, e nos fundos com quem de direito;
Terreno situado na Rua Varpa n? 46, na Vila Clementino,
Subdistrito da Saúde, medindo 5,80 metros de frente por 24,00
metros da frente aos fundos de um lado, confrontando nesse lado com Joaquim Nasilio Penino, daí vira à direita na extensão
de 6,70 metros, confrontando com Narciso Sturlino, dai vira à
esquerda numa extensão de 3,66 metros, confrontando com o
mesmo Narciso Sturlino, daí vira à direita, numa extensão de
3,70 metros, confrontando com o mesmo Narciso Sturlino, dai
vira à direita, numa extensão de 4,90 metros, confrontando com
Virgílio Tattini, daí vira à direita, numa extensão de 4,25 metros, confrontando com Aparecida Batistela, dai vira à esquerda, com a mesma Aparecida Bat.istela.
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Art. 2? Fica a Escola Paulista de Medicina autorizada a
promover e executar as desapropriações de que trata este Decreto, com recursos próprios, na forma da legislação vigente.
Art. 3? Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação.
Art. 4? Revogam-se as disposições em contrário.
Brasília, 16 de fevereiro de 1990; 169? da Independência e
102? da República.
JOSÉ SARNEY

Carlos Sant'Anna
DECRETO N? 98.966, DE 19 DE FEVEREIRO DE 1990
Fixa os preços mínimos básicos para financiamento e/ou aquisição de uva da safra
de 1990.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, usando das atribuições que lhe confere o artigo 84, item IV, da Constituição, e tendo em vista o disposto na Lei n? 7.628, de 13 de novembro de
1987,
DECRETA:
Art. I? São fixados os preços mínimos da uva para fins
industriais, safra 1990, e respectivo periodo de correção monetária, de acordo com a tabela anexa.
Art. 2? A garantia de preços mínimos da uva será efetivada indiretamente, através dos seus derivados ou, excepcionalmente, mediante aquisições da uva, quando circunstâncias especiais de mercado, identificadas pela Companhia de Financiamento da Produção, as justificarem.
Art. 3? Os preços mínimos de que trata este Decreto serão
integralmente pagos aos produtores ou às suas cooperativas, livres de quaisquer deduções, inclusive do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e da contribuição ao Instituto de Administração Financeira da Previdência Social (lAPAS) atendidas as
especificações da classificação vigente.
Art. 4? As instruções para a execução deste Decreto serão
baixadas pela Companhia de Financiamento da Produção.
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Art. 5? Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposiçôes em contrário.
Brasília, 19 de fevereiro de 1990; 169? da Independência e
102? da República.
JOSE SARNEY
Iris Rezende Machado

o anexo

está publicado no DO de 20-2-1990, pág: 3410.

DECRETO N? 98.967, DE 20 DE FEVEREIRO DE 1990
Altera dispositivos do Decreto
97.667(-), de 19 de abril de 1989.

n?

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição
que lhe confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e tendo em
vista o disposto no art. 6? da Lei n? 7.711, de 22 de dezembro de
1989,
DECRETA:
Art. I? OS artigos 5?, 13, 14 e 15 do Decreto n? 97.667, de
19 de abril de 1989, passam a vigorar com a seguinte redação:
«Art. 5? O montante mensal dos recursos disponíveis para
o pagamento da RA V plural será rateado proporcionalmente à
potencialidade das Regiões Fiscais para o alcance das respectivas metas.»
"Art. 13. O montante da RAV plural será determinado em
percentual do valor total a ser distribuído para o pagamento da
RA V, até o limite de cinqüenta por cento.
Art. 14. Os integrantes da categoria TTN perceberão a
RAV individual e plural com valoração equivalente a trinta por
cento daquela atribuída aos integrantes da categoria AFTN.
Art. 15. Sem prejuízo do limite estabelecido no art. 13, poderão ser fixados outros, que se fizerem necessários para o emprego da RA V como instrumento de melhoria do desempenho da
Administração 'I'ributáría..
(*) V. Coleção das Leis de 1989, volume 181, n~ 2, bimestre março/abril,
pág.721.
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Art. 2~ Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 20 de fevereiro de 1990; 169~ da Independência e
102~ da República.
JOSÉ SARNEY
Mailson Ferreira da Nóbrega

DECRETO

N~

98.968, DE 20 DE FEVEREIRO DE 1990
Renova a concessão outorgada à Televisão Begé Ltâe., para explorar serviço de
radiodifusão de sons e imagens (televisão),
na Cidade de Bagé, Estado do Rio Grande
do Sul.

o PRESIDENTE DA REPÚBLICA, usando das atribuições que lhe confere o artigo 84, item IV, da Constituição, e nos
termos do artigo 6~, item I, do Decreto n? 88.066, de 26 de janeiro de 1983, e tendo em vista o que consta do Processo n?
29102.001356/88,
DECRETA:
Art. 1~ Fica, de acordo com o artigo 33, § 3~, da Lei n~
4.117, de 27 de agosto de 1962, renovada por 15 (quinze) anos, a
partir de 4 de fevereiro de 1989, a concessão da Televisão Bagé
Ltda., outorgada através do Decreto n~ 73.180, de 21 de novembro de 1973, para explorar, na Cidade de Bagé, Estado do Rio
Grande do Sul, sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão de sons e imagens (televisão).
Parágrafo único. A execução do serviço de radiodifusão,
cuja outorga é renovada por este Decreto, reger-se-á pelo Código Brasileiro de Telecomunicações, leis subseqüentes e seus regulamentos e, cumulativamente, pelas cláusulas aprovadas
através do Decreto n~ 88.066, de 26 de janeiro de 1983, às quais
a entidade aderiu previamente.
Art. 2? A concessão ora renovada somente produzirá efeitos legais após deliberação do Congresso Nacional, na forma do
parágrafo terceiro, do artigo 223, da Constituição.
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Art.

3~

Este Decreto entra em vigor na data de sua publi-

cação.
102~

Brasilia, 20 de fevereiro de 1990; 169~ da Independência e
da República.
JOSÉ SARNEY
Antônio Carlos Magalhães
DECRETO

N~

98.969, DE 20 DE FEVEREIRO DE 1990
Abre 80 Ministério das Relações Exteriores o crédito suplementar no valor de
NCz$ 74.323.000,00, para reforço de dotações consignadas no vigente Orçamento.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição
que lhe confere o artigo 84, inciso IV, da Constituição e da autorização contida no artigo 11, inciso I, letra a da Lei n~ 7.999, de
31 de janeiro de 1990,
DECRETA:
Art. 1~ Fica aberto ao Ministério das Relações Exteriores,
o crédito suplementar de NGz$ 74.323.000,00 (setenta e quatro
milhões, trezentos e vinte e três mil cruzados novos), para atender a programação indicada no Anexo I deste Decreto.
Art. 2? Os recursos necessários à execução do disposto no
artigo anterior decorrerão de anulação parcial da dotação indicada no Anexo II deste Decreto e no montante especificado.
Art. 3~ Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 4? Revogam-se as disposições em contrário.
Brasília, 20 de fevereiro de 1990; 169? da Independência e
102? da República.

JOSÉ SARNEY
Mailson Ferreira da Nóbrega
João Batista de Abreu
Os anexos estão publicados no DO de 21-2-1990, página 3491.
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DECRETO

N~

98.970, DE 20 DE FEVEREIRO DE 1990
Reabre ao Ministério da Justiça, em favor da Radiobrás - Empresa Brasileira de
Comunicação S.A., pelo saldo apurado em
31 de dezembro de 1989, o crédito especial
aberto pelo Decreto n" 98.468, de 5 de dezembro de 1989.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição
que lhe confere o artigo 84, inciso IV, da Constituição e da autorização contida no parágrafo 2~ do artigo 167 da Constituição,
DECRETA:
Art. i? Fica reaberto ao Ministério da Justiça, em favor
da Radiobrás Empresa Brasileira de Comunicação S.A., pelo
saldo apurado em 31 de dezembro de 1989, o crédito especial no
valor de NCz$ 9.299.000,00 (nove milhões, duzentos e noventa e
nove mil cruzados novos), autorizado pela Lei n~ 7.852, de 23 de
outubro de 1989 e aberto pelo Decreto n~ 98.468, de 5 de dezembro de 1989, na forma do anexo a este Decreto.
Art. 2~ As classificações constantes do anexo a este Decreto, guardam compatibilidade com aquelas contidas na Lei n?
7.999, de 31 de janeiro de 1990.
Art.

3~

Este Decreto entra em vigor na data de sua publi-

cação.

Art. 4? Revogam-se as disposições em contrário.
102~

Brasilia, 20 de fevereiro de 1990:
da República.

169~

da Independência e

JOSÉ SARNEY
Mailson Ferreira da Nóbrega
João Batista de Abreu

o anexo está publicado no DO de 21-2-1990,

pag. 3492.
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DECRETO N? 98.971, DE 20 DE FEVEREIRO DE 1990
Reabre ao Ministério Público da União,
em favor do Ministério Público Federal, pelo saldo apurado em 31 de dezembro de
1989, o crédito especial aberto pelo Decreto
n" 98.636, de 20 de dezembro de 1989.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição
que lhe confere o artigo 84, inciso IV, da Constituição e da autorização contida no parágrafo 2? do artigo 167 da Constituição,
DECRETA:
Art. I? Fica reaberto ao Ministério Público da União em
favor do Ministério Público Federal pelo saldo apurado em 31
de dezembro de 1989, o crédito especial no valor de NCz$
922.000,00 (novecentos e vinte e dois mil cruzados novos), autorizado pela Lei n? 7.925, de 12 de dezembro de 1989 e aberto pelo
Decreto n? 98.636, de 20 de dezembro de 1989, na forma do anexo a este Decreto.
Art. 2? As classificações constantes do anexo a este Decreto, guardam compatibilidade com aquelas contidas na Lei n?
7.999, de 31 de janeiro de 1990.
Art. 3' Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 4? Revogam-se as disposições em contrário.
Brasília, 20 de fevereiro de 1990; 169? da Independência e
102? da República.
JOSÉ SARNEY
Mailson Ferreira da Nóbrega
João Batista de Abreu

o anexo está publicado no DO

de 21-9-1990, pág , 3492.

DECRBTO N? 98.972, DE 21 DE FEVEREIRO DE 1990
Altera e acrescenta o § 3? ao art. 33 do
Decreto n? 92.512, de 2 de abril de 1986, que
estabelece normas, condições de atendimento e indenizações para assistência médicohospitalar ao militar e seus dependentes, e
dá outras providências.
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o PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição
que lhe confere o artigo 84, da Constituição,
DECRETA:
Art. 1? O art. 33 do Decreto n" 92.512, de 2 de abril de
1986, acrescido de § 3?, passa a vigorar com a seguinte redação:
«Art. 33. As indenizações previstas no presente Decreto, exceto a referente à diária de acompanhante, poderão ser pagas à vista ou em parcelas mensais, escolha do
responsável, sendo consideradas dívidas para com a Fazenda Nacional e sujeitas a desconto obrigatório, conforme estabelece a legislação específica.
§ 1? As despesas inferiores a 20% (vinte por cento)
do soldo do militar, assistido ou responsável, serão pagas
à vista. pessoalmente ou por terceiro em seu nome, à organização de saúde atendente.
§ 2? No caso de pensionistas e demais dependentes
do militar falecido, serão pagas à vista as despesas inferiores a 20% (vinte por cento) do soldo ou cota-parte do soldo,
que serviu de base para o cálculo.
§ 3? Os ministros militares, no âmbito das respectivas Forças, observadas as peculiaridades e conveniências
dos sistemas de assistência médico-hospitalar, fixarão os
critérios e modalidades de pagamento da indenização de
diária de acompanhante.»

Art. 2? Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 3? Revogam-se as disposições em contrário.

Brasília, 21 de fevereiro de 1990; 169? da Independência e
102? da República.
JOSÉ SARNEY
Jonas de Morais Correia Neto
(*) V.

Coleção. das Leis de 1986, volume IV. decretos de abril a junho, pág. 8.
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DECRETO N? 98.973, DE 21 DE FEVEREIRO DE 1990
Aprova o Regulamento do Transporte
Ferroviário de Produtos Perigosos, e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, usando das atribuições que lhe confere o art. 84, item IV, da Constituição,
DECRETA:
Art. I? Fica aprovado o Regulamento do Transporte Ferroviário de Produtos Perigosos, que com este baixa, assinado
pelo Ministro dos Transportes.
Parágrafo único. O transporte de produtos perigosos realizado pelas Forças Armadas obedecerá à legislação específica.
Art. 2? O Ministro de Estado dos Transportes expedirá,
por portaria, os atos complementares que se façam necessários
para a permanente atualização do regulamento e obtenção de
níveis adequados de segurança neste tipo de transporte de carga.
Art. 3? Este Decreto entra em vigor da data de sua publicação.
Art. "4? Revogam-se as disposições em contrário.
Brasílía, 21 de fevereiro de 1990; 169? da Independência e
102? da República.
JOSÉ SARNEY

José Reinaldo Carneiro Tavares
REGULAMENTO DO TRANSPORTE
FERROVIÁRIO DE PRODUTOS PERIGOSOS
CAPÍTULO I
Das disposições preliminares
Art. I? O transporte, por via férrea, de produtos, que, por
suas características, sejam perigosos ou representem riscos para a vida e a saúde das pessoas, para a segurança pública, para
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o meio ambiente ou para a própria ferrovia, fica submetido às
regras e aos procedimentos estabelecidos neste Regulamento,
sem prejuízo do disposto na legislação peculiar a cada produto
perigoso.
§ I? Para os efeitos deste regulamento são produtos perigosos os relacionados em portaria baixada pelo Ministério dos
Transportes.
§ 2? No transporte de produtos explosivos e de substâncias radioativas serão observadas, também, as normas específicas do Ministério do Exército e da Comissão Nacional de Energia Nuclear, respectivamente.
CAPiTULO II
Das condições do transporte

Seção I
Dos Veículos e dos Equipamentos
Art. 2? O transporte de produtos perigosos somente será
realizado por vagões e equipamentos cujas características técnicas e estado de conservação possibilitem segurança compatível
com o risco correspondente ao produto transportado.
Art. 3? Os vagões e equipamentos destinados ao transporte de produtos perigosos a granel serão fabricados de acordo
com norma brasileira ou, na inexistência desta, com norma internacionalmente aceita, devendo sua adequação para o transporte a que se destinam ser atestada pela ferrovia' ou entidade
por ela reconhecida.
§ I? Sem prejuízo das inspeções rotineiras de manutenção,
vagões e equipamentos utilizados no transporte de produtos perigosos serão inspecionados periodicamente pela ferrovia ou entidade pela mesma reconhecida, atendendo aos prazos e às rotinas recomendadas pelas normas de fabricação ou inspeção.
§ 2? Os vagões e equipamentos referidos no parágrafo anterior, quando acidentados ou avariados, serão inspecionados e
testados pela ferrovia ou entidade por ela reconhecida, antes de
retornarem à atividade de transporte.
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§ 3? Quando se tratar de vagões e equipamentos de propriedade de terceiros, caberá ao proprietário comprovar junto à
ferrovia ou à entidade por ela reconhecida, a realização das medidas previstas nos parágrafos anteriores.

Art. 4?
disporá de:

O trem, quando transportando produtos perigosos,

I - conjunto de equipamentos para o atendimento a acidentes, avarias e outras emergências. indicado em norma brasileira ou, na falta desta, em norma internacional ou os especificados pelo fabricante do produto;
II - equipamentos de proteção individual, de acordo com
a norma brasileira ou, na falta desta, os especificados pelo fabricante do produto;
III
IV -

equipamentos de comunicações; e
materiais de primeiros socorros.

Parágrafo único. A locomotiva-comandante será equipada
com dispositivo de homem-morto e velocímetro registrador e
conduzirá o conjunto de equipamentos de proteção individual
destinado à equipagem e aparelho de comunicações.
Art. 5? Os vagões e equipamentos que tenham sido utilizados no transporte de produtos perigosos somente serão usados,
para quaisquer outros fins, após sofrerem completa limpeza e
descontaminação .
§ 1? Essa operação será realizada em local apropriado,
evitando-se que resíduos dos conteúdos e produtos utilizados na
limpeza sejam lançados em rede de escoamento geral, de águas
pluviais, em mananciais ou em locais onde possam contaminar
o meio ambiente.
§ 2? As especificações e condições para limpeza e descontaminacão dos vagões e equipamentos, após descarrecagados,
serão estabelecidas em conjunto pela ferrovia e pelo fabricante
do produto.
§ 3? A responsabilidade pela execução da limpeza e descontaminação será estipulada no contrato de transporte.
Art. 6? É proibida a circulação de vagões que apresentem
contaminação em seu exterior.
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 182(1):81-525, jan./fev. 1990.

495
Art. 7? Os vagões e equipamentos que tenham transportado
produtos perigosos, descarregados, não limpos ou que contenham resíduos daqueles produtos, estão sujeitos às mesmas
prescrições aplicadas aos carregados.
Seção II
Da Formação e da Circulação do Trem
Art. 8? Os vagões e equipamentos utilizados no transporte
de produtos perigosos portarão rótulo de risco e painéis de segurança específicos, de acordo com a Norma Brasileira - NBR75-00, enquanto durarem as operações de carregamento, estiva,
transporte, descarregamento, baldeação, limpeza e descontaminação.
Parágrafo único. Após as operações de limpeza e descontarninação de vagões e equipamentos utilizados no transporte de
produtos perigosos, os rótulos de risco e painéis de segurança
serão retirados.
Art. 9? Na formação dos trens que transportem produtos
perigosos, serão observadas as seguintes precauções:
I - os vagões transportando produtos que possam interagir de maneira perigosa com aqueles contidos em outros vagões
deverão estar separados destes por, no mínimo, um vagão contendo produtos inertes;
11 - todos os vagões da composição, inclusive os carregados com outro tipo de mercadoria, deverão satisfazer aos mesmos requisitos de segurança à circulação e desempenho operacional daqueles contendo produtos perigosos.
Art. 10. É proibido o transporte de produtos perigosos em
trens de passageiros ou trens mistos, ressalvado o transporte de
bagagens e pequenas expedições contendo os referidos produtos, que será disciplinado pelo Ministério dos Transportes, mediante proposição das ferrovias.
Art. 11. Em trem destinado ao transporte de produtos perigosos não será permitida a inclusão de vagão-plataforma carregado com toras, trilhos, grandes peças ou estruturas.
Art. 12. A viagem de trem que transporte produtos perigosos será a mais direta possível e 'seguirá horário prefixado.,
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Parágrafo único. É vedado o ingresso ou transporte de
pessoa não autorizada em trem que transporte produtos perigo80S.

Art. 13. O trem transportando produtos perigosos será
inspecionado pela ferrovia para verificar sua conformidade com
o estipulado neste regulamento, bem assim nas instruções complementares e demais normas aplicáveis ao produto:
I
antes de iniciar viagem;
II - em locais previamente especificados pela ferrovia; e
Il l - quando houver suspeita de qualquer fato anormal.
Art. 14. A ferrovia dará prévio conhecimento da circulação de trem com produtos perigosos a todo pessoal envolvido
nesse transporte, instruindo-o sobre as medidas operacionais a
serem adotadas e definindo as responsabilidades.
Art. 15. Nos despachso de produtos perigosos em tráfego
mútuo, a ferrovia de origem avisará, com a devida antecedência, às demais ferrovias interessadas, para que estas possam
providenciar, em tempo hábil, a continuação do transporte com
presteza e segurança.
§ I? No momento do recebimento, os vagões com produtos
perigosos serão inspecionados para verificação de suas condições de circulação.
§ 2? Não estando os vagões em condições de prosseguir
viagem, caberá à ferrovia de origem tomar as necessárias providências para adequá-los a este fim.
Art. 16. O transporte de produtos perigosos somente será
realizado por vias cujo estado de conservação possibilite segurança compatível com o risco correspondente ao produto transportado.
Art. 17. Salvo imposição de sinalização ou mot.ivo de força maior, os trens ou vagões e equipamentos com produtos perigosos não poderão parar e estacionar ao longo da linha nos seguintes casos:
I ~ ao lado de composição ou carros de passageiros e vagões com animais ou outros vagões com produtos perigosos;
U
em locais de fácil acesso público;
Hl - em passagens de nível.
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Seção III
Do Despacho, Acondicionamento, Carregamento, Estiva,
Descarregamento, Manuseio e Armazenagem

Art. 18. Os produtos perigosos fracionados serão acondicionados para suportar os riscos de carregamento, estiva, transporte, descarregamento e baldeação, sendo o expedidor responsável pela adequação do acondicionamento, segundo especificações do fabricante do produto.
Parágrafo único. A ferrovia somente receberá para o
transporte aqueles produtos perigosos cujas embalagens externas estejam adequadamente rotuladas, etiquetadas e marcadas
de acordo com a NBR-7500.
Art.. 19. No mesmo vagão, não será permitido o transporte
de produtos perigosos com outro tipo de mercadoria, salvo se
houver compatibilidade entre os diferentes produtos transportados.
§ I" Entende-se como compatibilidade entre dois ou mais
produtos a ausência de risco potencial de ocorrer explosão, desprendimento de chama ou calor, formação de gases, vapores,
compostos ou misturas perigosas, bem como alteração das características físicas ou químicas originais de qualquer dos produtos transportados, se postos em contato entre si, seja por vazamento, ruptura de embalagem, ou qualquer outra causa.
§ 2? É defeso o transporte de produtos perigosos com risco de contaminação juntamente com alimentos, medicamentos
ou objetos destinados ao uso humano ou animal ou, ainda, com
embalagens de mercadorias destinadas ao mesmo fim.
§ 3? É vedado o transporte de animais juntamente com
qualquer produto perigoso.
Art. 20. É proibida a abertura de volumes contendo produtos perigosos nos veículos e dependências da ferrovia; exceto
em casos de emergência.
§ I? Nesses casos, a ferrovia deve providenciar, segundo
orientação do expedidor, a recomendação dos volumes, garantindo as condições de segurança necessárias ao manuseio adequado do produto perigoso, a qual deve ser realizada por pessoa
habilitada, com conhecimento sobre as características do produto e a natureza de seus riscos.
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§ 2? Quando a ferrovia proceder à abertura e recornpos ição dos volumes, passará a ser responsável pelo acondicionamenta, o que implicará a cessação da responsabilidade do expedidor.
§ 3? O expedidor será responsabilizado se a emergência tiver sido provocada por deficiência do acondicionamento original e, nesse caso, arcará com todos os ônus de controle da emergência e da abertura e recomposição dos volumes.
Art. 21. As operações de carregamento e descarregamento
de produtos perigosos são de responsabilidade, respectivamente, do expedidor e do destinatário, respeitadas as condições de
transporte indicadas pela ferrovia.
§ I? Quando realizadas nas dependências da ferrovia, as
operações de carregamento e descarregamento poderão, por
acordo entre as partes envolvidas, ser de responsabilidade de
ferrovia.
§ 2? Os produtos perigosos serão carregados e estivados,
sempre que possível, diretamente nos vagões ou destes descarregados, em local afastado de habitações ou de áreas e vias de
fácil acesso público.
§ 3? Nas operações de carregamento, cuidados especiais
serão tomados quanto à arrumação da mercadoria, a fim de evitar danos, avarias, ou acidentes.
Art. 22. Após o seu carregamento, o vagão será perfeitamente fechado, lacrado ou enIonado e isolado, até a formação
do trem.
.

Art. 23. O manuseio e a estiva de volume contendo produtos perigosos serão executados em condições de segurança adequadas às características dos produtos perigosos e à natureza
de seus riscos.
Art. 24. A execução das operações de carregamento, estiva, baldeação e descarregamento de produtos perigosos no
período noturno somente será admitida em condições adequadas
de segurança, respeitadas as prescrições próprias da ferrovia.
Art. 25. Os produtos perigosos serão armazenados em locais a eles exclusivamente reservados, isolados e sinalizados, e
serão observadas as medidas relativas à segurança e à compatibilidade entre produtos.
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Art. 26. A ferrovia providenciará no sentido de que:
I - os produtos perigosos permaneçam o menor tempo
possível em suas dependências;
II - enquanto estiverem sob sua guarda, os produtos perigosos sejam mantidos sob vigilância, por pessoal instruído sobre as características do risco e os procedimentos a serem adotados em caso de emergência, impedindo-se a aproximação de
pessoas estranhas.
Seção IV

Do Pessoal
Art. 27. A ferrovia promoverá. sistematicamente, o treinamento para todo o seu pessoal envolvido com o manuseio,
transporte, atendimento a emergências e vigilância de produtos
perigosos, de acordo com instruções expedidas a respeito do assunto.
Art. 28. Todo o pessoal envolvido nas operações de carregamento, descarregamento e baldeação de produtos perigosos
deve usar traje e equipamentos de proteção individual adequados, conforme normas e instruções baixadas pelo Ministério do
Trabalho e, no caso de substâncias radioativas, as da Comissão
Nacional de Energia Nuclear.
Parágrafo único. Durante o transporte, a equipagem deve
usar o traje mínimo obrigatório, ficando desobrigada do uso dos
equipamentos de proteção individual.
Art. 29. A ferrovia manterá o pessoal de estação, despacho, recebimento, entrega, manobra e condução de veículos carregados com produtos perigosos, inteirado dos dispositivos deste regulamento e demais instruções relativas à presença, manuseio e transporte desses produtos.

Seção V

Da Documentação
Art. 30. Os trens transportando produtos perigosos somente poderão circular com os documentos a seguir especificados, além daqueles previstos na regulamentação dos transportes
ferroviários e nas normas relativas ao produto perigoso transportado:
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I - declaração de carga emitida pelo expedidor contendo
as seguintes informações sobre o produto perigoso transportado:
a) número e nome propriados para o embarque;
b) a classe e, quando for o caso, a subclasse à qual o produto pertence;
c) declaração de que o produto está adequadamente acondicionado para suportar os riscos normais de carregamento, estiva, descarregamento, baldeação e transporte ferroviário e que
atende à regulamentação em vigor.
.
II - ficha de emergência, emitida pelo expedidor de acordo
com as NBR-7503 e NBR-8285.

Parágrafo único. O documento a que se refere o item I deste artigo não eximirá a ferrovia de responsabilidade direta por
eventuais danos que o vagão ou equipamento venha a causar a
terceiros, nem eximirá o expedidor da responsabilidade pelos
danos causados pelos produtos, por negligência de sua parte.
CAPiTULO III

Dos procedimen tos em casos de emergência
Art. 31. Em caso de ocorrência com trem que esteja transportando produtos perigosos, afetando ou não a carga, a equipagem procederá da seguinte forma:
I --'- dará ciência à estação mais próxima ou ao setor de
controle de tráfego, pelo meio mais rápido ao seu alcance, detalhando a ocorrência, o local do evento, a classe e a quantidade
do produto transportado;
II - tomará as providências cabíveis relativas à circulação do trem; e
lU - adotará as medidas indicadas na ficha de emergência
ou nas instruções específicas da ferrovia sobre o produto transportado.
Art. 32. Nos casos em que os acidentes afetem ou possam
afetar mananciais, áreas de proteção ambiental, reservas e estações ecológicas ou aglomerados urbanos, caberá à ferrovia:
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I - providenciar, junto aos órgãos competentes, o isolamento e severa vigilância da área, até que sejam eliminados todos os riscos à saúde de pessoas e animais, ao patrimônio e ao
meio ambiente.
li - dar ciência imediata do ocorrido às autoridades locais
mobilizando todos os recursos necessários, inclusive por intermédio do órgão da defesa civil, do órgão de defesa do meio ambiente, das polícias civil e militar, da corporação de bombeiros
e hospitais.
Art. 33. Nas rotas pelas quais se efetue transporte regular
de produtos perigosos, a ferrovia manterá contatos com as autoridades locais - prefeituras e órgãos de policiamento, defesa civil, bombeiros, saúde pública, saneamento, meio ambiente - e
entidades particulares, a fim de estabelecer, em conjunto com
estas, plano para atendimento de situações de emergência que
necessitem de apoio externo ao âmbito da ferrovia.
§ I? Em cada localidade será indicado um órgão ou entidade a ser contatado pela ferrovia, o qual se encarregará de acionar os outros integrantes do sistema de atendimento de emergência.
§ 2? No plano de atendimento a emergências será estabelecido a hierarquia de comando em cada situação.
Art. 34. Quando, em razão da natureza, extensão e características da emergência, se fizer necessária a presença, no local, de pessoal técnico ou especializado, esta será solicitada pela ferrovia ao expedidor ou ao fabricante do produto.
Parágrafo único. Os custos decorrentes do atendimento
previsto neste artigo serão imputados à ferrovia ou ao expedidorrsegundo disponha o contrato de transporte.
Art. 35. O fabricante do produto, o expedidor e o destinatário, em caso de emergência, prestarão apoio e darão os esclarecimentos que lhes forem solicitados pela ferrovia ou autoridade pública.
Art. 36. As operações de baldeação, em condições de
emergência, serão executadas de conformidade com a orientação
do expedidor ou do fabricante do produto e, se possível, com a
presença do destinatário ou seu preposto e de autoridade pública.
Parágrafo único. Todo pessoal envolvido nessa operação
utilizará o equipamento de manuseio e de proteção individual
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recomendados pelo expedidor ou fabricante do produto, segundo instruções deste.

Art. 37.

Em caso de transporte regular de produtos peri-

gosos, a ferrovia baixará instruções detalhadas, específicas para cada produto e para cada rota ferroviária, incluindo procedimentos para a execução segura das operações envolvidas no
manuseio e transporte e o atendimento aos casos de emergência,

com base nas informações recebidas do expedidor, segundo
orientação do fabricante do produto.
§ l? Nessas instruções serão definidas as responsabilidades, atividades e atribuições de todos aqueles que deverão atuar
nas operações de manuseio, transporte e atendimento a emergência, destacando a ordem de comando em cada caso.
§ 2? Constarão das instruções os telefones das autoridades
e entidades que, ao longo de cada rota, possam vir a prestar
auxílio nas situações de emergência, conforme descrito no § l?

do artigo 33.
§ 3? Essas instruções serão revistas e atualizadas periodicamente.
Art. 38. Em caso de transporte eventual de produtos perigosos, a critério da ferrovia e sem prejuízos da segurança, as
instruções relativas ao transporte, manuseio e atendimento a
emergências poderão ser simplificadas.
Art. 39. A ferrovia, ao fazer o transporte de produtos peri-

gosos, manterá, adequadamente localizados, em plenas condições de operação e prontos para partir, composições e veículos

de socorro dotados de todos os dispositivos e equipamentos necessários ao atendimento às situações de emergência; .bem como
equipe treinada para lidar com tais ocorrências.

CAPÍTULO IV

Dos deveres, obrigações e responsa bilidades
Seção I
Do Fabricante e do Importador
Art. 40. O fabricante de vagões e equipamentos especialmente destinados ao transporte de produtos perigosos responderá pela sua qualidade e adequação aos fins a que se destinam.
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Art. 41. O fabricante do produto perigoso deverá:
I ~ fornecer ao expedidor as especificações relativas à
adequação do acondicionamento do produto e, quando for o caso, a relação do conjunto de equipamentos a que se refere o Art.
4'-,
II - fornecer ao expedidor as informações sobre as cautelas necessárias ao transporte e manuseio do produto. hem como
ao preenchimento da ficha de emergência e à elaboração das
instruções específicas;
111 - estabelecer, em conjunto com a ferrovia, as especificações e condições para limpeza e descontaminação de vagões e
equipamentos;
IV - prestar o apoio e as informações complementares que
lhe forem solicitados pela ferrovia ou pelas autoridades públicas, em casos de emergência.
Art. 42. No caso de importação, o importador do produto
ou equipamento assumirá, em território brasileiro, os deveres,
obrigações e responsabilidades do fabricante.

Seção II

Do Expedidor e do Destinatário
Art. 43. O expedidor deverá:
a) fornecer à ferrovia os documentos exigíveis para o transporte de produtos perigosos, assumindo responsabilidade pelo
que declarar;
b) prestar à ferrovia, de conformidade com o fabricante do
produto, todas as informações sobre o produto perigoso a ser
transportado, necessárias para a elaboração de instruções relativas às medidas de segurança no transporte e para atendimento
a situações de emergência;
cl indicar, de conformidade com o fabricante, os principais
riscos associados ao produto perigoso e as providências essenciais a serem tomadas em caso de emergência;
di exigir da ferrovia o emprego de rótulo de risco e painéis
de segurança adequados aos produtos a transportar, conforme
disposto no art. 8~;
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e) entregar os produtos devidamente rotulados, etiquetados
e marcados, no caso de carga fracionada;
f) acordar com a ferrovia, caso esta não os possua, o forne-

cimento de equipamentos específicos a atender às situações de
emergência, com as devidas instruções para a sua correta utilização;

g) fornecer à ferrovia, quando esta não os possua, os rótulos de risco e painéis de segurança para uso de vagões ou equipamentos de propriedade do transportador, em caso de transporte eventual;
h) comprovar junto à ferrovia a realização de inspeções em
vagões e equipamentos de sua propriedade, conforme previsto
no § 3~, do art. 3~.
Art. 44. O expedidor e o destinatário prestarão todo o
apoio possível e darão os esclarecimentos necessários que lhes
forem solicitados pela ferrovia ou autoridade pública, em casos
de emergência no transporte de produtos perigosos.
Art. 45. As operações de carregamento e de descarregamento são da responsabilidade, respectivamente, do expedidor e
do destinatário, cabendo-lhes dar treinamento e orientação adequados ao pessoal envolvido, quanto aos procedimentos a serem
adotados nessas operações, respeitadas as condições de transporte indicadas pela ferrovia.
§ I? A ferrovia será co-responsável pelas operações de
carregamento ou de descarregamento, quando delas participar,
por acordo com o expedidor ou com o destinatário.
§ 2~ Quando realizadas nas dependências da ferrovia, as
operações de carregamento e descarregamento poderão, por comum acordo entre as partes envolvidas, ser de responsabilidade
da ferrovia.
Art. 46. No carregamento, estiva e descarregamento de
produtos perigosos, o expedidor e o destinatário tomarão as
precauções necessárias à preservação dos bens de propriedade
da ferrovia -iu de terceiros, com especial atenção para a compatibilidade entre os aludidos produtos.
Art. 47. Quando os vagões e equipamentos forem de propriedade da ferrovia, caberá ao expedidor verificar se os mesmos estão em condições adequadas ao acondicionamento dos
produtos.
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Art. 48. O expedidor será responsável pela adequação do
acondicionamento do produto a ser transportado, conforme norma brasileira .e, na falta desta, conforme especificações do fabricante do produto.
Parágrafo único. Nos casos de emergência, em que a ferrovia efetue a .abertura e recomposição de volumes contendo produtos perigo;sos, será sua a responsabilidade a que se refere este artigo, respondendo o expedidor pelas conseqüências da
emergência, se esta tiver sido provocada por ato ou omissão a
ele imputável.

Seção III
Da Ferrovia
Art. 49. Constituem deveres e obrigações da ferrovia:
I - garantir as condições de utilização, hem assim a
adequação de seus vagões e equipamentos aos produtos transportados;
II - verificar as condições de utilização e a adequação
ao transporte de produtos perigosos dos vagões e equipamentos,
quando de propriedade de ,terceiros;
lU - fazer acompanhar as operações de carga, descarga
e baldeação, executadas pelo expedidor ou destinatário, em instalações da ferrovia, adotando as cautelas necessárias para prevenir riscos ao meio ambiente, à saúde e à integridade física de
seus prepostos;
IV -certificar·se de que o expedidor ou o destinatário
da carga estão habilitados a executar as operações de sua movimentação em instalações próprias;
V - observar a orientação do expedidor quanto à correta estiva da carga no vagão ou equipamento, sempre que, por
acordo com o expedidor, tiver responsabilidade solidária ou exclusiva sobre as operações de carregamento e descarregamento;
VI - providenciar para que o trem mantenha afixados
em lugar visível os rótulos de risco e painéis de segurança es~
pecíficos adequados aos produtos transportados e assegurar que
os equipamentos necessários a situações de emergência estejam
em condições de funcionamento adequadas;
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VII - instruir o pessoal envolvido na operação do transporte quanto à correta utilização dos equipamentos necessários
ao atendimento a situações de emergência;
VIII - zelar pela adequação profissional do pessoal envolvido nas operações de manuseio e de transporte, submetendo-o
a exames de saúde periódicos.
§ I? Sempre que a carga e a descarga forem executadas
pelo expedidor ou destinatário sem a conferência e acompanhamenta da ferrovia, o expedidor ficará responsável pelos danos e
acidentes decorrentes do mau acondicionamento da carga, devendo neste caso os vagões serem lacrados pelo expedidor ou
destinatário.
§ 2? No transporte de granéis, quando a carga e a descarga forem feitas pelo expedidor ou destinatário sem conferência
da ferrovia, a responsabilidade do expedidor ou do destinatário
se restringe aos acidentes ocorridos nessas operações, salvo
quando o carregamento e descarregamento forem realizados em
desacordo com as normas vigentes para o produto e tais irregularidades venham a provocar acidentes ou avaria no percurso.
Art. 50. A ferrovia conferirá, na origem, o que for apresentado para despacho, verificando a procedência das declarações e informações do expedidor e o cumprimento das exigências prescritas neste regulamento.
Art. 51. A ferrovia recusará o transporte quando as condições de acondicionamento dos produtos não estiverem conforme
os preceitos deste Regulamento, das demais normas e instruções, ou apresentarem sinais de violação, deterioração, ou mau
estado de conservação; sob pena de responsabilidade solidária
com o expedidor.
Art. 52. A ferrovia comunicará ao destinatário em tempo
hábil, a data e hora da chegada do produto, para que ele possa
tomar as providências cabíveis para a retirada da mercadoria
no prazo ajustado.

CAPÍTULO V

Da fiscalização
Art. 53. A fiscalização do cumprimento deste Regulamento, de suas normas e instruções complementares, será exercida
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pela Secretaria-Geral do Ministério dos Transportes cabendolhe:
I - fixar a periodicidade com que as ferrovias deverão
apresentar relatórios sobre o transporte e ocorrências;
II - adotar as medidas adequadas para melhorar o nível
de segurança nesse tipo de transporte;
III - determinar, quando for o caso, providências para a
apuração de responsabilidade nas ocorrências com produtos perigosos, garantindo às partes o direito de participação na apuração dos fatos.
Art. 54. Caberá à ferrovia a fiscalização dos procedimentos operacionais de seu pessoal para assegurar o cumprimento
dos dispositivos deste julgamento.
Art. 55. Nos contratos de transporte de produtos perigosos as partes estipularão as suas obrigações e as sanções aplicáveis pelo seu descumprimento.
§ 1~ A aplicação dessas sanções far-se-á independentemente de outras penalidades aplicáveis ao infrator, inclusive multas, na forma do que dispuser a legislação federal, estadual ou
municipal.
§ 2? A imposição das sanções previstas neste artigo não
exonera o infrator das cominações civis e penais cabíveis.
CAPÍTULO VI
Das disposições gerais

Art. 56.

Para a uniforme e generalizada aplicação deste re-

gulamento, o Ministério dos Transportes manterá cooperação
com órgãos e entidades públicas ou privadas, mediante troca de
experiências, consultas e execução de pesquisa, com a finalidade, inclusive, de complementação ou alteração deste regulamen-

to.
Art. 57. Integram o presente regulamento as NBR-7500,
NBR-7503 e NBR-8285.
Art. 58. Será de exclusiva competência do Ministério dos
Transportes:
I - estabelecer medidas especiais de segurança para o
transporte, em circunstâncias que assim o exijam tecnicamente;
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Il - estabelecer proibição de transporte de produtos perigosos por ferrovia, quando esta não oferecer condições de segurança suficiente, determinando para cada caso a modalidade de
transporte mais adequada;
III - dispensar do cumprimento, total ou parcial, das exigências deste regulamento, o transporte de determinados produtos ou quantidade de produtos que não representam riscos significativos.
§ I?· Quando se tratar de produtos explosivos e de substâncias radioativas serão ouvidos pelo Ministério dos Transportes, respectivamente, o Ministério do Exército e a Comissão Nacional de Energia Nuclear.
§ 2? O transporte de pequenas quantidades de produtos
perigosos, necessários à operação e manutenção dos serviços
ferroviários, assim como o transporte a bordo de trens de socorro, estão isentos do cumprimento das disposições previstas neste regulamento.
Art. 59. O presente regulamento será aplicado ao transporte ferroviário internacional de produtos perigosos, em território brasileiro, observadas, no que couber, as disposições constantes de acordos, convênios ou tratados ratificados pelo Brasil.
Art. 60. Este regulamento será amplamente divulgado e
estará à disposição dos usuários, para consulta, nas estações e
agências da ferrovia.
Art. 61. O Ministério dos Transportes fixará, mediante
portaria, os prazos necessários para que a ferrovia, o expedidor, o destinatário e o fabricante de produtos ou equipamentos
se adaptem às exigências deste regulamento.
Brasília, 21 de fevereiro de 1990.
DECRETO N? 98.974, DE 21 DE FEVEREIRO DE 1990
Renova a concessão outorgada à. Fimdeçüo Cultural e Educacional Santana de
Ceetite. para explorar serviço de mdioâiíusão sonora em onda média, na Cidade de
Ceetíte, Estado da Bahia.

O PRESIDENTE DA REPúBLICA, usando das atribuições que lhe confere o artigo 84, item IV, da Constituição, e nos
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termos do artigo 6?, item I, do Decreto n? 88.066, de 26 de janeiro de 1983, e tendo em vista o que consta do Processo n?
29107.000092/88,
DECRETA:
Art. I? Fica, de acordo com o artigo 33, § 3?, da Lei n?
4.117, de 27 de agosto de 1962, renovada por 10 (dez) anos, a partir de 24 de maio de 1988, a concessão da Fundação Cultural e
Educacional Santana de Caetité, outorgada através do Decreto
n? 81.460, de 20 de março de 1978, para explorar, na Cidade de
Caetité, Estado da Bahia, sem direito de exclusividade, serviço
de radiodifusão sonora em onda média.
Parágrafo único. A execução do serviço de radiodifusão
cuja outorga é renovada por este Decreto, reger-se-á pelo Código Brasileiro de Telecomunicações, leis subseqüentes e seus regulamentos e, cumulativamente, pelas cláusulas aprovadas
através do Decreto n? 88.066, de 26 de janeiro de 1983, às quais
a entidade aderiu previamente.
Art. 2? A concessão ora renovada somente produzirá efeitos legais após deliberação do Congresso Nacional, na forma do
§ 3?, do artigo 223, da Constituição.
Art. 3' Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Brasília, 21 de fevereiro de 1990; 169? da Independência e
102? da República.
JOSÉ SARNEY
Antônio Carlos Magalhães

DECRETO N? 98.975, DE 21 DE FEVEREIRO DE 1990
Outorga concessão à Rádio e Televisão
Norte Ltâe., para explorar serviço de radiodifusão de sons e imagens (televisão), na
Cidade do Rio Branco, Estado do Acre.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, usando das atribuições que lhe conferem o artigo 84, item IV, da Constituição, e o
artigo 29 do Regulamento dos Serviços de Radiodifusão, aproCol. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 182(1):81-525, jan.Zfev. 1990.
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vado pelo Decreto n? 52.795, de 31 de outubro de 1963, com a redação dada pelo Decreto n~ 88.067, de 26 de janeiro de 1983, e
tendo em vista o que consta do Processo MC n? 29000.004983/89
(Edital n? 71/89),
DECRETA:
Art. 1~ Fica outorgada concessão à Rádio e Televisão Norte Ltda., para explorar, pelo prazo de 15 (quinze) anos, sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão de sons e ímagem (televisão), na Cidade de Rio Branco, Estado do Acre.
Parágrafo único. A concessão ora outorgada reger-se-á pelo Código Brasileiro de Telecomunicações, leis subseqüentes,
regulamentos e obrigações assumidas pela outorgada em sua
proposta.
Art. 2? Esta concessão somente produzirá efeitos legais
após deliberação do Congresso Nacional, na forma do artigo
223, § 3~, da Constituição.
Art. 3? O contrato decorrente desta concessão deverá ser
assinado dentro de 60 (sessenta) dias, a contar da data de puhlicação da deliberação de que trata o artigo anterior, sob pena de
se tornar nulo, de pleno direito, o ato de outorga.
Art. 4~ Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
102~

Brasília, 21 de fevereiro de 1990; 169~ da Independência e
da República.
JOSÉ SARNEY
Antônio Carlos Magalhães
DECRETO

N~

98.976, DE 21 DE FEVEREIRO DE 1990
Altera o Decreto n,O 98.895 (·l, de 30 de
janeiro de 1990, que regulamenta a Lei n?
7.834 (··l, de 6 de outubro de 1989, e dá outras providêncías.

(*) V. pág. 389 deste volume.
(**) V. Coleção das Leis de 1989, volume 181, bimestre setembro/outubro,

pág. 2193.
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o PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições
que lhe confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e tendo em
vista o disposto no § 3? do art. 2? da Lei n? 7.834, de 6 de outubro de 1989,
DECRETA:
Art. I? O art. I? do Decreto n? 98.895, de 30 de janeiro de
1990, passa a vigorar com a redação seguinte:
"Art. I? Às classes integrantes da Carreira de Especialista em Políticas Públicas e Gestão Governamental será cometido o exercício de atividades a serem desenvolvidas, preferencialmente, em áreas sistêmicas de recursos
humanos, serviços de administração geral, organização,
sistemas e métodos, em níveis diferenciados de assessoramento e direção, planejamento, coordenação e execução, ligadas a formulação, implementação e avaliação de politicas públicas, em graus variados de complexidade, responsabilidade e autonomia, na forma das respectivas especificações de classes, que serão baixadas por meio de ato do
Secretário de Recursos Humanos da Seplan».
Art. 2? Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 3? Revogam-se as disposições em contrário.
Brasília, 21 de fevereirá de 1990; 169? da Independência e
102? da República.
JOSÉ SARNEY

João Batista de Abreu
DECRETO N? 98.977, DE 21 DE FEVEREIRO DE 1990
Altera o art. 16 do Decreto n!' 98.356 (*),
de 3 de novembro de 1989, que dispõe sobre
a estrutura da Seplan.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições
que lhe confere o art. 84, incisos IV e VI, da Constituição,
(*) V. Coleção das Leis de 1989, volume 181, n" 6, tomo 2, bimestre novembro/dezembro, pág. 3377.
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DECRETA:
Art. I? O artigo 16 do Decreto n? 98.356, de 3 de novembro
de 1989, passa a vigorar com a seguinte redação:
"Art. 16. À Secretaria de Orçamento e Finanças, Orgão Central do Subsistema de Orçamento, compete coordenar e supervisionar a elaboração do projeto de lei de diretrizes orçamentárias e dos orçamentos fiscal e da seguridade social, bem como acompanhar sua execução.»
Art. 2' Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 3?

Revogam-se as disposições em contrário.
Brasília, 21 de fevereiro de 1990; 169? da Independência e
102? da República.
JOSÉ SARNEY
João Batista de Abreu

DECRETO N' 98.978, DE 21 DE FEVEREIRO DE 1990
Dispõe sobre as Carreiras Finanças e
Controle e Orçamento, criadas pelos Decretos-Leis nse. 2.346(·) e 2.347(*"'), de 23 de
julho de 1987.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição
que lhe confere o art. 84, inciso IV, da Constituição,
DECRETA:
Art. I? Serão revistos, mediante requerimento dos interessados, os atos de transposição para os cargos de Técnico de Einanças e Controle e Técnico de Orçamento, a que se referem os
Decretos-Leis n?s 2.346 e 2.347, de 23 de julho de 1987, dos servidores que tiveram alteradas suas situações funcionais até o dia
imediatamente anterior ao da data da publicação dos referidos
atos.
(*) V. Coleção das Leis de 1989, volume V, leis de julho a setembro, pág. 7.
(**) Ibidem, pag , 11.
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§ I? Para os efeitos deste Decreto, consideram-se alterações funcionais:
I - aprovação em concurso público para cargo ou emprego de nível superior;

II - habilitação em processo seletivo de ascensão ou reclassificação funcionais para cargo ou emprego de nível superior.
§ 2? Somente serão consideradas as alterações ocorridas
com respeito aos servidores que, até a data da publicação dos
Decretos-Leis referidos neste artigo, obtiveram diploma de nível
superior ou habilitação legal equivalente.
Art. 2? Os órgãos de pessoal do Ministério da Fazenda e
da Secretaria de Planejamento e Coordenação serão responsáveis pela análise dos requerimentos de que trata o art. I? e pelo
encaminhamento da documentação correspondente, necessária à
revisão do ato de transposição, à Secretaria de Recursos Humanos da Seplan.
Art. 3? Os efeitos financeiros decorrentes da revisão da
transposição vigorarão a partir da data de publicação do respectivo ato.
Art. 4? Este Decreto entra em vigor na data de sua publ icacão.
- Art. 5? Revogam-se as disposições em contrário.
Brasília, 21 de fevereiro de 1990; 169? da Independência e
102? da República.
JOSE SARNEY
João Batista de Abreu

DECRETO N? 98.979, DE 21 DE FEVEREIRO DE 1990
Autoriza a Escola Agrotécnica Federal
Presidente Juscelino Kubitscheck, de Bento Gonçalves - RS, a organizar e manter
cursos de nível superior de ensino, na área
egrotécníce,

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições
que lhe confere o art. 84, incisos IV e VI, da Constituição, e tendo em vista o que consta do Processo n? 23000.022820/89-17, do
Ministério da Educação,
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DECRETA:
Art. I? Fica a Escola Agrotécnica Federal Presidente Juscelino Kubitscheck de Bento Gonçalves - Rio Grande do 8u:,
criada pela Lei n? 3.646, de 22 de outubro de 1959, autorizada a
organizar e manter cursos de nível superior, na área agrotécnica, observado o disposto no Decreto-Lei n? 547, de 18 de abril
de 1969.
Parágrafo único. A autorização para funcionamento de cada curso obedecerá ao disposto na legislação e demais normas
vigentes.
Art. 2? Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 3? Revogam-se as disposições em contrário.
Brasília, 21 de fevereiro de 1990; 169? da Independência e
102? da República.

JOSÉ SARNEY
Carlos Sant'Anna
DECRETO N? 98.980, DE 22 DE FEVEREIRO DE 1990
Outorga concessão à Televisão Salvador Ltde., para explorar Serviço Especial
de Televisão por Assinatura (TVA), na região metropolitana de Salvador, Estado da
Bahia.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, usando das atribuições que lhe conferem o artigo 84, item IV, da Constituição, e o
artigo 15 do Regulamento do Serviço Especial de Televisão por
Assinatura (TV A), aprovado pelo Decreto n? 95.744, de 23 de fevereiro de 1988, e alterado pelo Decreto n? 95.815, de 10 de março de 1988, e tendo em vista o que consta do Processo MC n?
29000.004621/89, (Edital n? 60/89),
DECRETA:
Art. I? Fica outorgada concessão à Televisão Salvador
Ltda., para explorar, pelo prazo de 15 (quinze) anos, sem direito
de exclusividade, Serviço Especial de Televisão por Assinatura
(TV A) na região metropolitana de Salvador, Estado da Bahia.
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Parágrafo único. A concessão ora outorgada reger-se-á pelo Código Brasileiro de Telecomunicações, leis subseqüentes e
seus regulamentos e, cumulativamente, de conformidade com
preceitos e obrigações enumerados no artigo 19 do Regulamento
do Serviço Especial de Televisão por Assinatura (TV A), bem
como as obrigações assumidas pela outorgada em sua proposta.
Art. 2? O contrato decorrente desta concessão deverá ser
assinado dentro de 60 (sessenta] dias, a contar da publicação
deste Decreto no Diário Oficial da União, sob pena de se tornar
nulo, de pleno direito, o ato de outorga.
Art. 3? Este Decreto entra em vigor na data de sua publícação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 22 de fevereiro de 1990; 169? da Independência e
102? da República.
JOSÉ SARNEY
Antônio Carlos Magalhães

DECRETO N? 98.981, DE 22 DE FEVEREIRO DE 1990
Declara de interesse social, para fins de
reforma agrária, o imóvel rural denominado
Fazenda Casas Altas, situado no Município
de ltaguaí, Estado do Rio de Janeiro. e dá
outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições
que lhe conferem os artigos 84, item IV, e 184 da Constituição, e
nos termos dos artigos 18 e 20, da Lei n? 4.504, de 30 de novembro de 1964, e do Decreto-Lei n? 554, de 25 de abril de 1969,
DECRETA:
Art. I? É declarado de interesse social para fins de reforma agrarra, nos termos dos artigos 18, letras a, b, c, e d, e 20,
itens I e V, da Lei n? 4.504, de 30 de novembro de 1964, o imóvel
rural denominado Fazenda Casas Altas, com área de 586,9185ha
[quinhentos e oitenta e seis hectares, noventa e um ares e oitenta e cinco centiares), situado no Município de Itaguaí, Estado
do Rio de Janeiro.
Parágrafo único. O imóvel a que se refere este artigo tem o
seguinte perímetro: partindo do Ponto Ml·MS-13, de coordenaCol. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 182(1):81-525, jan.zfev. 1990.
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das UTM E = 626.416,3m e N = 7.480.394,9m, referido ao Meridiano Central de 45'WGr, segue por linhas secas, confrontando
com terras da Fazenda Espigão com os seguintes azimutes e
distâncias: 49'14' e 766m, até o Ponto M2; 350'59' e 946,6m, até
o Ponto M3; deste, segue por linha seca, confrontando com terras de Aires Ferreira, com azimute de 102°40' e distância de
401,9m, até o Ponto MS-82; deste, confrontando com terras de
Cinilzo Urcelino da Costa, segue por linhas secas, com os seguintes azimutes e distâncias: 109'15' e 496,7m, até o Ponto MS83; 44'22' e 45m, até o Ponto MS-84; deste, confrontando com
terras de Benedito Manoel Pinheiro, segue por linha seca, com
azimute de 50'23' e distância de 212,4m, até o Ponto MS-85; deste, confrontando com terras de Luiz Urcelino da Costa, segue
por linha seca, com azimute de 44'57' e distância de 82,5m, até o
Ponto MS-86; deste, confrontando com terras de Haroldo da Silva Braga, segue por linhas secas, com os seguintes azimutes e
distâncias: 154'45' e 87,7m, até o Ponto MS-87; 59'57' e 557m,
até o Ponto MS-88; deste, segue por linhas secas, confrontando
com terras de Abelardo Goulard, com os seguintes azimutes e
distâncias: 60'05' e 593,2m, até o Ponto MS-34D; 136'54' e
12,7m, até o ponto MS-89, situado na faixa do domínio de uma
estrada: deste, cruza a estrada com azimute de 156'22' e distância de 5,9m, até o Ponto MS-79, situado na faixa de domínio da
estrada: do Ponto MS-79, segue por linhas secas, confrontando
com o lote 77 da Gleba A, do Projeto Fundiário Fazenda Nacional de Santa Cruz, com os seguintes azimutes e distâncias:
136'54' e 289,5m, até o Ponto MS-35-D; 158'31' e 50,5m, até o
Ponto MS 36-D; 198'08' e 87,8m, até o Ponto MS-37-D; 119'27' e
121,6m, até o Ponto MS-38-D; 126'39' e 139,2m, até o Ponto MS39-D; 116'57' e 146,lm, até o Ponto MS-40-D; 183'19' e 79,3m,
até o Ponto MS-41-D; 214'38' e 63,7m, até o Ponto MS-42-D;
199'27' e 53,8m, até o Ponto MS-43-D; 205'30' e 69,2m, até o
Ponto MS-44-D; 227'58' e 123,2m, até o Ponto MS-45-D; 202'37'
e 59,8m, até o Ponto MS-46-D; 221'56' e 75,4m, até o Ponto MS47-D; 237'22' e 77,9m, até o Ponto MS-48-D; 221'05' e 114,7m,
até o Ponto MS-49-D; 204'10' e 178,lm, até o Ponto MS-50-D;
197'21' e 182,5m, até o Ponto MS-51-D; 203'39' e 172,3m, até o
Ponto MS-52-D; 170'54' e 93m, até o Ponto MS-01-D; 75'02' e
530,5m, até o Ponto MS-02- D; deste, segue por linha seca, confrontando com terras de Pedro Remigio de Menezes e Milton Iakaki, com azimute de 165'23' e distância de 518,8m, até o Ponto
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MS-OI; deste, segue por linhas secas, confrontando com terras
de Minoru Usada e João da Silva Lessa Sobrinho, com os seguintes azimutes e distâncias: 285°30' e 536,8m, até o Ponto
MS-2; 161°27' e 14,8m, até o Ponto MS-03; deste, segue por linha
seca, confrontando com terras de João da Silva Lessa Sobrinho,
Jorge Ramos de Aguiar e José Hilário da Silva, com azimute
de 185°32' e distância de 552m, até o ponto MS-04; deste, segue
por linhas secas, confrontando com terras de Ivaldo Euzébio
da Silva, com os seguintes azimutes e distâncias: 156°02' e
53,2m, até o Ponto MS-05; 190°14' e 33,2m, até o Ponto MS-6;
223°14' e 22,9m, até o Ponto MS-7; 189°42' e 281,8m, até o Ponto
MS-8; 211°57' e 126,6m, até o Ponto MS-9; deste, segue por linhas secas, confrontando com terras de Aurora Conceição Borges, com os seguintes azimutes e distâncias: 211°56' e 65,4m, até
o Ponto MS-lO; 186°40' e 106,8m, até o Ponto MS-lI; deste, segue por linha seca, confrontando com terras de Enelcino José
Borges, com azimute de 300°59' e distância de L121m, até o
Ponto MS-12; deste, segue por linha seca, confrontando com terras de Severino Salustino de Faria, com azimute de 301°22' e
distância de L757,5m, até o Ponto M1-MS-13, início da descrição
deste perimetro. (Fonte de referência: Fundren Escala 1:20.000
- Folha n? 2 - Município de Itaguaí).
Art. 2? Excluem-se dos efeitos deste Decreto: a) os semoventes, as máquinas e os implementas agrícolas; e b) as benfei·
torias existentes no imóvel referido no artigo anterior e pertencentes aos que serão beneficiados com a sua destinação.
Art. 3° O Instituto Nacional de Colonização e Reforma
Agrária (Incra) , fica autorizado a promover a desapropriação do
imóvel rural de que trata o presente Decreto, na forma prevista
no Decreto-Lei n? 554, de 25 de abril de 1969.
Art.

4~

cação.
Art. 5?
102~

Este Decreto entra em vigor na data de sua publiRevogam-se as disposições em contrário.

Brasília, 22 de fevereiro de 1990;
da República.

169~

da Independência e

JOSÉ SARNEY
Iris Rezende Machado
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DECRETO N? 98.982, DE 22 DE FEVEREIRO DE 1990
Prorroga o período de correção monetária dos preços mínimos vigentes para diversos produtos agrícolas da safra de verão de 1988/89.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, usando da atribuição
que lhe confere o artigo 84, item IV, da Constituicão, e tendo
em vista o disposto no Decreto-Lei n? 79, de 19 de dezembro de
1966,
DECRETA:
Art. 1? Fica prorrogado o período de correção monetária
dos preços mínimos vigentes para os diversos produtos agrícolas da safra de verão de 1988/89, conforme anexo.
Art. 2? Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 22 de fevereiro de 1990; 169? da Independência e
102? da República.
JOSÉ SARNEY
lris Rezende Machado
ANEXO AO DECRETO N? 98.982, DE 22 DE FEVEREIRO
DE 1990
PRORROGAÇÃO DO PERÍODO DE CORREÇÃO MONETÁRIA
REGIÃO CENTRO-SUL

Safra/Produto

Último mês de correção pela
variação do BTN

Safra de Verão 88/89

Algodão em Caroço
Arroz agulhinha, em casca
Arroz de sequeiro, em casca

Mamona em bagas
M.ilho
Soja

Surge

dez/89
dez/89
dez/89
dezlB9
dez/89
dez/89
dez/89
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DECRETO N? 98.983, DE 23 DE FEVEREIRO DE 1990
Declara de utilidade pública, para fins
de desapropria.ção, pelo Departamento Nacional de Obras Contra as Secas (DNOCS),
área de terra, abrangida pela bacia hidráulica e faixa seca do Açude Público Castanhão, nos Municípios de Alto Santo, Jegueribere, Jaguaretama e Jeguetibe, Estado
do Ceará, e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPúBLICA, usando das atribuições que lhe confere o artigo 84, item IV, da Constituição, e tendo em vista o disposto no artigo 5?, letras d e p, do Decreto-Lei
n? 3.365, de 21 de junho de 1941, modificado pela Lei n? 2.786, de
21 de maio de 1956, e combinado com o artigo 4? da Lei n? 4.593,
de 29 de dezembro de 1964, e o artigo 28 da Lei n? 6.662, de 25 de
junho de 1979,
DECRETA:
Art. I? Fica declarada de utilidade pública, para fins de
desapropriação, pelo Departamento Nacional de Obras Contra as Secas (DNOCS), área de terra e respectivas benfeitorias, tituladas a diversos particulares, com aproximadamente
68.620,93ha (sessenta e oito mil, seiscentos e vinte .hectares e noventa e três centiares), abrangida pela bacia hidráulica e faixa
seca do Açude Público Castanhão, localizado nos Municípios de
Alto Santo, Jaguaribara, Jaguaretama e Jaguaribe, Estado do
Ceará, de acordo com a planta constante do Processo PRONI n?
43000.000021190·77, necessária à construção dessa bacia hidráulica, assim descrita:
O polígono tem seu início no P-O, de coordenadas (UTM) de
latitude 9.389.380m e longitude 563.150m localizado na margem
direita da Rodovia BR'116, a uma distãncia de 1.100m ao norte
da RN n? 103 do IBGE; neste toma-se o azimute de 345°00' e segue a uma distãncia de 6.900m até encontrar o Pvl : neste faz um
ângulo interno de 82°30' e segue a uma distância de 3.050m até
encontrar P-2; neste faz um ângulo interno de 221°45' e segue a
uma distância de 2.065m até encontrar o P-3; neste faz ângulo
interno de 118°30' e segue a uma distãncia 6.300m até encontrar
o P·4; neste faz um ângulo interno de 132°30' e segue a uma distância de 2.550m até encontrar o P-5; neste faz um ângulo interCol. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 182(1):81-525, jan./fev. 1990.
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no de 296'45' e segue a uma distância de 2.300m até encontrar o
P-6; neste faz um ângulo interno de 161'15' e segue a uma distância de 3.870m até encontrar o P-7; neste faz um ângulo interno de 80'30' e segue a uma distância de 1.400m até encontrar o
P-8; neste faz um ângulo interno de 270'00' e segue a uma distância de 1.650m até encontrar o P-9; neste faz um ângulo interno de 270'00' e segue a uma distância de 2.100m até encontrar o
P-10; neste faz um ângulo interno de 119'15' e segue a uma distância de 3.750m até encontrar o P-11; neste faz um ângulo interno de 161'00' e segue a uma distância de 5.660m até encontrar
o P-12; neste faz um ângulo interno de 75'30' e segue a uma distância de 3.750m até encontrar o P-13; neste faz um ângulo interno de 209'45' e segue a uma distância de 2.300m até encontrar
o P-14; neste faz um ângulo interno de 122'00' e segue a uma
distância de 3.800m até encontrar o P-15; neste faz um ângulo
interno de 288'00' e segue a uma distância de 4.250m até encontrar o P-16; neste faz um ângulo interno de 284'30' e segue a
uma distância de 880m até encontrar o P-17; neste faz um ângulo interno de 79'15' e segue a uma distância de 1.820m até encontrar o P-18; neste faz um ângulo interno de 142'45' e segue a
uma distância de 1.570m até encontrar o P-19; neste faz um ângulo interno de 278'10' e segue a uma distância de 3.000m até
o P-20; neste faz um ângulo interno de 76'20' e segue a uma
distância de 1.220m até encontrar o P-21; neste faz um ângulo
interno de 233'15' e segue a uma distância de 1.750m até encontrar o P-22; neste faz um ângulo interno de 118'00' e segue a
uma distância de 2.780m até encontrar o P-23; neste faz um ângulo interno de 242'50' e segue a uma distância de 1.800m até
encontrar o P-24; neste faz um ângulo interno de 76'00' e segue
a uma distância de 900m até encontrar o P-25; neste faz um ângulo interno de 107'30' e segue a uma distância de 3.300m até
encontrar o P-26; neste faz um ângulo interno de 260'00' e segue
a uma distância de 1.900m até encontrar o P-27; neste faz um
ângulo interno de 290'30' e segue a uma distância de 1.350m até
encontrar o P-28; neste faz um ângulo interno de 140'40' e segue
a uma distância de 4.000m até encontrar o P-29; neste faz um
ângulo interno de 154'00' e segue a uma distância de 1.350m até
encontrar o P-30; neste faz um ângulo interno de 56'30' e segue a
uma distância de 2.840m até encontrar o P-31; neste faz um ângulo interno de 269'30' e segue a uma distância de 1.150m até
encontrar o P-32; neste faz um ângulo interno de 91'15' e segue
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a uma distância de 1.050m até encontrar o P·33; neste faz um
ângulo interno de 111'30' e segue a uma distância de 1.700m até
encontrar o P·34; neste faz um ângulo interno de 233'00' e segue
a uma distância de 7.850m até encontrar o P·35; neste faz um
ângulo interno de 212'15' e segue a uma distância de 2.600m até
encontrar o P·36; neste faz um ângulo interno de 251'15' e segue
a uma distância de 1.900m até encontrar o P·37; neste faz um
ângulo interno de 271'15' e segue a uma distância de 5.620m até
encontrar o P·38; neste faz um ângulo interno de 86'30' e segue
a uma distância de 1.500m até encontrar o P·39; neste faz um
ângulo interno de 106'45' e segue a uma distância de 8.300m até
encontrar o P·40; neste faz um ângulo interno de 273'50' e segue
a uma distância de 8.600m até encontrar o P·41; neste faz um
ângulo interno de 221'00' e segue a uma distância de 3.380m até
encontrar o P·42; neste faz um ângulo interno de 65'45' e segue
a uma distância de 1.500m até encontrar o P·43; neste faz um
ângulo interno de 109'00' e segue a uma distância de 1.650m até
encontrar o P·44; neste faz um ângulo interno de 260'00' e segue
a uma distância de 3.900m até encontrar o P·45; neste faz um
ângulo interno de 245'00' e segue a uma distância de 2.100m até
encontrar o P·46; neste faz um ângulo interno de 121'00' e segue
a uma distância de 4.000m até encontrar o P·47; neste faz um
ângulo interno de 203'00' e segue a uma distância de 5.250m até
encontrar o P·48; neste faz um ângulo interno de 219'00' e segue
a uma distância de 2.000m até encontrar o P'49; neste faz um ânguio interno de 69'00' e segue a uma distância de 1.400m até encontrar o P·50; neste faz um ângulo interno de 120'00' e segue a
uma distância de 1.900m até encontrar o P·51; neste faz um ânguio interno de 123'00' e segue a uma distância de 3.250m até
encontrar o P·52; neste faz um ângulo interno de 202'00' e segue
a uma distância de 2.600m até encontrar o P·53; neste faz um
ângulo interno de 144'15' e segue a uma distância de 3.250m até
encontrar o P·54; neste faz um ângulo interno de 219'00' e segue
a uma distância de 2.400m até encontrar o P·55; neste faz um
ângulo interno de 156'30' e segue a uma distância de 4.900m até
encontrar o P·56; neste faz um ângulo interno de 285'00' e segue
a uma distância de 1.700m até encontrar o P·57; neste faz um
ângulo interno de 113'30' e segue a uma distância de 1.750m até
encontrar o P·58; neste faz um ângulo interno de 148'40' e segue
a uma distância de 1.800m até encontrar o P·59; neste faz um
ângulo interno de 231'15' e segue a uma distância de 2.580m até
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encontrar o P·60; neste faz um ângulo interno de 238'30' e segue
a uma distância de 3.500m até encontrar o P-61; neste faz um
ângulo interno de 270'00' e segue a uma distância de 2.350m até
encontrar o P-62; neste faz um ângulo interno de 90°00' e segue
a uma distância de 1.650m até encontrar o P-63; neste faz um
ângulo interno de 90'00' e segue a uma distância de 850m até encontrar o P-64; neste faz um ângulo interno de 270'00' e segue a
uma distância de 2.350m até encontrar o P·65; neste faz um ânguio interno de 90'00' e segue a uma distância de 2.900m até encontrar o P·66; neste faz um ângulo interno de 270'00' e segue a
uma distância de 1.350m até encontrar o P-67; neste faz um ângulo interno de 90'00' e segue a uma distância de 4.130m até encontrar o P·68; neste faz um ângulo interno de 270'00' e segue a
uma distância de 6.000m até encontrar o P·69; neste faz um ânguio interno de 270'00' e segue a uma distância de 3.500m até
encontrar o P·70; neste faz um ângulo interno de 147'30' e segue
a uma distância de 1.750m até encontrar o p·71; neste faz um
ângulo interno de 90'00' e segue a uma distância de 1.850m até
encontrar o P-72; neste faz um ângulo interno de 146'00' e segue
a uma distância de 1.650m até encontrar o P-73; neste faz um
ângulo interno de 238'00' e segue a uma distância de 1.850m até
encontrar o P·74; neste faz um ângulo interno de 129'30' e segue
a uma distância de 4.950m até encontrar o P·75; neste faz um
ângulo interno de 298'00' e segue a uma distância de 3.250m até
encontrar o P-76; neste faz um ângulo interno de 75'00' e segue
a uma distância de 2.950m até encontrar o P-77; neste faz um
ângulo interno de 120'00' e segue a uma distância de 4.700m até
encontrar o P·78; neste faz um ângulo interno de 228'00' e segue
a uma distância de 3.200m até encontrar o P-79; neste faz um
ângulo interno de 114'00' e segue a uma distância de 4.600m até
encontrar o P-O, inicial do polígono de coordenadas (UTM) de
latitude 9.389.380m e longitude 563.150m, ficando assim fechado
o polígono cuja área total é de 68.620,93ha e perímetro total de
239.065m.
Art. 2~ As terras pertencentes à União (trecho da BR'116,
com 74,00ha) e ao Estado do Ceará (trechos da CE-250, com
11,00ha e CE-262, com 10,00ha), que se localizam dentro da área
descrita no artigo anterior, ficam excluídas da declaração de
utilidade pública constantes do artigo 1~ deste Decreto.
Art. 3~ Fica autorizado o DNOCS a promover e executar,
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grama de Redistribuição de Terra e de Estímulo à Agro-Indústria do Nordeste (Proterra] , a desapropriação de que trata este Decreto, podendo, para efeito de imissão na posse, alegar a urgência a que se refere o artigo 15 do Decreto-Lei n?
3.365, de 21 de junho de 1941, com as alterações introduzidas pela Lei n:' 2.786, de 21 de maio de 1956, e no que couber o artigo
I? da Lei n:' 4.519, de 2 de dezembro de 1964.
Art. 4? Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação.
Art. 5? Revogam-se as disposições em contrário.
Brasília, 23 de fevereiro de 1990; 169? da Independência e
102? da República.
JOSÉ SARNEY
Iris Rezende Machado
DECRETO N? 98.984, DE 23 DE FEVEREIRO DE 1990
Declara de interesse social, para fins de
reforma agrária, o imóvel rural denominado Coceira/Nova Alegria, situado no Município de Tuntum, Estado do Maranhiio, e
dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições
que lhe conferem os artigos 84, item IV, e 184 da Constituição, e
nos termos dos artigos 18 e 20, da Lei n? 4.504, de 30 de novembro de 1964, e do Decreto-Lei n? 554, de 25 de abril de 1969,
DECRETA:
Art. I? É declarado de interesse social, para fins de reforma agrarra, nos termos dos artigos 18, letras a, b, c e d, e 20,
itens I e V, da Lei n? 4.504, de 30 de novembro de 1964; o imóvel
rural denominado Coceira/Nova Alegria, com a área de
15.421,0000ha (quinze mil e quatrocentos e vinte e um hectares),
situado no Município de Tuntum, Estado do Maranhão.
Parágrafo único. O imóvel a que se refere este artigo tem o
seguinte perímetro: inicia o perímetro da área no ponto P-I de
coordenadas geográficas longitude 44'53'19" WGr. e latitude
05'51'35"8, situado à margem direita do Rio Flores; deste, segue pelo referido rio e margem, a jus ante, com distância de
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 182(1):81-525, jan.zfev. 1990.
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13_200m, até o ponto P-2, deste, segue por linha seca, atravessando estrada carroçável e o Rio Mucura, confrontando com a
Fazenda Lagoa Grande, com rumo verdadeiro de 49'30'00" NE
e distância de 7_OOOm, até o ponto P-3, situado à margem direita
do Rio Mucura; deste, segue por linha seca, confrontando com a
Fazenda Jaldo, com rumo verdadeiro de 89'30'00"SE e distância de 7 _100m, até o Ponto P-4; deste, segue por linha seca, atravessando estradas carroçáveis, confrontando com a Fazenda Lino, com rumo verdadeiro de 04'00'00" SE e distância de 9A50m,
até o Ponto P-5, situado à margem direita do Rio Mucura; deste, segue por linha seca, atravessando o referido rio, estrada
carroçável e riacho do Jacaré, confrontando com terras de Maria José Araújo Cardoso, com rumo verdadeiro de 54'30'OO"SW
e distância de 1l.600m, até o ponto P-1, início da descrição deste
perimetro. (Fonte de referência: Carta Ipuiru DSG, fls. SB.23X-C-1V - MI-959, escala 1:100.000, pub. 1982 e vistoria de campo).
Art. 2? Excluem-se dos efeitos deste Decreto: a) os semoventes, as máquinas e os implementas agrícolas; e b) as benfeitorias existentes no imóvel referido no artigo anterior e pertencentes aos que serão beneficiados com a sua destinação.
Art. 3? O Instituto Nacional de Colonização e Reforma
Agrária - INCRA fica autorizado a promover a desapropriação
do imóvel rural de que trata o presente Decreto, na forma prevista no Decreto-Lei n? 554, de 25 de abril de 1969_
Art. 4? Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 5? Revogam-se as disposições em contrário.
Brasília, 23 de fevereíro de 1990; 169? da Independência e
102? da República.
JOSE SARNEY

Iris Rezende Machado
DECRETO N? 98.985, DE 28 DE FEVEREIRO DE 1990
Declara o valor do salário minimo do
mês de marco de 1990, na forma da Lei n?
7.789(·), de 3 de julho de 1989.
(*) V. Coleçüo das Leis de 1989, volume 181, n? 4, bimestre julho/agosto,
pág. 1461.
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o PRESIDENTE DO SENADO FEDERAL, no exercício do
cargo de Presidente da República, usando da atribuição que lhe
confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e tendo em vista o
disposto no art. 2? da Lei n? 7.789, de 3 de julho de 1989,
DECRETA:
Art. I? O valor do salário minimo do mês de março de
1990 é de NCz$ 3.674,06 mensais, de NCz$ 122,4687 diários, e de
NCz$ 16,70027 horários.
Art. 2? Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 3? Revogam-se as disposições em contrário.
Brasília, 28 de fevereiro de 1990; 169? da Independência e
102? da República.
NELSON CARNEIRO
Mailson Ferreira da Nóbrega
Dorothea Werneck
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LEI N? 7.985, DE 27 DE DEZEMBRO DE 1989 (')
Autoriza o Poder Executivo a abrir ao
Orçamento Fiscal da União o crédito suplementar no valor de NCz$ 200.000.000,00.

o PRESIDENTE DA REPÚBLICA, faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte Lei:
Art. I? É o Poder Executivo autorizado a abrir ao
Orçamento Fiscal da União (Lei n? 7.715, de 3 de janeiro
de 1989, Anexo IV), o crédito suplementar no valor de NCz$
200.000.000,00 (duzentos milhões de cruzados novos), conforme
programação constante no Anexo I desta Lei.
Parágrafo único. Os recursos necessários à execução do
disposto neste artigo são provenientes do cancelamento de dotações orçamentárias conforme indicado no Anexo II desta Lei.
Art. 2? A Procuradoria da República se fará presente à
escritura de homologação relativa à liberação dos recursos de
que trata esta Lei.
Art. 3?

Esta Lei entra em vigor na data de sua publica-

ção.
(*) Publicada no DO de 28-12-1989 (v. Coleção das Leis de 1989, volume 181,
n? 6, tomo 1. bimestre novembro/dezembro, pág. 3119.
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Art. 4? Revogam-se as disposições em contrário.
Brasília, 27 de dezembro de 1989; 168? da Independência e
101? da República.
JOSÉ SARNEY
Mailson Ferreira da Nóbrega
João Batista de Abreu
Os anexos estão publicados noDO de 18-1-1990, pág. 1273.

LEI N? 7.990, DE 28 DE DEZEMBRO DE 1989 (')
Institui, para os Estados, Distrito Federal e Municípios, compensação financeira
pelo resultado da expíoreçeo de petróleo ou
gás natural, de recursos hídricos para fins
de geração de. energia elétrica, de recursos
minerais em seus respectivos territórios,
plataforma continental, mar territorial ou
zona econômica exclusiva, e dá outras
providências.

o PRESIDENTE DA REPÚBLICA, faço saber que o Congresso N acional decreta e eu sanciono a seguinte Lei:
Art. I? O aproveitamento de recursos hídricos, para fins
de geração de energia elétrica e dos recursos minerais, por
quaisquer dos regimes previstos em lei, ensejará compensação
financeíra aos Estados, Distrito Federal e Municípios, a ser calculada, distribuída e aplicada na forma estabelecida em Lei.
Art. 2? A compensação pela utilização de recursos hídricos, para fins de geração de energia elétrica, será de 6% (seis
por cento) sobre o valor da energía produzida, a ser paga pelos
concessionários de serviço de energia elétrica aos Estados, ao
Distrito Federal e aos Municípios, em cujos territórios se localizarem instalações destinadas à produção de energia elétrica, ou
que tenham áreas invadidas por águas dos respectivos reservatórios.
(*) Publicada no DO de 29-12-1989 (v. Coleção das Leis de 1989, volume 181,
n:' 6, tomo 1, bimestre novembro/dezembro, pág. 3128).
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§ 1?

(Vetado).

I
II

(Vétadol.

§ 2?

(Vetado).

(Vetado).

Art. 3? O valor da compensação financeira corresponderá
a um fator percentual do valor da energia constante da fatura,
excluídos os tributos e empréstimos compulsórios.
§ 1? A energia de hidrelétrica, de uso privativo de produtor, quando aproveitada para uso externo de serviço público,
também será gravada com a aplicação de um fator de 6% (seis.
por cento) do valor da energia elétrica correspondente ao faturamento calculado nas mesmas condições e preços do concessionário do serviço público local.
§ 2? Compete ao Departamento Nacional de Águas e Energia Elétrica (DNAEEI, fixar, mensalmente, com base nas tarifas de suprimento vigentes, uma tarifa atualizada de referência,
para efeito de aplicação das compensações financeiras, de maneira uniforme e equalizada, sobre toda a hidreletricidade produzida no País.

Art. 4" É isenta do pagamento de compensação financeira
a energia elétrica:
I - produzida pelas instalações geradoras com capacidade nominal igualou inferior a 10.000 KW (dez mil quilowatts);
II - gerada e consumida para uso privativo de produtor
lautoprodutor), no montante correspondente ao seu consumo
próprio no processo de transformação industrial; quando suas
instalações industriais estiverem em outro Estado da Federação, a compensação será devida ao Estado em que se localizarem as instalações de geração hidrelétrica;
III - gerada e consumida para uso privativo de produtor,
quando a instalação consumidora se localizar no município afetado.
Art. 5? Quando o aproveitamento do potencial hidráulico
atingir mais de um estado ou município, a distribuição dos perCol. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 182(1):527-564, jan./fev. 1990.
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centuais referidos nesta Lei será feita proporcionalmente.
levando-se em consideração as áreas inundadas e outros parâmetros de interesse público regional ou local.

Parágrafo único. O Departamento Nacional de Águas e
Energia Elétrica (DNAEE), elaborará, anualmente, os estudos
necessários à operacionalização dos critérios estabelecidos no
caput deste artigo.
Art. 6? A compensação financeira pela exploração de recursos minerais, para fins de aproveitamento econômico, será
de até 3% (três por cento) sobre o valor do faturamento liquido
resultante da venda do produto mineral, obtido após a última
etapa do processo de beneficiamento adotado e antes de sua
transformação industrial.
§ I?
§ 2?
I
II
III

(Vetado).
(Vetado).
(Vetado).
(Vetado).
(Vetado).

§ 3?
I
II
III

(Vetado).
(Vetado).
(Vetado).
(Vetado).

Art. 7? O art. 27 e seus §§ 4' e 6? da Lei n? 2.004, de 3 de
outubro de 1953, alterada pelas Leis nv s 3.257, de 2 de setembro
de 1957, 7.453, de 27 de dezembro de 1985 e 7.525, de 22 de julho
de 1986, passam av ígorar com a seguinte redação:
«Art. 27. A sociedade e suas subsidiárias ficam obrigadas a pagar a compensação financeira aos Estados, Distrito Federal e Municípios, correspondente a 5% (cinco por
cento) sobre o valor do óleo bruto, de xisto betuminoso e
do gás extraído de seus respectivos territórios, onde se fixar a lavra do petróleo ou se localizarem instalações
marítimas ou terrestres de embarque ou desembarque de
óleo bruto ou de gás natural, operados pela Petróleo Brasileiro S.A. (Petrobrás), obedecidos os seguintes critérios:
Gol. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 182(1):527-564, ian.Zfev. 1990.
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1
II

70% (setenta por cento) aos Estados produtores;
20% (vinte por cento) aos Municípios produto-

res;

III - 10% (dez por cento) aos Municípios onde se localizarem instalações marítimas ou terrestres de embarque
ou desembarque de óleo bruto e/ou gás natural.
§ 4? É também devida a compensação financeira aos
Estados, Distrito Federal e Municípios confrontantes,
quando o óleo, o xisto betuminoso e o gás forem extraídos
da plataforma continental nos mesmos 5% (cinco por cento) fixados no caput deste artigo, sendo 1,5% (um e meio
por cento) aos Estados e Distrito Federal e 0,5% (meio por
cento) aos Municípios onde se localizarem instalações marítimas ou terrestres- de embarque ou desembarque; 1,5% (um
e meio por cento) aos Municípios produtores e sua8""respectivas áreas geoeconômicas; 1% (um por cento) ao Ministério da Marinha, para atender aos encargos de fiscalização-e
proteção das atividades econômicas das referidas áreas e
0,5% (meio por cento] para constituir um fundo especial a
ser distribuído entre todos os Estados, Territórios e Municípios.
§ 6? Os Estados, Territórios e Municípios centrais,
em cujos lagos, rios, ilhas fluviais e lacustres se fizer a exploração do petróleo, xisto betuminoso ou gás, farão jus à
compensação prevista no caput deste artigo,»

Art. 8? O pagamento das compensações financeiras previstas nesta Lei, inclusive o da indenização pela exploração do
petróleo, do xisto betuminoso e do gás natural será efetuado,
mensalmente, diretamente aos Estados, ao Distrito Federal, aos
Municípios e aos órgãos da administração direta da União, até
o último dia útil do mês subseqüente ao do fato gerador, vedada
a aplicação dos recursos em pagamento de dívidas e no quadro
permanente de pessoal.
Parágrafo único. O não cumprimento do prazo estabelecido no caput deste artigo implicará correção do débito pela vaCol. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 182(1):527-564, jan.lfev. 1990.
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riação diária do Bônus do Tesouro Nacional (BTN), ou outro
parâmetro de correção monetária que venha a substituí-lo, juros
de mora de 1 % (um por cento I ao mês e multa de 10% (dez por
cento I aplicável sobre o montante final apurado.

Art. 9? Os Estados transferirão aos Municípios 25% (vinte
e cinco por cento) da parcela da compensação financeira que
lhes é atribuída pelos arts. 2?, § I?, 6?, § 3? e 7? desta Lei, mediante observância dos mesmos critérios de distribuição de recursos estabelecidos em decorrência do disposto no art. 158, inciso IV e respectivo parágrafo único da Constituição, e dos mesmos prazos fixados para a entrega desses recursos.; contados a
partir do recebimento da compensação.
Art. 10. O Poder Executivo regulamentará esta Lei no
prazo máximo de 90 (noventa) dias da data de sua publicação.
Art. 11. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 12. Revogam-se os §§ I? e 2? do art. 27 da Lei n?
2.004, de 3 de outubro de 1953, na redação que lhes foi dada pela
Lei n? 7.453, de 27 de dezembro de 1985 e as demais disposições
em contrário.
Brasília, 28 de dezembro de 1989; 168? da Independência e
101? da República.
JOSÉ SARNEY

Vicente Cavalcante Fialho

BIMESTRE JANEIRO/FEVEREIRO DE 1990

LEI N? 7.999, DE 31 DE JANEIRO DE 1990 1'1
Estima a Receita e fixa a Despesa da
União para o exercício financeiro de 1990.

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

(*) Publicada no DO de 1?-2-199ü (v. pág. 38 deste volume).
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TÍTULO I
Disposições Comuns

CAPÍTULO ÚNICO
Art. l ' Esta Lei estima a receita e fixa a 'despesa da
União para o exercício financeiro de 1990, compreendendo:
I - o Orçamento Fiscal referente aos Poderes da União,
seus fundos, órgãos e entidades da Administração Direta e Indireta, inclusive fundações instituidas e mantidas pelo Poder PÚblico;
II - o Orçamento da Seguridade Social, abrangendo todas
as entidades e órgãos a ela vinculados, da Administração Direta
ou Indireta, bem como os fundos e fundações instituídas e mantidas pelo Poder Público;
III - o Orçamento de Investimento das empresas em que a
União, Direta ou Indiretamente, detém a maioria do capital social com direito a voto.
TÍTULO II
Dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
CAPÍTULO I
Da estimativa da receita

Seção I
Da Receita Total
Art. 2? A Receita total é estimada, no mesmo valor da
Despesa total, em NCz$ 3.146.420.107.000,00 (três trilhões, cento
e quarenta e seis bilhões, quatrocentos e vinte milhões e cento e
sete mil cruzados novos).
Art. 3? Observado o disposto no artigo 4?, as receitas que
decorrerão da arrecadação de tributos, contribuições e de outras
receitas correntes e de capital, previstas na legislação vigente,
discriminada na Parte 11, em anexo a esta Lei, são estimadas
com o seguinte desdobramento:
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NCz$ 1.000,00

tA preços de janeiro/90l

Receita do Tesouro
1.353.112.372
1.1 - Receitas Correntes
820.404.752
Receita Tributária
315.640.455
Receita de Contribuições
468.978.069
Receita Patrimonial
12.144.985
Receita Agropecuária
18.881
Receita Industrial
2.051.745
Receita de Serviços
9023.192
Transferências Correntes
2.215.855
10.331.570
Outras Receitas Correntes
1.2 - Receitas de Capital
532.707.620
Operações de Crédíto Internas
374.465.064
14.628.691
Operações de Crédito Externas
94.500.449
Amortização de Empréstimos
49.113.416
Outras Receitas de Capital
2 - Receitas de outras fontes de entidades da Administração
Indireta, inclusive fundos e Fundações Públicas (excluí82.472.364
das as transferências do Tesouro Nacional)
73.763.569
2.1
Receitas Correntes
2.2 - Receitas de Capital
8.708.795
1 -

Receita Glo bal

3 - Gpereçõee de Crédito Internas
(Rolagem da Dívida)

3.1
3.2 -

1.435.584.736

1.710.835.371

Recursos do Tesouro
Outras Fontes

1.710.673.449

Total

3.146.420.107

161.922

§ I? As estimativas de receita serão atualizadas, mensalmente, demonstrando-se as atualizações no Relatório Bimestral
a que se refere o § 3? do art. 165 da Constituição.
§ 2? Na atualização a que se refere o parágrafo anterior, as
receitas decorrentes de Operações de Crédito serão reajustadas,
observando- se o estabelecido no artigo 23 da Lei n:' 7.800, de 10
de julho de 1989, e as dotações reajustadas na forma do § 5? do
artigo 6? desta Lei.
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Seção II
Das Alterações na Legislação
Art. 4? Da Receita total estimada no artigo 3', NCz$
63.237.292.000,00 (sessenta e três bilhões, duzentos e trinta e sete milhões e duzentos e noventa e dois mil cruzados novos), decorrem de alterações nas legislações pertinentes, correspondendo:
I
NCz$ 55.107.907.000,00 (cinqüenta e cinco bilhões,
cento e sete milhões e novecentos e sete mil cruzados novos), na
legislação tributária;
n - NCz$ 5.714.977.000,00 (cinco bilhões, setecentos e
quatorze milhões e novecentos e setenta e sete mil cruzados novos), na legislação referente ao refinanciamento da dívida externa garantida pela União, de responsabilidade de Estados e Municípios;
In - NCz$ 2.414.408.000,00 (dois bilhões, -quatrocentos e
quatorze milhões e quatrocentos e oito mil cruzados novos), ao
aumento do limite previsto no item In do artigo 23 da Lei n?
7.800, de 1989, em conseqüência das alterações referidas no inciso I deste artigo.
CAPÍTULO

n

Da fixação da despesa
Seção I
Da Despesa Total
Art. 5' A Despesa total, no mesmo valor da Receita total,
é fixada:
I - no Orçamento Fiscal, em NCz$ 907.062.368.000,00 (novecentos e sete bilhões, sessenta e dois milhões e trezentos e
sessenta e oito mil cruzados novos), acrescido de NCz$
1.709.621.156.000,00 (um trilhão, setecentos e nove bilhões, seiscentos e vinte e um milhões e cento e cinqüenta e seis mil cruzados novos) para a respectiva amortização da Dívida Pública;
n - no Orçamento da Seguridade Social, em NCz$
528.522.368.000,00 (quinhentos e vinte e oito bilhões, quinhentos
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e vinte e dois milhões e trezentos e sessenta e oito mil cruzados
novos), acrescido de NCz$ 1.214.215.000,00 (um bilhão, duzentos
e quatorze milhães·"e duzentos e quinze mil cruzados novos] para a respectiva amortização da Dívida Pública.

Seção II
Da Unidade de Referência Orçamentária
Art. 6? Em cumprimento ao disposto no inciso II do parágrafo único do artigo 2? da Lei n:' 7_800, de 1989, as dotações fixadas nesta Lei também serão consideradas em unidade de referência orçamentária, sendo o Poder Executivo autorizado a
abrir, a partir do 2? trimestre do ano de 1990, créditos suplementares para atender a Programação Especial cuja despesa está fixada no Adendo I desta Lei, parte integrante deste artigo,

utilizando como fonte de recursos a poupança formada em decorrência da aplicação do redutor representado pela utilização
dos valores que «R» assume conforme determina o § 2? deste artigo.
§ I? A Unidade de Referência Orçamentária (UROI terá
valor nominal de NCz$ 1.000,00 (um mil cruzados novos) em I?
de janeiro de 1990.
§ 2? O valor nominal da URO no primeiro dia de cada
mês, a partir de fevereiro de 1990, será atualizado, por portaria

do Ministro do Planejamento, e resultará da multiplicação do
valor nominal da URO em I? de janeiro de 1990 pelo fator (1 +
(V X R), onde:
«V» - é a menor das variações unitárias acumuladas entre
dezembro de 1989 e o mês anterior ao de reajuste, dos seguintes
índices:

a) índice oficial da inflação;
bl índice de recolhimento efetivo das receitas correntes,
apurado pela Secretaria do Tesouro Nacional.
((R» -

assume os seguintes valores:

0,90 nos meses de fevereiro a julho;
0,92 no mês de agosto;
0,94 no mês de setembro:
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0,96 no mês de outubro;
0,98 no mês de novembro;
1,00 no mês de dezembro.
§ 3? O valor de «R», a que se refere o parágrafo anterior,
assume o valor «1,0» em todos os meses do ano de 1990 no caso
da sua aplicação às despesas de pessoal e seus respectivos encargos.
§ 4? As variações nos saldos de dotações serão, também,
consideradas em URO, utilizando-se os valores nominais vigentes nas datas:

I -

da publicação do decreto, para os créditos adicionais

e cancelamentos promovidos pelo Poder Executivo, no uso da
autorização prevista no artigo 11;

II - da remessa do respectivo projeto de lei ao Congresso
N acionaI, para os demais casos de créditos adicionais e cancelamentos;
III - da efetiva realização, na liquidação da despesa.
§ 5? O saldo em cruzados novos das dotações de cada subprojeto ou subatividade será mensalmente reajustado, por portaria do Ministro do Planejamento, pelo valor resultante da
multiplicação do correspondente saldo em URO pela variação
unitária da cotação de uma URO entre o mês de reajuste e o
mês anterior, demonstrando-se os valores desse reajuste no Relatório Bimestral a que se refere o § 3? do artigo 165 da Consti-

tuição.
§ 6? Até 31 de julho de 1990, o Poder Executivo encaminhará projeto de revisão orçamentária ao Congresso Nacional,
com o objetivo, dentre outros, de corrigir possíveis desvios entre o aumento da arrecadação de receitas vinculadas e o aumen-

to geral da arrecadação.
Art. 7? De acordo com o artigo 100, §§ I? e 2? da Constituição. ao valor dos precatórios judiciais não se aplica o critério
de atualização monetária.
Art. 8" O valor nominal da despesa empenhada será definitivo em cruzados novos, e a partir dele não ocorrerá qualquer
atualização.
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Seção III
Da Distribuição da Despesa por Órgãos
Art. 9' A despesa fixada à conta de recursos previstos
neste título, observada a programação constante na Parte I, em
anexo a esta Lei, apresenta, por órgãos, o seguinte desdobramenta:
NCz$ 1.000,00
(A preços de ianeiro/üül
Distribuição por órgão

Câmara dos Deputados
Senado Federal
Tribunal de Contas da União
Supremo Tribunal Federal
Superior Tribunal de Justiça
Justiça Federal
Justiça Militar
Justiça Eleitoral
Justiça do Trabalho

Tesouro

Outras
Fontes

4.014.427
3.350.970
1.188.984
614.161
1.230.072
5.316.151
398.214
1.603.517
9.160.862

Total

4.014.427
3.350.970
1.188.984
614.161
1. 230.072
5.316.151
398.214
1.603.517
9.160.862

Justiça do Distrito Federal e dos
Territórios
Presidência da República
Ministério da Aeronáutica
Ministério da Agricultura
Ministério das Comunicações
Ministério da Cultura
Ministério do Desenvolvimento
da Indústria e do Comércio
Ministério da Educação
Ministério do Exército
Ministério da Fazenda
Ministério do Interior
Ministério da Justiça
Ministério da Marinha
Ministério das Minas e Energia
Ministério da Previdência e
Assistência Social
Ministério Público da União
Ministério das Relações
Exteriores
Ministério da Saúde

891.010
13.710.076
20.516.043
21.467.345
507.789
1.503.018

1.679.040
2.232.020
2.463.976
154.634

891.010
15.389.116
22.748.063
23.931.321
507.789
1.657.852

3.839.421
54.938.251
25.756.755
22.946.292
22.169.479
3.243.033
17.137.277
2.939.967

2.968.904
7.988.244
2.013.677
18.025.859
10.416.719
177.172
4.921.123

6.808.325
62.926.495
27.770.432
40.972.151
32.586.198
3.420.205
22.058.400
2.939.967

365.172.869
1.120.911

11.038.838

376.211.707
1.120.911

2.596.632
23.987.166

806
4.200.669

2.597.438
28.187.835
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NCz$ 1.000,00

(A preço de janeiro/Bê]

--------Distribuição por órgão

Ministério do Trabalho
Ministério dos Transportes
Ministério da Ciência e
Tecnologia
Encargos Financeiros da União
Encargos Previdenciários da
União
Transferências a Estados,
Distrito Federal e Municípios
Operações Oficiais de Crédito

Reserva de Contingência

Despesa Global

Amortização da Dívida Pública

Outras
Fontes

Total

28.296.244
22.933.140

33.429
14.104.829

28.329.673
37.037.969

8.353.149
322.122.207

52.425

8.405.574
322.122.207

46.070.321

46.070.321

138.718.431
154.410.288

138.718.431
154.410.288

1.352.224.472

Subtotal

Total

Tesouro

82.472.364

887.900

1.434.696.836

887.900

1.353.112.372

82.472.364

1.435.584.736

1.710.673.449

161.922

1.710.835.371

3.063.785.821

82.634.286

3.146.420.107

Parágrafo único. O Poder Executivo poderá designar órgãos centrais para movimentar dotações às unidades orçamentárias.
Seção IV
Das Despesas Condicionais

Art. 10. O Poder Executivo, mediante Decreto, promoverá
o cancelamento das despesas condicionais fixadas na Parte I,
em anexo a esta Lei, de forma a ajustar o total da despesa à receita prevista, considerando-se, apenas, as alterações aprovadas
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na legislação tributária e na legislação relativa ao refínanciamento da dívida externa garantida pela União e de responsabili·
dade de Estados e Municípios, na forma do disposto na Lei n"
7.800, de 1989.
CAPÍTULO III

Da autorização para abertura de créditos
Art. 11. E o Poder Executivo autorizado a:
I - abrir créditos suplementares, com a finalidade de atender insuficiência nas dotações orçamentárias, para cada subprojeto ou subatividade, até o limite de 20% (vinte por cento) de
seu valor em URO, mediante a utilização dos recursos adiante
indicados:
a) da Reserva de Contingéncia;
b) resultante de anulação parcial de dotações orçamentárias
ou de créditos adicionais autorizados em lei, desde que não ultrapasse o valor de 20% (vinte por cento) do valor em URO do
subprojeto ou subatividade objeto da anulação;
c) à conta de recursos vinculados do Tesouro Nacional, inclusive recursos classificados como Recursos Diretamente
Arrecadados, observando o limite da efetiva arrecadação de caixa do exercício;
d) à conta de recursos classificados como Recursos de Outras Fontes da Administração Federal Indireta, observando o l imite da efetiva arrecadação de caixa do exercício;
e) à conta de saldos de exercícios anteriores nos orçamentos das entidades supervisionadas, observando os limites apurados em balanço;
11 - suplementar, dispensados os decretos de abertura de
crédito, as transferências aos Estados, ao Distrito Federal e aos
Municípios, nos casos em que a lei determina a entrega dos recursos de forma automática, e as transferências aos Fundos
Constitucionais de Financiamento do Norte, Nordeste e CentroOeste, nos termos da Lei n:' 7.827, de 27 de setembro de 1989,
utilizando como fonte a definida no § 3? do artigo 43 da Lei n?
4.320, de 17 de março de 1964, publicando-se o detalhamento das
suplementações no relatório bimestral a que se refere o § 3? do
artigo 165 da Constituição;
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111 - abrir créditos suplementares à conta de recursos provenientes de operações de crédito, como fonte específica de recursos, para cada subprojeto ou subatividade, até o limite de
30% (trinta por cento) das respectivas dotações em URO, indicadas nesta Lei, nos casos de:
a) operações realizadas no segundo semestre de 1989 com
cronograma de recebimento que contemple o exercício de 1990;
b) operações realizadas durante o exercício de 1990;
c) antecipação de cronograma de recebimento;
IV - reprogramar os recursos previstos na Programação
Especial relativa às Operações Oficiais de Crédito, constantes
desta Lei, até o limite de 20% (vinte por cento) do total da aplicação de cada subprojeto ou subatividade, em URO, ressalvadas deste limite as transferências previstas no § 10 do artigo 34
do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias e as aplicações definidas no § I? do artigo 239 da Constituição da República;
V - abrir créditos adicionais, observando o limite de 20%
(vinte por cento) do valor em URO do subprojeto ou subatívidade na origem, à conta de recursos oriundos de convênios entre
órgãos federais, desde que respeitados os objetivos e metas da
programação aprovada nesta Lei.

CAPÍTULO IV
A utorização para contratação de operações
de crédito

Art. 12. É o Poder Executivo autorizado a:
I - realizar operações de crédito por antecipação da receita até o limite de 20% (vinte por cento) das Receitas Correntes
estimadas nesta Lei, as quais deverão ser liquidadas até trinta
dias após o encerramento do exercício, sendo que até 16 de março de 1990 só poderão ser efetuadas respeitado o limite a que se
refere o artigo 53 da Lei n:' 7.200, de 10 de julho de 1989;
II - emitir até trinta milhões de Títulos da Dívida Agrária, vedada a emissão com prazos decorridos ou inferiores a dez
anos, para atender a programas de reforma agrária do exercício,
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nos termos do que dispõe o artigo 184 da Constituição, sendo
que estas emissões só poderão ser efetivadas a partir de 16 de
março de 1990.
TÍTULO III
Do Orçamento de Investimento das Empresas Estatais
CAPÍTULO ÚNICO
Art. 13. A despesa
vada a programação em
172.668.001.000,00 (cento
sessenta e oito milhões e
te desdobramento:

do Orçamento de Investimento, obseranexo a esta Lei, é fixada em NCz$
e setenta e dois bilhões, seiscentos e
um mil cruzados novos), com o seguinNCz$ 1.000,00
(A preços de janeiro/90l

Demonstrativo dos Investimentos - por órgãos

Código

Especificação

20000
21000
22000
23000
24000
25000

Presidência da República
Ministério da Aeronáutica
Ministério da Agricultura
Ministério das Comunicações
Ministério da Cultura
Ministério do Desenvolvimento da Indústria e
do Comércio
Ministério da Educação
Ministério do Exército
Ministério da Fazenda
Ministério do Interior
Ministério da Justiça
Ministério da Marinha
Ministério das Minas e Energia
Ministério da Previdência e Assistência Social
Ministério dos Transportes
Ministério da Ciência e Tecnologia

26000
27000
28000
29000
30000
31000
32000
33000
38000
39000

Total
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717.817
1.170.472
3.264.379
37.481.444
71.112
7.514.351
58.957
294.070
26.160.160
833.475
11.022
2.786
84.161.580
302.827
10.488.261
135.288

172.668.001
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Art. 14. As fontes de receita, para cobertura da despesa
fixada no artigo anterior, decorrentes da geração de recursos
próprios, de recursos destinados ao aumento do patrimônio
líquido e de operações de crédito, internas e externas, vedado o
endividamento junto a empreiteiras, fornecedores ou instituições financeiras, para compensar frustração de receita, são estímadas com o seguinte desdobramento:
NCz$ 1.000,00
(A preços de janeiro/89)

Detalhamento das Fontes de Financiamento dos Investimentos

Especificação

Geração própria! outros recursos de longo prazo
Recursos para aumento do patrimônio líquido
- Do Tesouro
- Demais
Operações de crédito de longo prazo
Internas
- Externas

Total

Valor

120.106.570
7.635.406
20.660.097
11.880.046
12.385.882

172.668.001

Art. 15. Os saldos de dotações consignadas no Orçamento
de Investimento serão atualizados no primeiro dia de cada mês,
a partir de I? de fevereiro de 1990, de acordo com a variação do
indice oficial de inflação, demonstrando-se os valores desses
reajustes no Relatório Bimestral a que se refere o § 3? do artigo
165 da Constituição.
Parágrafo único. O disposto neste artigo não se aplica aos
investimentos financiados com transferência do Tesouro Nacional, bem assim às empresas que também integram o Orçamento
Fiscal, hipóteses nas quais as atualizações serão efetivadas de
acordo com o critério estabelecido no artigo 6? desta Lei.
Art. 16. O Poder Executivo, até 31 de julho de 1990, proporá revisão do Orçamento de que trata este título, com o objeCol. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 182(1):527-564, jan.Zfev. 1990.
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tivo, dentre outros, de reduzir a despesa fixada, de forma a
compensar eventuais acréscimos reais de dispêndios correntes,
inclusive com pessoal.
Parágrafo único. A revisão de que trata este artigo será
apresentada conjuntamente com a que está prevista no parágrafo 6? do artigo 6? desta Lei.
Art. 17. É o Poder Executivo autorizado a abrir créditos
suplementares para cada subprojeto ou subatividade, até o limite de 20% (vinte por cento) do respectivo valor inicial reajustado na forma do artigo 15 desta Lei.
TÍTULO IV
Disposições Gerais

CAPÍTULO ÚNICO
Art. 18. Aplica-se na execução orçamentária o que dispõe
o artigo 53 da Lei n:' 7.800, de 10 de julho de 1989.
Art. 19. É vedado o inicio de qualquer projeto novo até a
data de 31 de março de 1990, considerando-se, para efeito do
disposto neste artigo, como projeto novo os investimentos cuja
implantação não tenha sido efetivamente iniciada em 1989.
Art. 20. Nos encargos financeiros da União, os juros, encargos e amortização da Dívida Pública Federal poderão ser pagos com o resultado do Banco Central.
Art. 21. O pagamento das obrigações assumidas pela
União nas dívidas da extinta Sunamam passam a ser obrigação
do Fundo da Marinha Mercante.
Art. 22. Na forma do disposto no artigo 53 da Lei n? 7.800,
de 10 de julho de 1989, é o Poder Executivo autorizado a empe·
nhar dotações incluídas no grupo de natureza Pessoal e Eticergos Sociais até o montante necessário à realização das respectivas despesas dos meses de janeiro e fevereiro de 1990.
TÍTULO V
Disposições Finais

CAPÍTULO ÚNICO
Art. 23.
de 1990.

Esta Lei entra em vigor a partír de 1? de janeiro
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Art. 24. Revogam-se as disposições em contrário.
Brasília, 31 de janeiro de 1990; 169? da Independência e
102? da República.
JOSÉ SARNEY
Mailson Ferreira da Nóbrega
João Batista de Abreu

MEDIDAS PROVISÓRIAS
BIMESTRE JANEIRO/FEVEREIRO DE 1990

MEDIDA PROVISÓRIA N? 133, DE 14 DE FEVEREIRO
DE 1990 1*1
Dispõe sobre transferência de financiamento no âmbito do Sistema Financeiro da
Habitação, e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição
que lhe confere o art. 62 da Constituição, adota a seguinte Medida Provisória, com força de lei:
Art. I? O mutuário do Sistema Financeiro da Habitação
(SFH) pode transferir a terceiros os direitos e obrigações decorrentes do respectivo contrato, observado o disposto nesta Medida Provisória.
Art. 2" A transferência dar-se-á mediante simples substituição do devedor, mantidas, para o novo mutuário, as mesmas
condições e encargos do contrato original, desde que se trate de
financiamento destinado à casa própria, cujo valor original não
ultrapasse os seguintes limites:
I - contratos firmados até 31 de dezembro de 1979: 750
Valores de Referência de Financiamento (VRF) (art. 4?1;
II - contratos firmados de I? de janeiro de 1980 a 31 de
dezembro de 1984: 1.100 VRF;
III - contratos firmados de I? de janeiro de 1985 até a data da vigência desta Medida Provisória: 1.500 VRF.

(*) Publicada no DO de 15-2-1990 (v. pág. 60 deste volume).

Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 182(1):527-564, jan./fev. 1990.

546

Art. 3? Nos financiamentos contratados até 28 de fevereiro de 1986, não enquadrados nas condições fixadas no artigo anterior, a transferência será efetivada mediante a assunção, pelo
novo mutuário da metade do saldo devedor contábil da operação, atualizado pro rata die da data do último reajuste até a data da transferência.
§ I? A transferência, nos casos deste artigo, se efetivará
mediante a contratação de nova operação, que deverá observar
as normas em vigor relativas aos financiamentos pelo SFH.
§ 2? A formalização da transferência dar-se-á em ato concomitante à celebração do contrato de compra e venda, com a
interveniência obrigatória da instituição íinanciadora, devendo
o novo mutuário preencher os requisitos legais e regulamentares
exigidos para financiamento da casa própria, obedecidas as condições vigentes no momento do ato.
§ 3? Nas transferências de que trata este artigo, as instituições financiadoras ficam dispensadas da observância das seguintes exigências:
ai valor máximo de financiamento, desde que não haja desembolso adicional de recursos;
b) limite máximo do preço de venda ou de avaliação do
imóvel financiado;
c) localização do imóvel no domicílio do comprador;
di contribuição ao Fundo de Assistência Habitacional
(FUNDHAB); e
e) somente um financiamento nas condições do SFH.
§ 4? As transferências celebradas entre o mutuário e o adquirente, sem interveniência da instituição financiadora, poderão ser regularizadas nos termos desta Medida Provisória.
Art. 4? Para os efeitos desta Medida Provisória considerase Valor de Referência de Financiamento (VRF) aquele que, à
época da contratação original, tenha sido indicado no contrato
como referencial para efeito de atualização monetária do financiamento.
Art. 5? O mutuário do SFH que tenha firmado contrato
até 28 de fevereiro de 1986 poderá, a qualquer tempo, liquidar
antecipadamente sua divida, mediante o pagamento de valor
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correspondente à metade do saldo devedor contábil da operação, atualizado pro rata die da data do último reajuste até a data da liquidação.
§ l? A critério da instituição financiadora, o desconto poderá ser elevado até o limite em que a parcela de responsabilidade do mutuário seja, no mínimo, o montante equivalente ao
valor total das mensalidades vincendas.
§ 2? O valor da mensalidade (§ 1?) corresponde à soma dos
encargos devidos mensalmente pelo mutuário, em decorrência
do conjunto de obrigações componentes da operação. Esse valor
será reajustado pro rata die com base nos índices de atualização
dos depósitos de poupança, a contar do dia 1? do mês do último
reajustamento até a data da liquidação da divida.
Art. 6? O disposto nos arts. 2?, 3? e 5? somente se aplica
aos contratos que tenham cláusulas de cobertura de eventuais
saldos devedores residuais pelo Fundo de Compensação de Variações Salariais (FGVS).
Art. 7? Os abatimentos de que tratam os arts. 3? e 5? serão suportados pelas instituições financiadoras, em valores
equivalentes a vinte por cento do saldo devedor contábil, atualizado na forma definida nesta Medida Provisória, podendo ser
diferidos em vinte semestres. As parcelas remanescentes dos
abatimentos, de responsabilidade do FCVS, poderão, a critério
das instituições financiadoras, ser por estas suportadas.
Art. 8' Havendo liquidação antecipada com base no critério definido no § I? do art. 5?, o imóvel somente poderá ser negociado com financiamento da mesma instituição financiadora,
após decorridos seis meses a contar da liquidação antecipada.
Art. 9? No caso de descontos em contratos celebrados com
recursos de repasse do extinto Banco Nacional de Habitação
(BNH), será concedido, pela Caixa Econômica Federal (CEF)
desconto proporcional ao montante repassado.
Art. 10. Tratando-se de descontos em contratos caucionados para garantia de refinanciamento e de operações de outros
fundos geridos pelo extinto BNH, os vinte por cento do saldo
devedor de responsabilidade das instituições financiadoras (art.
7?) serão por estas repassados à CEF nas mesmas condições em
que o FCVS vier a ressarci-Ias (art. 12, IH). As instituições financiadoras caucionarão em favor da CEF os respectivos créditos perante o FCVS.
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Art. 11. Nas operações de que tratam os arts. 9? e 10 e nas
realizadas com recursos do Fundo de Garantia do Tempo de
Serviço (FGTS) em que tenha havido operação direta da CEF
como instituição financiadora, ficará a cargo do FCVS a responsabilidade sobre o desconto concedido.
Art. 12. O FCVS quitará o saldo de sua responsabilidade
junto às instituições financiadoras e, nas hipóteses previstas
nos arts. 9?, 10 e 11, junto à CEF, na qualidade de sucessora do
BNH, o qual será reajustado mensalmente com base no índice
de atualização dos depósitos de poupança e com juros calculados à taxa contratual, observado o seguinte:
I - os saldos decorrentes da aplicação do art. 5?, no prazo de até dez anos, sendo três de carência, com pagamento mensal de juros, e sete de amortização em parcelas mensais consecutivas, vencendo a primeira no 37? mês a contar da liquidação
efetivada pelo mutuário;
11 - os saldos decorrentes da aplicação do art. 3?, no prazo de até oito anos, em parcelas mensais consecutivas,
vencíveis a partir do trigésimo dia após a celebração do contrato de transferência; e
111 - a parcela de vinte por cento de que trata o art. 10, no
prazo de cinco anos, em parcelas mensais consecutivas,
vencendo-se a primeira no trigésimo dia após a liquidação da
dívida pelo mutuário ou após a transferência do financiamento.
Art. lo. Os financiamentos concedidos na forma dos arts.
6? e 14 conservarão a classificação original (novos ou usados].
Art. 14. A instituição financiadora poderá, mediante liquidação do saldo devedor existente e concessão de novo financiamento, ampliar o valor financiado, utilizando como garantia a
hipoteca do respectivo imóvel, observado o disposto nos arts. 7?
e 12.
Art. 15. Será considerada, para os efeitos dos arts. 3? e
5?, a data do contrato original do financiamento, ainda que tenha ocorrido sub-rogação da dívida, desde que regular.
Art. 16. Para os contratos de financiamento com cronograma de desembolso parcelado, a data a ser considerada para fins
do disposto nos arts. 2?, 3? e 5? é a da liberação da última parcela.
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Art. 17. Os valores expressos em números de VRF (art.
4?) correspondentes aos descontos absorvidos pelas instituições
financiadoras (arts. 3? e 5?1 serão considerados como aplicação
habitacional pelo prazo de um ano, reduzindo-se em cinqüenta
por cento após a expiração desse prazo.
Art. 18. O reajustamento das prestações dos mutuários enquadrados no Plano de Equivalência Salarial por Categoria
Profissional (PES/CP) levará em consideração também o reajuste de salário concedido no próprio mês da celebração do contrato, ainda que a titulo de antecipação salarial.
Art. 19. O § I? do art. 3? da Lei n? 5.741, de I? de dezembro de 1971, passa a vigorar com a seguinte redação:
u§ I? A citação far-se-á na pessoa do réu e de seu
cônjuge ou de seus representantes legais.»
Art. 20. O art. 31 do Decreto-Lei n? 70, de 21 de novembro
de 1966, passa a vigorar com a seguinte redação:

«Art. 31. Vencida e não paga a dívida hipotecária, no
todo ou em parte, o credor que houver preferido executá-la
de acordo com este Decreto-Lei formalizará ao agente fiduciário a solicitação de execução de dívida, instruindo-a
com os seguintes documentos:
I 11 -

o título da dívida devidamente registrado;
a indicação do valor das prestações e encargos

não pagos;

111 - o demonstrativo do saldo devedor, discriminando as parcelas relativas a principal, juros, multa e outros
encargos contratuais e legais; e
IV - cópia dos avisos reclamando pagamento da divida, expedidos segundo instruções regulamentares relativas
ao SFH.
§ I? Recebida a solicitação da execução de dívida, o
agente fiduciário, nos dez dias subseqüentes, promoverá a
notificação do devedor, por intermédio de Cartório de Títulos e Documentos, concedendo-lhe o prazo de vinte dias para a purgação da mora.
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§ 2? Quando o devedor se encontrar em lugar incerto
ou não sabido, o oficial certificará o fato, cabendo, então,
ao agente fiduciário promover a notificação por edital, publicado por três dias, pelo menos, em um dos jornais de
maior circulação local, ou noutro de comarca de fácil acesso, se no local não houver imprensa diária..
Art. 21. Somente serão objeto de execução na conforrnidade dos procedimentos do Decreto- Lei n:' 70, de 21 de novembro
de 1966, ou da Lei n:' 5.741, de I? de dezembro de 1971, os financiamentos em que se verificar atraso de pagamento de três ou
mais prestações.
Art. 22. O art. 9? do Decreto-Lei n? 2.164, de 19 de setembro de 1984, passa a vigorar com a seguinte redação:
«Art. 9? As prestações mensais dos contratos de financiamento firmados no âmbito do SFH, vinculados ao
Plano de Equivalência Salarial por Categoria Profissional
(PES/CP) serão reajustadas no mês seguinte ao em que
ocorrer a data-base da categoria profissional do mutuário,
utilizando-se a variação do Índice de Preços ao Consumidor (IPC) apurada nas respectivas datas-base.
§ I? Nas datas-base o reajuste das prestações contemplará também o percentual relativo ao ganho real de salário.
§ 2? As prestações relativas a contratos vinculados
ao Plano de Equivalência Salarial Plena serão reajustadas
no mês seguinte ao dos reajustes salariais, inclusive os de
caráter automático, complementar e compensatório. e as
antecipações a qualquer título.
§ 3? Fica assegurado ao mutuário o direito de, a
qualquer tempo, solicitar alteração da data-base, nos casos
de mudança de categoria profissional, sendo que a nova aituação prevalecerá a partir do reajuste anual seguinte.
§ 4' O reajuste da prestação em função da primeira
data-base após a assinatura do contrato, após a alteração
da data-base ou após a opção pelo PES/CP terá como limite o índice de reajuste aplicado ao saldo devedor relativo
ao período decorrido desde a data do evento até o mês do
reajuste a ser aplicado à prestação, deduzidas as antecipações já repassadas às prestações.
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§ 5? A prestação mensal não excederá a relação prestação/ salário verificada na data da assinatura do contrato,
podendo ser solicitada a sua revisão a qualquer tempo.
§ 6? Não se aplica o disposto no § 5? às hipóteses de

redução de renda por mudança de emprego ou por alteração na composição da renda familiar em decorrência da exclusão de um ou mais co-adquirentes, assegurado ao mutuário nesses casos o direito à renegociação da dívida junto
ao agente financeiro, visando a restabelecer o comprometi-

mento inicial da renda.
§ 7? Sempre que em virtude da aplicação do PES a
prestação for reajustada em percentagem inferior ao da variação integral do IPC acrescida do índice relativo ao ganho real de salário, a diferença será incorporada em futuros reajustes de prestações até o limite de que trata o § 5? .
§ 8? Os mutuários cujos contratos, firmados até 28 de
fevereiro de 1986, ainda não assegurem o direito de reajustamento das prestações pelo PES/CP, poderão optar por
este Plano no mês seguinte ao do reajuste contratual da
prestação.
§ 9? No caso de opção (§ 8?), o mutuário não terá direito a cobertura pelo Fundo de Compensação de Variações
Salariais (FCVS) de eventual saldo devedor residual ao final do contrato, o qual deverá ser renegociado com o agente f'inanceiro..
Art. 23.

As importâncias eventualmente cobradas a mais

dos mutuários deverão ser ressarcidas, devidamente corrigidas

pelos índices de atualização dos depósitos de poupança, em espécie ou através de redução nas prestações vincendas imediatamente subseqüentes.

Art. 24.

O Banco Central do Brasil baixará as instruções

necessárias à aplicação desta Medida Provisória.

Art. 25. Esta Medida Provisória entra em vigor na data de
sua publicação.
Brasília, 14 de fevereiro de 1990; 169? da Independência e
102? da República.
JOSÉ SARNEY
Mailson Ferreira da Nóbrega
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MEDIDA PROVISÚRIA N? 135, DE 19 DE FEVEREIRO
DE 1990 1*1
Concede isenção do Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI) na aquisição
de automóveis de passageiros, e dá outras
providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição
que lhe confere o art. 62 da Constituição, adota a seguinte Medida Provisória, com força de lei:
Art. 1? Ficam isentos do Imposto sobre Produtos Industrializados IIPII os automóveis de passageiros de até 100 HP de
potência bruta (SAE), quando adquiridos por:
I - motoristas profissionais que, na data da publicação
desta Medida Provisória, exerçam, comprovadamente, em
veículo de sua propriedade, a atividade de condutor autônomo
de passageiros, na condição de titular de autorização do poder
concedente, e desde que destinem o automóvel à utilização nessa atividade, na categoria de aluguel (táxi);
II - motoristas profissionais autônomos titulares de permissão ou concessão para exploração do serviço de transporte
individual de passageiros (táxi), impedidos de continuar exercendo essa atividade em virtude de destruição completa, furto
ou roubo do veículo;
111 - cooperativas de trabalho que sejam permissionárias
ou concessionárias de transporte público de passageiros, na categoria de aluguel (táxi), e desde que se destinem tais veiculos à
utilização nessa atividade.
Art. 2? A isenção de que trata o artigo anterior é extensiva aos motoristas profissionais de transporte individual de passageiro (táxiI que, na data da publicação desta Medida Provisória, exerçam, comprovadamente, a atividade em veículo de terceiros, desde que a aquisição se destine àquela finalidade e que
o interessado obtenha autorização do poder concedente.
Art. 3? Ressalvados os casos de destruição completa, furto ou roubo do veículo, o benefício previsto nos artigos precedentes somente poderá ser utilizado uma única vez.
(*) Publicada no DO de 20-2-1990 (v. pág. 70 deste volume).
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Art. 4? Ficam também isentos do IPI os veículos automotores nacionais que se destinarem a uso exclusivo de paraplégicos ou de pessoas portadoras de defeitos físicos que as impossibilitem de utilizar os veículos comuns, desde que tenham renda
mensal não superior ao valor de três mil Bônus do Tesouro Nacional (BTN).
§ I? Os veículos adquiridos nos termos deste artigo deverão possuir adaptação e características especiais, tais como
transmissão automática e controle manuais, que tornem sua utilização adequada aos paraplégicos e portadores de defeitos físicos.

§ 2? Para aplicação do disposto neste artigo, o adquirente
apresentará laudo de perícia médica fornecido exclusivamente
pelo Departamento de Trãnsito do Estado onde residir permanentemente o interessado, especificando o tipo de defeito físico
e atestando a total incapacidade do requerente para dirigir automóveis comuns, bem como sua habilitação para fazê-lo em
veículo com adaptações especiais, discriminadas no laudo.
Art. 5? A isenção será reconhecida pela Secretaria da Receita Federal do Ministério da Fazenda, mediante prévia verificação de que o adquirente preencha os requisitos previstos nesta Medida Provisória.
Art. 6? Fica assegurada a manutenção do crédito do Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI), relativo às
matérias-primas, aos produtos intermediários e ao material de
embalagem efetivamente utilizados na industrialização dos produtos referidos nesta Medida Provisória.
Art. 7? O imposto incidirá normalmente sobre quaisquer
acessórios opcionais que não sejam equipamentos originais do
veículo adquirido.
Art. 8? A alienação do veículo, adquirido nos termos desta Medida Provisória, antes de três anos de sua aquisição, a
pessoas que não satisfaçam às condições e aos requisitos estabelecidos, acarretará o pagamento, pelo alienante, do tributo
dispensado, monetariamente corrigido.
Parágrafo único. A inobservância do disposto neste artigo
sujeita o alienante, ainda, ao pagamento de multa e juros moratórios previstos na legislação em vigor para a hipótese de fraude ou falta de pagamento do imposto devido.
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Art. 9? O Ministro da Fazenda baixará as instruções necessárias para o cumprimento desta Medida Provisória.
Art. 10. A isenção prevista nesta Medida Provisória entra
em vigor na data de sua publicação e vigorará até 31 de dezembro de 1990.
Brasília, 19 de fevereiro de 1990; 169? da Independência e
102? da República.
JOSÉ SARNEY
Maílson Ferreira da Nóbrega

DECRETOS
TRIMESTRE ABRIL/MAIO/JUNHO DE 1988

DECRETO N? 96.091, DE 26 DE MAIO DE 1988 ('I
Autorize. o funcionamento de habilitação do curso de Pedagogia da Faculdade de
Filosofia, Ciências e Letras de Patos de
Minas.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, usando das atribuições que lhe confere o artigo 84, item IV, da Constituição, e tendo em vista o que consta do Processo n? 23000.002403/88-86 do
Ministério da Educação,
DECRETA:
Art. I? Fica autorizado o funcionamento da habilitação
Orientação Educacional, do curso de Pedagogia, a ser ministrada pela Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de Patos de
Minas, mantida pela Fundação Educacional de Patos de Minas,
com sede na Cidade de Patos de Minas, Estado de Minas Gerais.

Art. 2? Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 26 de maio de 1988; 167? da Independência e
100? da República.
(*) Publicado no DO de 27-5-1988 (v. Coleçso das Leis de 1988, volume IV,
decretos de abril a junho, pág. 240).
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BIMESTRE NOVEMBRO/DEZEMBRO DE 1989

DECRETO N? 98.660, DE 21 DE DEZEMBRO DE 1989 1'1
Dispõe sobre os efetivos do Exército a
vigorarem em 1990.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, usando das atribuições que lhe confere o artigo 84, item IV, da Constituição, e de
acordo com o disposto nos artigos 2? e 3? da Lei n? 7.150, de I?
de dezembro de 1983,
DECRETA:
Art. I? OS efetivos de Oficiais-Generais, Oficiais, Subtenentes e Sargentos, Taifeiros, Cabos e Soldados do Exército, a
vigorarem no ano de 1990, obedecerão aos limites estabelecidos
nos incisos que se seguem:

I -

OFICIAIS-GENERAIS
Serviços

Posto

Engenheiros

Combatentes

Militares

Intendentes
General-deExército
General-de
Divisão

General-de.
Brigada

Total

Soma

Médicos

15

15

36

3

41

85

4

3

10

102

136

5

4

13

158

(*) Publicado no DO de 22-12-1989 (v. Coleção das Leis de 1989, volume 181,
n? 6, tomo 2, bimestre novembro/dezembro, pág , 3807).
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3.275 3,275 3.275 3.275

1.891

1.319 1.446

1.075 1.058 1.058

a
a
;Q
30 Abr I Jun 31 Ago 31 Dez
"""

"o

QAO

80 80 80 135 135 135 1.210

135 135 135

166 160 154

49 181 182 187

4 18 18 18 126 127 127

"<c

QEM

13.787 6.818 6.871 845 838 836 778 778 779 402 399 399 189 191 192 67 67 61 &88 684 6&3 135 135 135 3.447 3.447 13.338 13.357 1U57 13.409
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1.256 1.286 1.256 120 120 120 242 242 242

4

<>0

86 86 12 12 12

2.150 2.150 2.150 220 220 220 1% 196 196 156 156 156

87

4

"<;i:<

Farmacêuticos Veterinários

48 32 34 :I5 49 49

28

o>Q

Dentistas

890 141 138 136 153 160 166 47 46

699 149 147 149 37 3S 40

"'0

1.332 1.318 1.314 144 142 140 láO 142 135

116

111

a"< ;i;<C Jio ,,<;;<

Médicos

e-e ",o a-c e-e <>0 ;0« ;;<c ez ""
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Intendentes

Serviços

OFICIAIS DE CARREIRA

l Jan lMai l Set ~.3:~ ~;,j ~J; .:~ ~~ ~li _:~ ~~ ~l; .:~.:':ti ~l; .:~ ~li ~l; .::i, -s "1; "!?o"~

a

Armas e QME
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557
III -

OFICIAIS TEMPORÁRIOS
Serviços

Armas
Posto

Inten-

QMB

Médi·

,,,

dentes

,,,

cêuticos

03

04

Dentis-

10

04

I? Tenente

891

293

481

226

2? Tenente

1.295

301

551

272

Total

2.196

598

1.044

501

Capitão

IV -

12

Farma-

veterlnéríos

QEM

Soma

RCQRE
(Art. 31)

04

37

79

20

01

250

2.241

80

55

16

466

3.036

163

75

17

720

5.314

SUBTENENTES E SARGENTOS DE CARREIRA
E TEMPORÁRIOS
Carreira
Temporários

Graduação

Soma

QE

QMS

-----Subtenentes

3.389

3.389

I? Sargento

3.400

3.400

2? Sargento

8.793

8.793

3? Sargento

9.615

3.500

13.938

27.053

25.197

3.500

13.938

42.635

Total

V
Especificação

.§

'"
b

EF Variável

Soma
44

328

328

2? Classe

528

528

Soma

900

900

l~

Classe

---------

-@

Núcleo Base
44

Mo'
o

TAIFEIROS, CABOS E SOLDADOS

Cabos

25.037

11.806

36.843

Soldados

51.339

47.579

98.918

Total

77 .276

59.385

136.661
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VI -

TOTAL GERAL DOS EFETIVOS
Quantidade

Especificação

Oficiais-Generais

158

Carreira

13.409

Temporários

5.314

--------------

Soma

18.723

Carreira

28.697

Temporários

13.938

Soma

42.635

------------

"-=--Taifeiros

900

Cabos e Soldados

135.761

Total

198.077

----

Parágrafo único. Os efetivos de que tratam os Quadros H,
IH, IV, V e VI, poderão ser alterados pelo Ministro do Exército, em até 15%, nos postos e graduações para atender as flutuações decorrentes da administração do pessoal militar, respeitando os limites estabelecidos no § 2? do art. I? da Lei n:' 7.150, de
I? de dezembro de 1983.
Art. 2? Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 21 de dezembro de 1989; 168? da Independência e
101? da República.
JOSÉ SARNEY
Leonidas Pires Gonçalves
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 182(1);527-564, jan./fev. 1990.
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DECRETO N? 98,667, DE 27 DE DEZEMBRO DE 1989

(*1

Altera o art. 8.0 do Decreto n? 95.904, de
7 de abril

de 1988.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição
que lhe confere o art. 84, inciso IV, da Constituição,
DECRETA:
Art. l ' O art. 8? do Decreto n:' 95.904, de 7 de abril de
1988, passa a vigorar com a seguinte redação:
«Art. 8? O disposto nos arts. 2? e 3? aplica-se às entidades fechadas de previdência privada patrocinadas por
fundações públicas, autarquias, empresas públicas ou sociedades de economia mista.
Parágrafo único. E admitida a participação de servidores ou empregados das entidades patrocinadoras, em
cargos de direção, nas respectivas patrocinadas, mediante
cessão com ônus para a entidade previdenciária.»
Art. 2? Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 27 de dezembro de 1989; 168? da Independência e
101? da República.
JOSÉ SARNEY

Mailson Ferreira da Nóbrega
Jáder Fontenel1e Barbalho
João Batista de Abreu
BIMESTRE JANEIRO/FEVEREIRO DE 1990

DECRETO N? 98.811, DE 9 DE JANEIRO DE 1990

('*)

Dispõe sobre a execução do Vigésimo
Quinto Protocolo Adicional ao Acordo de
Alcance Parcial de Renegociação das Preferências Outorgadas no Período 1962/80, entre o Brasil e a Argentina (Acordo n." 1).

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, usando da atribuição
que lhe confere o art. 84, item IV, da Constituição,
(*) Publicado no' DO de 28-12-1989 (v. Coleção das Leis de 1989, volume
181, n'' 6, tomo 2, bimestre novembro/dezembro, pág. 3817).
(**) Publicado no DO de 9-1-1990 (v. pág. 119 deste volume).
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Considerando que o Tratado de Montevidéu, que criou. a
Associação Latino-Americana de Integração (Aladi) , firmado
pelo Brasil em 12 de agosto de 1980 e aprovado pelo Congresso
Nacional, através do Decreto Legislativo n'' 66, de 16 de novembro de 1981, prevê, no seu artigo 7, a modalidade. de Acordo de
Alcance Parcial, e
Considerando que os Plenipotenciários do Brasil e da Argentina, com base no Tratado de Montevidéu-80, assinaram, a
27 de junho de 1989, em Montevidéu, o Vigésimo Quinto Protocolo Adicional ao Acordo de Alcance Parcial de Renegociação
das Preferências Outorgadas no Período 1962180, entre o Brasil
e a Argentina (Acordo n? li,
DECRETA:
Art. 1? O Vigésimo Quinto Protocolo Adicional ao Acordo
de Alcance Parcial de Renegociação das Preferências Outorgadas no Período 1962/80, entre o Brasil e a Argentina (Acordo n?
1). apenso por cópia ao presente Decreto, será executado e cumprido tão inteiramente como nele se contém, inclusive quanto à
sua' vigência.

Art. 2? Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 9 de janeiro de 1990; 169? da Independência e
102? da República.
JOSÉ SARNEY
Roberto Costa de Abreu Sodré

DECRETO N? 98.817, DE 11 DE JANEIRO DE 1990 (')
Fixa, no Ministério da Aeronáutica, os
mínimos de vagas para promocãc obrigatória, referentes ao ano-base de 1989, nos Diversos Quadros do Corpo de Oficiais da
Ativa.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições
que lhe confere o artigo 84, inciso IV, da Coristituicão da Repú(*) Publicado

naDO de 12-1-1990 (v. pág. 198 deste.volume}.

Col. Leis Rep. Fed. Brasil. Brasília, 182(1):527-564. jan.zfev. 1990.
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blica Federativa do Brasil e tendo em vista o que dispõe o § I?
do artigo 61 da Lei n? 6.880, de 9 de dezembro de 1980,
DECRETA:
Art. I' Ficam estabelecidas, para o ano-base de 1989, as
seguintes proporções, do efetivo de cada posto, a serem observadas no cálculo do número mínimo de vagas para os diversos
postos dos Quadros do Corpo de Oficiais da Ativa da Aeronáutica:
Quadro de Oficiais Aviadores:
Coronel
.
Tenente-Coronel
.
Major
.

1/8
35/359
l/20

do efetivo do posto
do efetivo do posto
do efetivo do posto

Quadro de Oficiais Engenheiros:
Coronel
.
1/8
Tenente-Coronel
.
3/32
Major
.
l/20

do efetivo do posto
do efetivo do posto
do efetivo do posto

Quadro de Oficiais Intendentes:
Coronel
.
9/46
Tenente-Coronel
. 10/133
Major
.
1120

do efetivo do posto
do efetivo do posto
do efetivo do posto

Quadro de Oficiais Médicos:
Coronel. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Tenente-Coronel
Major

do efetivo do posto
do efetivo do posto
do efetivo do posto

1/5
1/15
l/20

Quadro de Oficiais Dentistas e Farmacêuticos:
Coronel. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1/4
do efetivo do posto
Tenente-Coronel
1110
do efetivo do posto
Major
1/15
do efetivo do posto
Quadro de Oficiais de Infantaria da Aeronáutica:
Coronel. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
114
do efetivo do posto
Tenente-Coronel
6/I3
do efetivo do posto
Major
11/23
do efetivo do posto
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 182(1):527-564, jan./fev. 1990.
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Quadro de Oficiais Especialistas
Tenente-Coronel
Major
Capitão. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

em Avião:
1/4
do efetivo do posto
8/31
do efetivo do posto
1/15
do efetivo do posto

Quadro de Oficiais Especialistas
Tenente-Coronel
Major
Capitão. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

em Comunicações:
1/4
do efetivo do posto
113
do efetivo do posto
1/15
do efetivo do posto

Quadro de Oficiais Especialistas
Tenente-Coronel
Major
Capitão. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

em Armamento:
1/4
do efetivo do posto
1/7
do efetivo do posto
2/21
do efetivo do posto

Quadro de Oficiais Especialistas em Fotografia,
Meteorologia e Suprimento Técnico:
do efetivo do posto
Tenente-Coronel
1/4
do efetivo do posto
Major
1/10
Capitão. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1/15
do efetivo do posto
Quadro de Oficiais Especialistas em Controle
de Tráfego Aéreo:
do efetivo do posto
Tenente-Coronel
.
1/4
do efetivo do posto
Major
.
1/10
Capitão
.
7/25
do efetivo do posto
Quadro de Oficiais Capelães:
Coronel. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Tenente-Coronel
Major

1/8
1/15
1/20

do efetivo do posto
do efetivo do posto
do efetivo do posto

Quadro de Oficiais Especialistas da Aeronáutica:
Capitão. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1/10
do efetivo do posto
I? Tenente
1120
do efetivo do posto
Art. 2? Este Decreto" entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 11 de janeiro de 1990; 169? da Independência e
102? da República.
JOSÉ SARNEY
Octávio Júlio Moreira Lima
Col. Leis Rep. Fed. BrastíBrasüta, 182(1):527"564, jan./fev.
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DECRETO N? 98.961, DE 15 DE FEVEREIRO DE 1990 1'1
Dispõe sobre expulsão de estrangeiro
condenado por tráfico de entorpecente e
drogas eiine.

o PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição
que lhe confere o artigo 84, inciso IV, da Constituição,
DECRETA:
Art. I? O inquérito de expulsão de estrangeiro condenado
por uso indevido ou tráfico ilícito de entorpecentes e drogas
afins obedecerá ao rito procedimental estabelecido nos artigos
68 e 71 da Lei n:' 6.815, de 19 de agosto de 1980, e nos artigos 100
a 105 do Decreto n? 86.715, de 10 de dezembro de 1981, mas somente serão encaminhados com parecer final ao Ministro da
Justiça mediante certidão do cumprimento integral da pena privativa de liberdade.
§ I? Permitir-se-á certidão do cumprimento da pena nos
sessenta dias anteriores ao respectivo término, mas o decreto de
expulsão será executado no dia seguinte ao último da condenação.

§ 2? Na hipótese de atraso do decreto de expulsão, caberá
ao Ministério da Justiça requerer, ao Juiz competente, a prisão.
para efeito de expulsão, do estrangeiro de que trata este Decreto.
Art. 2? As condições de expulsabilidade serão aquelas
existentes na data da infração penal, apuradas no inquérito,
não se considerando as alterações ocorridas após a prática do
delito.
Art. 3? Se, antes do cumprimento da pena, for conveniente ao interesse nacional a expulsão do estrangeiro, condenado
por uso indevido ou tráfico de entorpecentes ou drogas afins, o
Ministro da Justiça fará exposição fundamentada ao Presidente
da República, que decidirá na forma do artigo 66 da Lei n:'
6.815, de 19 de agosto de 1980.

(*) Publicado no DO de 16-2-1990 (v. pág. 474 deste volume).
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Art. 4? Nos casos em que o Juízo de Execução conceder
ao estrangeiro, de que trata este Decreto, regime penal mais benigno do que aquele fixado na decisão condenatória, caberá ao
Ministério da Justiça requerer ao Ministério Público providências para que seja restabelecida a autoridade da sentença transitada em jr lgado.
Art. 5? Este Decreto entra em vigor na data de sua publi-

cacão.
Art. 6? Revogam-se as disposições em contrário.
Brasilia, 15 de fevereiro de 1990; 169? da Independência e
102? da República.
JOSÉ SARNEY
J_ Saulo Ramos

Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 182(1):527-564, jan.zfev. 1990.

RETIFICAÇOES

LEIS
BIMESTRE JULHO/AGOSTO DE 1989

LEI N? 7.804, DE 18 DE JULHO DE 1989 (')
Altera a Lei n? 6.938, de 31 de agosto de
1981, que dispõe sobre a Política Nacional
do Meio Ambiente, seus fins e mecanismos
de formulação e aplicação, a Lei n? 7.735,
de 22 de fevereiro de 1989, a Lei n.O 6.803, de
2 de julho de 1980, a Lei n.O 6.902, de 21 de
abril de 1981, e dá outras providências.

Retificação
Na ementa, onde se lê:
... a Lei n? 6.803, de 2 de junho de 1980,
Leie-se:
... a Lei n:' 6.803, de 2 de julho de 1980,
No art. 3?, onde se lê:

«Nos dispositivos das Leis nr s 6.308, de 2 de junho de 1980 ..."
Leia-se:
«Nos dispositivos das Leis n?s 6.803, de 2 de julho de 1980 ..."
(*) Publicada no DO de 20-7-1989 (v. Coleção das Leis de 1989, volume 181,
n? 4, bimestre julho/agosto, pág. 1559).
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BIMESTRE NOVEMBRO/DEZEMBRO DE 1989

LEI N? 7.888, DE 20 DE NOVEMBRO DE 1989 (')
Autoriza o Poder Executivo a abrir ao
Orçamento Fiscal da União créditos adicionais até o limite de NCz$ 145.301.757.300,00,
para atender despesas com O serviço da
dívida de diversos órgãos.

Retificação
Na página 21108, 2? coluna, no Anexo H, onde se lê:
25

Ministério da Saúde

204 Fundo de Previdência Social ...
Leia-se:
25

Ministério da Saúde
204

Fundação das Pioneiras Sociais

LEI N? 7.953, DE 21 DE DEZEMBRO DE 1989 (")
Altera a legieleçeo do Imposto de Renda, e dá outras providências.

Retificação
Na página 24074, segunda coluna, onde se lê:
A Lei n? 7.799, de 1989, passa a vigorar com as seguintes alterações:

(*) Publicada no DO de 21-11-1989 (v. Coleção das Leis de 1989, volume 181,
n:' 6, tomo 1, bimestre novembro/dezembro, pág. 2944).
(**) Publicada no DO de 22-12-1989 (v. Coleção das Leis de 1989, volume 181,
n? 6, tomo 1, bimestre novembro/dezembro, pág. 3072).
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Leia-se:

Art. 3? - A Lei n:' 7.799, de 1989, passa a vigorar com as
seguintes alterações:

LEI N? 7.984, DE 27 DE DEZEMBRO DE 1989 1'1
Autoriza o Poder Executivo a abrir ao
Orçamento Fiscal da União créditos adicionais até o limite de NCz$ 647.800.000,00, para os fins que especifica.

Retificação
Republica-se o Anexo 11 por ter saído com incorreções no

Diário Oficial de 28 de dezembro de 1989 - Seção r.

LEI N? 7.988, DE 28 DE DEZEMBRO DE 1989 I")
Dispõe sobre a redução de incentivos
fiscais.

Retificação
Na página 24781, 2? coluna, no artigo 6?, onde se lê:
Art. 6? A partir de I? de janeiro de 1989, ficará reduzido
para 47,5% (quarenta e sete e meio por cento I o percentual fixado no caput do art. I? da Lei n:' 7.584, de 16 de dezembro de
1986, ...
Leia-se:
Art. 6? A partir de I? de janeiro de 1990, ficará reduzido
para 47,5% (quarenta e sete e meio por cento) o percentual fixado
no caput do art. I? da Lei n? 7.554, de 16 de dezembro de 1986, ...
(*) Publicada no DO
181, n? 6, tomo 1, bimestre
(**) Publicada no DO
181, n? 6, tomo 1, bimestre

de 28-12-1989 (v. Coleção
novembro/dezembro, pág.
de 29-12-1989 (v. Coleção
novembro/dezembro, pag.

das Leis de 1989, volume
3116).

das Leis de 1989, volume
3122).
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BIMESTRE JANEIRO/FEVEREIRO DE 1990

LEI N? 7.995, DE 9 DE JANEIRO DE 1990 1'1
Dispõe sobre a remuneração de servidores civis do Poder Executivo, na administração direta e nas autarquias, e dá ou"
tras providências.

Retificação

Nas páginas 612 e 613, nos Anexos X e XI, onde se lê:
(Art. I? da Lei n? 7.995, de 3 de janeiro de 1990)

Leia-se:
(Art. 6? da Lei n? 7.885, de 3 de janeiro de 1990)

DECRETOS
BIMESTRE SETEMBRO/OUTUBRO DE 1989

DECRETO N? 98.245, DE 5 DE OUTUBRO DE 1989 1"1
Abre ao Orçamento Fiscal da União,
em favor de diversas Unidades Orçamentárias dos Ministérios da Fazenda e das Relações Exteriores e de Encargos Previdenciários da Unieo, o crédito suplementar de
NCz$ 501.551.000,00, para reforço de dotações consignadas no vigente Orçamento.

Retificação

Na página 18004, I? coluna, no artigo 2?, onde se lê:
... de recursos ordinários do Tesouro Nacionai.

Leia-se:
de recur-sos ordinários do Tesouro Nacional e da Contribuição para o Fundo de Investimento Social.
o ••

(*) Publicada no DO de 10-1-1990 Iv. pág , 15 deste volume).

(**) Publicado no DO de 6-10'1989 Iv. Coleção das Leis de 1989, volume 181,

n? 5, bimestre setembro/outubro, pág. 2584).
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 182(1):565-585, jan.lfev. 1990.
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Na

2~

coluna, no Anexo I, onde se lê:

33101.15844942.012

Contribuição para a Formação do
Patrimônio do Servidor Público

3280.00

00

190.500.000

1280.00 00
3280.00 53

119.175.000

Leia-se:
33101.15844942.012

Contribuição para a Fcrmacâc do
Património do Servidor Público

71.325.000

DECRETO N? 98.264, DE 10 DE OUTUBRO DE 1989 (')
Abre ao Ministério da Educação, em favor de diversas Unidades Orçamentárias, o
crédito suplementar no valor de NCz$
977.040.100,00, para reforço de dotações
consignadas no vigente Orçamento.

Retificação
Na página 18302, 2? coluna, no Anexo I, onde se lê:
15200.08424271.888

Projetos a Cargo da Fundação de Assistência
ao Estudante
3211.02
3213.02

15200.08424271.888

490.721.000
98.000.000

00
53

392.721.000

3213.02 53

490.721.000
4S0.721.000

Projetos a Cargo dn Fundação de Assistência
ao Estudante

Na página 18303, 2? coluna, onde se lê:
15200.08444282.876

Atividades a Cargo da Fundação
Universidade Federal de Ubertândia
3211.02

n~

00

2.000.000
2.000.000

(*). Publicado no DO de 11-10-1989 (v. Coleção das Leis de 1989, volume 181,
5, bimestre setembro/outubro, pág. 2606).
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Leia-se:
15200.08444282.876

Atividades li Cargo da Fundação
Universidade Federal de Uberlãndia

3211.02

00

3213.02

53

2.000.000
1.094.000
906.000

3120.00

00

2.000.000
2.000.000

3132.00

00

Na página 18306, l? e 2? colunas, onde se lê:
15260.08444282.206

15272.08424273.031

Menutencão de Unidades Hospitalares

3223.02

53

490.721.000
98.000.000
389.721.000
2.000.000
LOOO.OOO

3120.00
3120.00

00
53

2.000.000
1.094.000
906.000

3132.00
3222.02
3223.02

53

Alimentação Escolar

3132.00 53
3222.02 53

Leie-se:
15260.08444282.206

15272.08424273.031

Manutenção de Unidades Hospitalares

Alimentação Escolar
53
53

490.721.000
487.721.000
2.00'J.000
1.000.000

BIMESTRE NOVEMBRO/DEZEMBRO DE 1989

DECRETO N? 98.521, DE 13 DE DEZEMBRO DE 1989 (')
Abre a Encargos Financeiros da União
Recursos sob Supervisão do Ministério
da Fazenda, o crédito especial de NCz$
141.833.418.000,00, para o fim que especifica.

i*) Publicado no DO de 14-12-1989 (v. Coleção das Leis de 1989, volume 181,
n? 6, tomo 2, bimestre novembro/dezembro, pág. 3629).
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Retificação
Na página 23066,
32101.03080334.253

2~

coluna, no Anexo I, onde se lê:

Administração da Divida Pública Mobiliária
Interna Federal

IH .833.418.000

3263.00
4352.00

00
00

39.478.617.317
102.354.800.683

3263.00
4353.00

00
00

141.833.418.000
39.478.617.317
102.354.800.683

Leia-se:
32101.03080334.253

Administração da Dívida Pública Mobiliária
Interna Federal

DECRETO N? 98.531, DE 13 DE DEZEMBRO DE 1989 (')
Abre ao Ministério da Previdência e
Assistência Social em favor da Secretaria
Geral e do Fundo de Previdência e Assistência Social o crédito suplementar de
NCz$ 4.980.000.000,00 para reforço de dbtacães consignadas no vigente Orçamento.

Retificação
Na página 23072,

2~

coluna, na ementa, onde se lê:

... o crédito suplementar de NCz$ 4.980.000,00 ...

Leia-se:
... o crédito suplementar de NCz$ 4.980.000.000,00

DECRETO N? 98.684, DE 27 DE DEZEMBRO DE 1989 (")
Abre ao Orçamento da União. em favor
da Justiça Federal, o crédito suplementar
de NCz$ 23.000.000,00, para reforço de dotações consignadas no vigente Orçamento.
(*) Publicado no DO
181, n? 6, tomo 2, bimestre
(**) Publicado no DO
181, n? 6, tomo 2, bimestre

de 14-12-1989 (v. Coleção
novembro!dezembro, pág.
de 28'12-1989 (v. Coleção,
novembro/dezembro, pág.

das Leis de 1989, volume
3641).

das Leis de 1989" volume
3836).

CoL Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 182(1):565-585, jan.zfev. 1990.
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Retificação
Na página 24586, 2~ coluna, no artigo 2~, onde se lê:
... são provenientes do excesso de arrecadação de recursos
ordinários do Tesouro Nacional.
Leis-ee:
são provenientes de Operação de Crédito Interna ~
Emissão de Títulos do Tesouro Nacional.
DECRETO N~ 98.716, DE 28 DE DEZEMBRO DE 1989 (*)
Abre ao Orçamento Fiscal da União,
otgeos, o crédito suplementar de NCz$ 1.266.318.082,00, para
reforço de dotações consignadas no vigente
Orçamento.
em favor de diversos

Retificação
Na página 24796,
27102.16900212.399

27106.16291692.002

27107.16070212.398

1~

coluna, no Anexo I, onde se lê:

Supervisão e COOrdenação dos Serviços da
Marinha Mercante

3111.01

00

3113.00

00

12.217.549
1.866.503

Nacional

3111.03

00

6.882

Administração do Fundo da Marinha
Mercante

3111.01

00

475.9í7

3111.03

OQ

127.839

3111.01

00

2.072.549

3113.00

00

2.011.503

3113.00

00

6.882

3111.01
3113.00

00
00

460.977
142.839

Assessoramento Relacionado à Segurança

Leia-se:
27102.16900212.399

Supervisão e Coordenacao dos Serviços da
Marinha Mercante

27106.16291692.002

Assessoramento Relacionado 11 Segurança
Nacional

27107.16070212.398

Administração do Fundo da Marinha
Mercante

(*) Publicado no DO de 29-12-1989 (v. Coleçso das Leis de 1989, volume 181,
n? 6, tomo 2, bimestre novembro/dezembro, pág. 3870).

Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 182(1):565-585, [an.zfev. 1990.
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DECRETO N? 98.716, DE 28 DE DEZEMBRO DE 1989 (')
Abre ao Orçamento Fiscal da União,
em favor de diversos órgéoe, o crédito su-

plementar de NGzI 1.266.318.082,00, para
reforço de dotações consignadas no vigente
Orçamento.

Retificação
Na página 24796, P coluna, no Anexo 1, onde se lê:
27102.16900212.399

27106.16291692.002

27107.16070212.398

Supervíeãc e Coordeaecac dos Serviços da
Marinha Mercante

00

12.217.549

3113.00 00

1.866.503

3111.01

Assessoramento relacionado à Segurança

Nacional

3111.03

00

6.882

Administração do Fundo da Marinha
Mercante

3111.01

00

3111.03

00

476.977
127.839

3111.01
3113.00

00
00

12.072.549
2.011.503

3113.00

00

6.882

3111.01 00
3113.00 00

460.977
142.839

Leia-se:
27102.16900212.399

Supervisão e Coordenação dos Serviços da

Marinha Mercante

27106.16291692.002

27107.16070212.398

(*)

na 436,

Assessoramento relacionado à Segurança
Nacional

Adminlstração do Fundo da Marinha
Mercante

Re-retificado no DO de 11-1-1990, por ter saído com incorreção na págicoluna do DO de 8-1-1990, Seção I (v. pág. 572 deste volume).

2~
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DECRETO N? 98.721, DE 28 DE DEZEMBRO DE 1989 (')
Abre ao Ministério da Agricultura, em
favor de diversas Unidades Orçamentárias,
o crédito suplementar no valor de NCz$
1.097.914.600,00, para reforço de doteçõee
consignadas no vigente Orçamento.

Retificação
Republica-se o Anexo I por ter saído com incorreções na página 24799.

DECRETO N? 98.722, DE 28 DE DEZEMBRO DE 1989 (").
Abre ao Orçamento Fiscal da União,
em favor dos Ministérios do Trabalho e da
Cultura, o crédito suplementar de NCz$
287.400.322,00, para reforço de

doteçõee

consignadas no vigente Orçamento.

Retificação
Na página 24800, no Anexo I, onde se lê:
34200.08480212.933

34200.08480212.942

Atividades a Cargo da Fundação Nacional
Pró-Memória
3211.01

00

61.930.000
61.930.000

3211.01

00

16.596.000
16.596.000

Atividades a Cargo da Fundação Nacional
Pró· Leitura

34204.08480212.008

Fundação Nacional Pró·MemÓria
Coordenação e Manutenção dos Serviços
Administrativos

34205.08480212.008

Fundaeào Nacional Pré- Leitura
Coordenação e Manutenção dos Serviços
Administrativos

61.930.000

3111.01

00

3111.01

00

61.930.000
47.915.000
16.596.000
16.596.000
12.131.000

(*) Publicado no DO de 29-12-1989 (v. Coleção das Leis de 1989, volume
181, n? .6, tomo 2, bimestre novembro/dezembro, pág. 3875).
(**) Publicado no DO de 29-12-1989 (v. Coleção das Leis de 1989, volume
181, n? 6, tomo 2, bimestre novembro/dezembro, pág. 3876).

Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília;

182(1):565~585, ian.Zfev.

1990.
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Leia-se:
34200.08480212.933

34200.08480212.942

34204.08480212.008

Atividades a Cargo da Fundação Nacional
Pró-Memória

59.830.000

3211.01

00

59.1:!30.000

3211.01

00

18.696.000
18.696.000

Atividades a Cargo da Fundacao Nacional
Pró· Leitura

59.830.000

B'undação Nacional Pró-Memória
Coordenação e Manutenção dos Serviços
Administrativos
3111.01 00

34205.08480212.008

Fundação Nacional Pró-Leitura
Coordenação e Manutencào dos Serviços
Administrativos

45.815.000
45.8H>.OOO
18.696.000

3111.01

00

14.231.000
14.231.000

DECRETO N? 98.734, DE 28 DE DEZEMBRO DE 1989 (')
Abre ao Orçamento Fiscal da União,
em favor de diversos órgãos, créditos adicionais de NCz$1,238.171.414,OO, para refor-

ço de dotações consignadas no vigente Orçamento.

Retificação
Na página 24806,
11112.03100214.249

11112.03100214.250

1~

coluna, no Anexo lI, onde se lê:

Manutenção do Instituto de Pesquisas
Espaciais

Manutenção do Centro Tecnológico pura
Informática

3111.01

00

26.702.000

3113.00

00

6.257.000

3111.03

00

1.300.000

3111.01
3113.00

00
00

25.202.000
7.757.000

3113.00

00

1.300.000

Leia-se:
11112.03100214.249

11112.03100214.250

Manutençdo do Instituto de Pesquisas
Espaciais
Manutenção do Centro Tecnológico
para Informática

(*l Publicado no DO de 29-12-1989 (v. Coleção das Leis de 1989, volume 181,
n? 6, tomo 2, bimestre novembro/dezembro, pág , 3889).
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 182(1):565-585, jan./fev.. 1990.
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DECRETO N? 98.736, DE 28 DE DEZEMBRO DE 1989

(*1

Abre ao Orçamento Fiscal da União,
em favor de diversos órgãos, o crédito su-

plementar de NGzI 8.918.547.400,00, para
reforço de dotações consignadas no vigente
Orçamento.

Retificação
Na página 24807, 1: coluna, no Anexo I, onde se lê:

17113.03070212.008

17200.03090212.893

17201-03090212.008

Coordenação e Manutenção dos
Serviços Administrativos

3111.01

00

1.364.474.039

Atividades a Cargo da Superintendência
Nectonal do Abastecimento

3211.01

00

51.057,000

3111.01 '00
3111.03 00
3113.00 00
3251.00 00

Coordenação e Manutençllo dos Serviços
Administrativos

3252.00
3253.00

00
00

30.225.000
800.000
10.900.000
7.800.000
1.270.000
62.000

Coordenação e Manutençllo dos Serviços
Administrativos

3111.01

00

1.354.294.039

Atividades a-Cargo da Superintendência
Nacional do Abastecimento

3211.01

00

61.237.000

3111.01
3111.03
3113.00
3251.00
3252.00
3253.00

00
00
00
00
00
00

34.225.000
800,000
10.900.000
12.980.000
2.270.000
62.000

Leia-se:
17113.03070212.008

17200.03090212.893

1720103090212.008

Coordenação e Manutenção dos Serviços
Administrativos

(.) Publicado no DO de 29-12-1989 (v. Coleção das Leis de 1989, volume 181,
n? 6, tomo 2, bimestre novembro/dezembro, pág. 3891).
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 182(1):565-585, jan.lfev. 1990.
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DECRETO N? 98.744, DE 28 DE DEZEMBRO DE 1989 (')
Abre ao Orçamento Fiscal da União
o crédito suplementar no valor de NCz$
5.329.309.000,00, para reforço de dotações
consignadas no vigente Orçamento.

Retificação
Na página 24812, 2? coluna, no Anexo I, onde se lê:
06101.02040132.015

Processamento de Causas

3111.01

00

3111.03

00

3111.01
3112.03

00
00

25.800.000
22.000,000
3.000.000

Leia-se:
06101.02040132.015

25.800.000

Processamento de Causas

22.000.000

3.000.000

DECRETO N? 98.746, DE 28 DE DEZEMBRO DE 1989 (")
Abre ao Orçamento Fiscal da União,
em favor do Fundo Naval do Ministério da
Marinha, o crédito suplementar de NCz$
1.469.162.901,00, para reforço de dotações
orçamentárias no vigente Orçamento.

Retificação
Na página 24815, 2? coluna, no Anexo lII, onde se lê:
21901.06271631.005
21901.06271631.009

Reaparelhamento da Marinha
Desenvolvimento de Projetos Especiais

4120.00 70
3120.00 70
3132.00 70

3.011.083
3.640.789
3.664.010

(*) Publicado no DO de 29-12-1989 (v. Coleção das Leis de 1989, volume 181,
n? 6, tomo 2, bimestre novembro/dezembro, pág. 3901).
(**) Publicado no DO de 29-12-1989 (v. Coleção das Leis de 1989, volume 181,
n? 6, tomo 2, bimestre novembro/dezembro, pág. 3903).

Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 182(1):565-585, jan.z'fev. 1990.
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Leia-se:
21901.06271631.005

21901.06271631.009

Heaparelhamento da Marinha

Desenvolvimento de Projetos Especiais

4120.00

70

4130.00

70

39.963

3120.00
3132.00

70
70

2.274.148
5.0S0.651

2.971.120

DECRETO N? 98.751, DE 28 DE DEZEMBRO DE 1989 (')
Abre ao Orçamento Fiscal da União,
em favor de diversas Unidades Orçamentáriee do Ministério da Saúde e Serviços da
Divida da União - Recursos sob Supervisão do Ministério da Fazenda - Ministério
da Saúde, o crédito suplementar no valor de
NCz$ 8.456.166,00, para reforço de dotações
consignadas no vigente Orçamento.

Retificação

Na página 24820, P coluna, no Anexo I, onde se lê:
29125.13080332.027
29125.13080342.027

Amortização e Encargos de Financiamento
Arncrt.iaacáo e Encargos de Financiamento

3261.00
4361.00

00
00

456.292
2.977.374

Amort.iaacao e Encargos de Financiamento
Amortização e Encargos de Financiamento

3261.00
3271.00
4361.00

00
00
00

456.292
2.000.000
977.374

Leia-se:
29125.13080332.027
29125.13080342.027

DECRETO N? 98.757, DE 28 DE DEZEMBRO DE 1989 (")
Abre ao Orçamento Fiscal da União,
em favor do Ministério da Educação, créditos suplementares de NCz$ 562.477.000,00,
para reforço de dotações consignadas no vigente Orçamento.
(*) Publicado no
n? 6, tomo 2, bimestre
(**) Publicado no
n? 6, tomo 2, bimestre

DO de 29-12-1989 (v. Coleção das Leis de 1989, volume 181,
novembro/dezembro, pág. 3910).
DO de 29-12-1989 (v. Coleção das Leis de 1989. volume 181,
novembro/ dezembro, pág. 3916).

COl. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 182(1):565-585, jan.lfev. 1990.
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Retificação
Na página 24822,

1~

coluna, no artigo 2', onde se lê:

Art. 2? Ficam alterados os descritores de projetos e ativíde dede
dades, de acordo com o disposto na Lei n?
zem bro de 1989.
Leia-se:
Art. 2? Ficam alterados os descritores de projetos e atividades, de acordo com o disposto na Lei n:' 7.980, de 27 de dezembro de 1989.

DECRETO N? 98.767, DE 28 DE DEZEMBRO DE 1989 (')
Abre ao Orçamento Fiscal da União,
em favor do Ministério da Agricultura, crédito adicional no valor de NCz$ 647.800.000,00,
para os fins que especifica.

Retificação

Republica-se o Anexo 11 por ter saído com incorreções no
Diário Oficial de 29 de dezembro de 1989 - Seção r.
ANEXO 11

Crédito Suplementar

Suplementação

Anexo ao Decreto n'' 98.767/89

NCzS 1.00

Naturc.u
Código

d.

FT

Valo.

Despesa

Ministério da Agricultura

620800.000

Secrelario·Geral
13102.UH00313.775

U62000

Oc~cnvoJvirl\entodos Ccnado~

4.162000

00

1.162.000

00

17400.000
17400.000

Secretaria Executiva do Pru!;rama Nadennl de lrrigaçllo
131180~540n3,013

27.658.000

Pro,'; - l"lgacdo Nacional
4130,00

(*) Publicado no DO de 29-12-1989 (v. Coleção das Leis de 1989, volume 181,
n:' 6, tomo 2, bimestre novembro/dezembro, pág. 3926).

Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 182(1):565-585, jan./fev. 1990.
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Natureza
Códi~o

E'p~cjfjcaçao

'"

CT

Valor

Despesa

----13118.04540;;3.014
13118,04:>10n3.7&l

13118045407,; ,()41

Prain. - irrigaçao do Nordeste
00

4110.00

00

LOO\lOOO

00

2.000.000
2.000,000

Constru,ao do açude Melquíades/P!

1.000.000

Aproveitamento Hidrollgricoln do Valo do Jenipapo/P]
4110,00

Entidades Supervisionadas
13200.04160951.812

7.258.000
1.258.000

4130.00

588.980000

Projetos a cargo da Companhia Brasileirll de
Annazenamento

86.000.000
4140.00

00

&>.000.000

18200.04540771.801

Projc(.Qs a cargo da Companhia de Do"envolvimento do
Vale do Silo Francisco

3212.02
4140.00

00
00

\820004540771.802

Projeto' a carKO do Depanamento Nacional de
Obras de Saneamento

4311.01

00

1I5.úll7 ,000
IHi.087.000

13200.04540.'1.803

Projetos a cargo do Dopartamento Nacional de
O~ras Contra as Secas

~311.01

00

56.700.000
56.700.000

13200,04542971.803

Projetos a cargo do Departamento Nacional de
Obras Contea as Secas

4311.01

00

63.800.000
63.800.000

1320013.64481.802

Projetos a cargo do Departamento Nacional de
Obras de Saneamento

4311.01

00

42,800,000
42.800,000

13200,13764581802

Projetos a cargo do Depanamento Nacional de
Obras de Saneamento

4311.01

00

57.000.000
57.000.000

4110.00
4120.00

00
00

Companhia Brasileira de Armazenamento
13204.04160951.072

13207.04540771.447

13207.04540771.~~8

13207.04540771.450

Aproveitamento hidroagrfçola do baixo Silo

142800.000

86.000.000

Ampliaçao da rede arma1.enadora

Companhia de Desenvolvimento do
Vale do Seo Francisco
13207,04540771.446

162.893.000
19.793.000

86,000.000
70.000,000
16000000
162.1>93.000

~'eancisco

3132.00
4110.00

00
00

23.300.000
3.300.000
20.000.000

3132.00
4110.00

00
00

11.700.000
700,000
11,000.000

3120.00
3132.00
4110.00

00
00
00

8.700.000
60.000
350.000
8,300,000

313200
4110,00

oo

Aproveitamento hideoagricola de Irece

Aproveitemento hidroagrjçola do Jaiba

Aproveitamento hidroageiçola do Rio Corronte

00

214.887.000

Departamento Nacional de Ol:!ra" de Saneamento
1320804540771,288

Aproveitamento Hidroagricola - Baixada Ocidental
Mearim. Itapicuru e Parnaiba

13208,04540771.289

Aproveitamento hidroa"ricola - Baixada Oçidental
Maranhense

13208.04540771.291

Apr<.>veitamento hidroagrfcola - "abuleiros de
SM Bernardo

13208.04540711.292

Aproveitamento hidroagricola - Tabuleiros litorâneos

13208.04á'10771,293

Aproveitamento hidroagricola - Platos de Guadalupe

13208.04540771,294

Aproveitamento hidroa"eícola - Jaguaribe·Apodi

13208.04540773.151

Aproveitamento hidroagr!cola - Várzea do Flores

118.893.000
15.393.000
103.600.000

00

5.000.000
6,000.000

~1l0.00

00

25.000.000
25.000.000

4110.00

00

5,787000
5.787.000

4110,OO

00

18.000.000
18.000.000

4110.00

00

20.000.000
20.000.000

411000

00

40000.000
40.000000

4110.00

00

!.l00.000
1.l00.000

~110.00

CO!. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 182(1):565-585, jan.lfev. 1990.

581

N~turcz"

Espcci/iccc&O

C6dilo;"

"

r-r-

Valor

Despesa
1320~.O1510773152

Aproveitamento hidroagricoln - Rio Pardo
00

4110.00

üü

4110.00

00

6.500.000

Controle de enchentes e reccp.raçao do Vllle do
hajai - se

4110,00

00

40000.000
40.000000

Controle de enchente c rccupcrnçao da regia.o serrana
c baixado fluminense - RJ

4110,00

""
""

13208.13761481,297

Saneamento ambiental em área. urbanas

13208.13761581306

Controle de enchente, c rccuperocll.o de Curitiba - PR

13208.13764581.006
13208.13761681.311

13208.13764581.323

42.800.000

Controle de cnchcnt.cs e tecuperaçao de Imperatriz -

MA

4110.00

Fortalecimento do setor pesquoiro
4130.00

13209,015~0771.201

Aproveitamento hidroagricola da Bacia do Acarau

13209,0~540?71.202

Aprovoitamento hidroagricola do Baeia do Curu

13209.01MOn1,203

Aproveitamento hidroagricolll do Bacia do Jaguoribe

13209.01540771,201

Aproveitllmento hidroogricola da Baeia do Acu

13209.01540771,211

Rccuperllcoo

de,perimc~ros om

Aproveitamento hidroogricoJa da Bacia do Piranho.

13209.01M0771216

Aprovei~atnentohidroagricola

13209.04540771.218

Aproveitamento hidroagricola da Bacia do
Rio de Conta,

13209.04542971.206

Cons~rução c

""

4110.00

üü

4110.00

""

4110.00

""

4130.00

""

~1l0.00

""

do Sub·bacia. do

S40 Frll"ci.oo

oo

4110.00

operoç40

13209.0~õ40771 ,211

Conciusco da barragem do Canoos/PB

13209,045~29,5,OO9

Construção do açude TejuçuocalCB

3.000.000
3.000.000
8.500.000
8.500.000

125.600.000
l.000,000
1.000000
12.000,000
12.000.000
~.?OO,OOO

4.700,000
6.000.000
6.000.000
3.000.000
3.000.000
3.000.000
3.000.000
7.000.000
7.000.000

4110.00

00

1\.000.000
1\.000.000

4110.00

00

12.000.000
12,000.000

4110.00

oo

59,1\00.000
59,1\00.000

4110.00

""

~110.00

00

rccuperoção de acudes público.

13209.04542975.00~

42.8(){l.OOQ

S.MO.OOO

Departamento Nacional de Oh,,," Contras as Sec""
13209.04540771.199

200.000
200.000

H1O.OO

TOTAL

,.000.000
,.000,000
2.000,000
2.000.000
620,1\00.000

DECRETO N? 98.778, DE 28 DE DEZEMBRO DE 1989 (')
Abre ao Orçamento Fiscal da União,
em favor do Ministério da Educação, crédito suplementar de NCz$ 606.294.973,00, para
reforço de dotações consignadas no vigente
Orçamento.
(*) Publicado no DO de 29-12-1989 (v. Coleçao das Leis de 1989. volume 181.
n? 6. tomo 2. bimestre novembro/dezembro, pág. 3939).
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Retificação

Na página 24836,

1~

coluna, no Anexo I, onde se lê:

15221.08130251.054

ConstruçiiO e Ampliação de Unidades de
Ensine e Pesquisa

15221.08431971.049

Aquisição e Instalação de Instfllmental

p/Ensino e Pesquisa

4110.00

81

270.000

4120.00

81

200.000

4110.00
4130.00

81
81

270.000
200.000

Leia-se:
15221.08430251.054

Construção e Ampliação de Unidades de

Ensino e Pesquisa

DECRETO N? 98.781, DE 28 DE DEZEMBRO DE 1989 1'1
Abre ao Ministério do Interior, em favor da Fundação Legião Brasileira de Assistência, o crédito suplementar de NCz$
447.675.956,00, para o reforço de dotações
consignadas no vigente Orçamento.

Retificação

Na página 24840, na

2~

coluna, na ementa, onde se lê:

... o crédito suplementar de NCz$ 477.675.956,00,
Leia-se:
... o crédito suplementar de NCz$ 447.675.956,00,

DECRETO N? 98.783, DE 28 DE DEZEMBRO DE 1989 1**1
Declara o valor do salário mínimo do
mês de janeiro de 1990, na forma da Lei TI.O
7.789, de 3 de julho de 1989.

(*) Publicado no DO de 29-12-1989 (v. Coleção das Leis de 1989, volume 181,
n? 6, tomo 2, bimestre novembro/dezembro, pág , 3942).
(**) Publicado no DO de 29-12-1989 (v. Coleção das Leis de 1989, volume 181,
n? 6, tomo 2, bimestre novembro/dezembro, pág. 3944).
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Retificação
Na página 24841, I? coluna, nas assinaturas,
Leis-se:

JOSÉ SARNEY
Mailson Ferreira da Nóbrega
Dorothea Werneck
BIMESTRE JANEIRO/FEVEREIRO DE 1990

DECRETO N? 98.819, DE 11 DE JANEIRO DE 1990 (')
Altera o prazo de concessão outorgada
ao Estado do Paraná, através do Decreto n."
26.398, de 23 de fevereiro de 1949, e dá outras providências.

Retificação

Na página 889, primeira coluna, na ementa, onde se lê:
." Decreto n? 36.398, de 23 de fevereiro de 1949, _..
Leia-se:
." Decreto n? 26.398, de 23 de fevereiro de 1949,
DECRETO N? 98.850, DE 18 DE JANEIRO DE 1990 (")
Dispõe sobre a transferência de administraçiio dos imóveis funcionais, de que
trata o Decreto n" 96.633, de 1.0 de setembro
de 1988, e dá outras providências.

Retificação
N a página 1418, 2? coluna, nas assinaturas,
Leia-se:
JOSÉ SARNEY
Rubens Bayma Denys
Luis Roberto Ponte
(>lo) Publicado no DO de 12-1-1990 (v. pág , 201 deste volume).
("'''') Publicado no DO de 19-1-1990 (v. pág. 317 deste volume).
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DECRETO N? 98.913, DE 31 DE JANEIRO DE 1990 (')
Procede ao cancelamento de dotações
orçamentárias.

Retificação
Nas páginas 2205 e 01, respectivamente, do Diário Oficial e
Suplemento «AI), onde se lê:
... constante do Anexo I deste Decreto.

Leis-se:
... constante do Anexo H deste Decreto.
No art. 2?, onde se lê:
I - as supressões indicadas no Anexo I,
H - as inclusões indicadas no Anexo H,
Leia -se:

I - as supressões indicadas no Anexo 11,
II - as inclusões indicadas no Anexo I, ...

DECRETO N? 98.946, DE 13 DE FEVEREIRO DE 1990 (")
Altera o Decreto n," 17.253, de 28 de novembro de 1944, e dá outras providências.

Retificação
Na página 3003, P coluna, na ementa e no artigo I?, onde se
lê:
... Decreto n:' 17.253, de 28 de novembro de 1943,
Leia-se:
... Decreto n? 17.253, de 28 de novembro de 1944,
(.) Publicado no DO de 1?-2-1990 (v. pág. 406 deste volume).
(••) Publicado neDO de 14-2-1990 (v. pág. 457 deste volume).
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 182(1):565-585, jan./fev. 1990.

585

DECRETO N? 98.959, DE 15 DE FEVEREIRO DE 1990 (")
Dispõe sobre área de exercício de garimpagem, na Gleba Ureríccer», no Estado de
Roraima.

Retificação
Na página 3222,
Leia-se:

l~

coluna, nas assinaturas,

JOSÉ SARNEY
J. Saulo Ramos
Octávio Júlio Moreira Lima
Seigo Tsuzuki
Vicente Cavalcante Fialho
João Alves Filho

DECRETO N? 98.960, DE 15 DE FEVEREIRO DE 1990 (")
Dispõe sobre área de exercício de atividade de garimpagem, na Gleba Catrimani
- Couto Magalhães, no Estado de Roraima.

Retificação
Na página 3223, I? coluna, nas assinaturas,
Leia-se:
JOSÉ SARNEY

J. Saulo Ramos
Octávio Júlio Moreira Lima
Seigo Tsuzuki
Vicente Cavalcante Fialho
João Alves Fllho
(*) Publicado naDO de 16-2-1990 (v. pág. 468 deste volume).
(**) Publicado no DO de 16-2-1990 (v. pég. 470 deste volume).

Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 182(1):565-585, jan.lfev. 1990.
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no DO de 15 de janeiro de 1990.

261

98.823 - Decreto de 12 de janeiro de 1990 - Autoriza a Caixa Econômica Federal a operar em dias não úteis, nos casos que especifica.
Publicado no DO de 15 de janeiro de 1990. ..
. . . . . . .. . .

274

98.824 - Decreto de 15 de janeiro de 1990 - Homologa a demarcação da
área indígena que menciona, no Estado de Mato Grosso, e dá outras providências. Publicado no DO de 16 de janeiro de 1990. ....

275

98.825 - Decreto de 15 de janeiro de 1990 - Homologa a demarcação
administrativa da Terra Indígena Carretão li, que menciona,
no Estado de Goiás. Publicado no DO de 16 de janeiro de 1990. .. .

276

98.826 - Decreto de 15 de janeiro de 1990 - Homologa a demarcação
administrativa da Terra Indígena Carretão I, que menciona, no
Estado de Goiás. Publicado no DO de 16 de janeiro de 1990.

277

98.827 - Decreto de 15 de janeiro de 1990 - Retifica os limites e homologa a demarcacãc administrativa da Ârea Indígena Irantxe, no
Município de Diamantino, Estado de Mato Grosso, e dá outras
providências. Publicado no DO de 16 de janeiro de 1990.

279

98.828 - Decreto de 15 de janeiro de 1990 - Homologa a demarcação da
Terra Indígena que menciona, no Estado da Bahia. Publicado no
_. . ..
DO de 16 de janeiro de 1990. .

282
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98.829 - Decreto de 15 de janeiro de 1990 - Dispõe sobre a Comissão
Coordenadora Regional de Pesquisas na Amazônia (Corpaml, criada pela Lei n'' 7.796, de 10 de julho de 1989. Publicado no DO de
16 de janeiro de 1990.
.
.

283

98.830 - Decreto de 15 de janeiro de 1990. - Dispõe sobre a coleta, por
estrangeiros, de dados e materiais científicos no Brasil, e dá outras providências. Publicado no DO de 16 de janeiro de 1990.

286

98.831 - Decreto de 16 de janeiro de 1990 - -Declara de utilidade pública, 'para fins de constituição de servidão administrativa, faixas de
terra destinadas à passagem do ramal de linha de transmissão da
Companhia Paulista de Força e Luz (CPFL), no Estado de São
Paulo. Publicado no DO de 17 de janeiro de 1990.

291

98.832 - Decreto de 16 de janeiro de 1990 - Declara de utilidade públíca, para fins de desapropriação, área de terra necessária à implantação da subestação Patriarca da Companhia Paulista de Força e
Luz (CPFL), no Estado de São Paulo. Publicado no DO de 17 de
janeiro de 1990.'

293

98.833 - Decreto de 16 de janeiro de 1990 - Dispõe sobre a elevação do
capital social da Centrais Elétricas Brasileiras S.A. (Eletrobrás).
Publicado no DO de 17 de janeiro de 1990. ....

294

98.834 -Decreto de 16 de janeiro de 1990 - Autoriza. o funcionamento
do curso de Ciências da Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras, em Araxá, Minas Gerais. Publicado no DO de 17 de janeiro
de 1990.
.. . . .
.
..

295

98.835 - Decreto de 16 de janeiro de 1990 - Declara de utilidade pública, para fins de desapropriação total ou parcial, ou instituição de
servidão administrativa e/ou de passagem em favor da Petróleo
Brasileiro S.A. (Petrobrás), imóveis constituídos de terras e benfeitorias que menciona. Publicado no DO de 17 de janeiro de 1990.

295

98.836 - Decreto de 17de janeiro de 1990 - Dispõe sobre a execução da
Regulamentação das Disposições Referentes à Certificação da Origem, do Acordo 91, entre o Brasil e a Associação LatinoAmericana de Integração (Aladi). Publicado no DO de 18 de janeiro de 1990.
..............

304

98.837 - Decreto de 17 de janeiro de 1990 - Dispõe sobre a execução da
Ata de Retificação do Acordo de Complementação Econômica n?
12, entre o Brasil e a Argentina. Publicado no DO de 18 de janeiro
de 1990.

305

98.838 - Decreto de 17 de janeiro de 1990 - Dispõe sobre a execução da
Ata de Retificação do Vigésimo e do Vigésimo Segundo Protocolo
Adicional ao Acorde de Alcance Parcial n" 1 entre o Brasil e a Argentina. Publicado no DO de 18 de janeiro de 1990.

306
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~ Decreto de 17 de janeiro de 1990 - Dispõe sobre a execução da
Ata de Retificação do Acordo de Complementação Econômica n:'
12, entre o Brasil e a Argentina. Publicado no DO -de 18 de janeiro
de 1990.
....
.
..
.
98.840 - Decreto de 17 de janeiro de 1990 - Autoriza o funcionamento
do curso superior de Tecnologia em Processamento de Dados do
Instituto de Ciências Sociais do Paraná. Publicado no DO de 18
.
.
de janeiro de 1990.
98.841 - Decreto de 17 de janeiro de 1990 - Autoriza o funcionamento
do curso de Comunicação Social da Faculdade de Comunicação
Social da Federação das Escolas Superiores do ABC. Publicado
no DO de 18 de janeiro de 1990.
98.842 - Decreto de 17 de janeiro de 1990 - Autoriza o funcionamento
do curso de Ciências Contábeis, do Centro de Ensino Superior do
Amapá, em Macapá. Publicado no DO de 18 de janeiro de 1990.

98.839

307

308

309

309

98.843 - Decreto de 17 de janeiro de 1990 - Autoriza o funcionamento
do curso de Administração da Faculdade de Domus de Ensino Superior. Publicado no DO de 18 de janeiro de 1990.

310

98.844 - Decreto de 17 de janeiro de 1990 - Autoriza o funcionamento
do curso de Administração das Faculdades Sagres. Publicado no
DO de 18 de janeiro de 1990.
...
.

310

98.845 - Decreto de 17 de janeiro de 1990 - Cria, no Estado do Espírito Santo a Floresta Nacional do Rio Preto. Publicado no DO de 18
de janeiro de 1990.
.
98.846 - Decreto de 17 de janeiro de 1990 - Declara de utilidade públ ica, para fins de constituição de servidão administrativa, faixa de
terra destinada à passagem de linha de-transmissão da Eletricidade de São Paulo S.A. (Eletropaulol, no Estado de São Paulo. Publicado no DO de 18 de janeiro de 1990.
. . ..... .. .

311

312

98.847 - Decreto de 17 de janeiro de 1990 - Altera o Decreto n'' 97.858,
de 22 de junho de 1989, e dá outras providências. Publicado na DO
de 18 de janeiro de 1990.
..
....
..
.

314

98.848 - Decreto de 17 de janeiro de 1990 - Dispõe sobre a execução,
pela Empresa de Portos do Brasil S.A. (Portobrás), das operações
de exportação de açúcar em terminais açucareiros de entidades da
administração indireta, e dá outras providências. Publicado no
DO de 18 de janeiro de 1990.
.
...

315

98.849 - Decreto de 18 de janeiro de 1990 - Altera o Decreto n:' 98.410,
de 20 de novembro de 1989, que aprova o Plano Geral de Convocação para o Serviço Militar em 1991. Publicado no DO de 19 de janeiro de 1990.

316

98.850 - Decreto de 18 de janeiro de 1990 - Dispõe sobre a transferência de administração de imóveis funcionais de que trata o Decreto
n? 96.633, de 1? de setembro de 1988, e dá outras' providências. Publicado no DO de 19 de janeiro de 1990.

317
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98.851 - Decreto de 22 de janeiro de 1990 - Fixa o percentual de não
numerados de Capitães-de-Mar-e-Guerra dos diversos Corpos de
Carreira da Marinha, definitivamente impossibilitados de acesso
ao primeiro posto de Oficial-General. Publicado no DO de 23 de
janeiro de 1990.
.. .. . . .. .
... . . . ....

318

98.852 - Decreto de 22 de janeiro de 1990 - Homologa a demarcação da
Terra Indígena Araribóia que menciona, no Estado do Maranhão.
Publicado no DO de 23 de janeiro de 1990.
98.853 - Decreto de 22 de janeiro de 1990 - Autoriza a transferência
direta da conces sâo outorgada à Secretaria de Estado da Educação e Cultura para a Fundação TV Minas-Cultural e Educativa.
Publicado no DO de 23 de janeiro de 1990.
98.854 - Decreto de 22 de janeiro de 1990 - Revoga a concessão outorgada à Rádio Difuscra Brasileira Ltda. (RDB), para executar serviço de radiodifusão sonora em onda tropical, na Cidade de São
João do Merit.i, Estado do Rio de Janeiro. Publicado no DO de 23
de janeiro de 1990.
... .. ....
98.855 - Decreto de 22 de janeiro de 1990 - Autoriza a transferência
direta da concessão outorgada à Organização Rádio Colorado
Ltda., para a Tupi-Rede de Comunicação Ltda .. Publicado no DO
de 23 de janeiro de 1990.
...............

328

98.856 - Decreto de 22 de janeiro de 1990 - Autoriza a Telecomunicacõres Brasileiras S.A. (Telebrás) a promover aumento de capital
social. Publicado no DO de 23 de janeiro de 1990.

329

93.857 - Decreto de 22 de janeiro de 1990 - Autoriza empresa de telecomunicações controlada da Telecomunicações Brasileiras S.A.
(Telebrás) a promover aumento de capital social. Publicado no DO
de 23 de janeiro de 1990.
98.858 - Decreto de 22 de janeiro de 1990 - Autoriza empresa de telecomunicações controlada da Telecomunicações Brasileiras S.A.
(Telebrásl a promover aumento de capital social. Publicado no DO
de 23 de janeiro de 1990.
.
..
.
..
98.859 - Decreto de 23 de janeiro de 1990 - Renova a concessão outorgada à Rádio Educação e Cultura de Sertãcainho Ltda., para explorar serviço de radiodifusão sonora em onda média, na Cidade
de Sertãoainhc, Estado de São Paulo. Publicado no DO de 24 de
janeiro de 1990.
98.860 - Decreto de 23 de janeiro de 1990 - Renova a concessão outorgada à Rádio União de Céu Azul Ltda., para explorar serviço de
radiodifusão sonora em onda média, na Cidade de Céu Azul, Estado do Paraná. Publicado no DO de 24 de janeiro de 1990.
98.861 - Decreto de 23 de janeiro de 1990 - Renova a concessão outorgada à Rádio Regional Ltda., para explorar serviço de radiodifusão sonora em onda média, na' Cidade de Santo Cristo, Estado do
Rio Grande do Sul. Publicado no DO de 24 de janeiro de 1990.
Cal. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 182(1):587-613, jan./fev. 1990.
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98.862 - Decreto de 23 de janeiro de 1990 - Outorga concessão à Rádio
Jaguaribana de Aracati Ltda., para explorar serviço de radiodifusão sonora em onda média, na Cidade de Aracati, Estado do Ceará. Publicado no DO de 24 de janeiro de 1990.

334

98.863 - Decreto de 23 de janeiro de 1990 - Cria a Reserva Extrativista do Alto Juruá. Publicado no DO de 24 de janeiro de 1990.

335

98.864 - Decreto de 23 de janeiro de 1990 - Cria a Estação Ecológica
de Tamoios, e dá outras providências. Publicado no DO de 24 de
janeiro de 1990.
......................

336

98.865 - Decreto de 23 de janeiro de 1990 - Dispõe sobre a interdição
de área indígena no Estado do Pará, e dá outras providências. Publicado no DO de 24 de janeiro de 1990.

340

98.866 - Decreto de 23 de janeiro de 1990 - Autoriza o funcionamento
do curso de Administração da Faculdade de Ciências Administrativas de Curvelo. Publicado no DO de 24 de janeiro de 1990.

341

98.867 - Decreto de 23 de janeiro de 1990 .: Autoriza o funcionamento
do curso de Ciências Contábeis da Faculdade de Ciências Contábeis e Administrativas de Barra do Garças. Publicado no DO de
. _..... . .
24 de janeiro de 1990.

342

98.868 - Decreto de 23 de janeiro de 1990 - Autoriza o funcionamento
do curso de Pedagogia da Faculdade de Educação de Cassilândia.
Publicado no DO de 24 de janeiro de 1990.

342

~

Decreto de 23 de janeiro de 1990 - Autoriza o funcionamento
do curso de Pedagogia das Faculdades Integradas de Diamantino.
Publicado no DO de 24 de janeiro de 1990_

343

98.870 - Decreto de 24 de janeiro de 1990 - Renova a concessão outorgada à Rádio Difusora de Três Passos Ltda., para explorar serviço de radiodifusão sonora em onda média, na Cidade de Três Passos, Estado do Rio Grande do Sul. Publicado no DO de 25 de janeiro de 1990.

344

98.869

98.871

~

Decreto de 24 de janeiro de 1990 - Renova a concessão outorgada à Rádio Clube de Votuporanga Ltda., para explorar serviço
de radiodifusão sonora em onda media, na Cidade de Votuporanga, Estado de São Paulo. Publicado no DO de 25 de janeiro de
1990.

345

98.872 - Decreto de 24 de janeiro de 1990 - Renova a concessão outorgada à Rádio Carajá de Anápolis Ltda., para explorar serviço de
radiodifusão sonora em onda tropical, na Cidade de Anápolis, Estado de Goiás. Publicado no DO de 25 de janeiro de 1990.

346

98.873 - Decreto de 24 de janeiro de 1990 - Renova a concessão outorgada à Televisão Rio Grande S.A., para explorar serviço de radiodifusão de sons e imagens (televisão), na Cidade de Rio Grande,
Estado do Rio Grande do Sul. Publicado no DO de 25 de janeiro
de 1990.
... . . . .... . . . .. . . . . . .....
. . . . . ... .
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98.874 - Decreto de 24 de janeiro de 1990 - Dispõe sobre a execução do
Estabelecimento do Regime Geral de Origem da Resolução 78, entre o Brasil e a Associação Latino-Americana de Integração (Aladi). Publicado no DO de 25 de janeiro de 1990.

348

98.875 -Decreto de 24 de janeiro de 1990 - Dispõe sobre a transferência de função de confiança integrante do Grupo-Direção e Assessoramento Superiores do Ministério da Aeronáutica. Publicado no
DO de 25 de janeiro de 1990.
.. . ..
.

349

98.876 - Decreto de 25 de janeiro de 1990 - Revoga o Decreto n''
79.724, de 24 de maio de 1977, que autorizou a Shell Exploration
Services (Braaill B. V. a funcionar na República Federativa do
Brasil. Publicado no DO de 26 de janeiro de 1990.
..
.

350

98.877 - Decreto de 25 de janeiro de 1990 -'- Declara de utilidade pública, para fins de desapropriação, área de terra necessária à implantação da estação transformadora de distribuição Tremembé, da
Eletricidade de São Paulo S.A. IEletropaulol, no Estado de São
Paulo. Publicado no DO de 26 de janeiro de 1990.

351

98.878 - Decreto de 25 de janeiro de 1990 - Declara de utilidade pública, para fins de constituição de servidão administrativa, faixa de
terra destinada à passagem de linha de transmissão da Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia ICoelbal, no Estado da
Bahia. Publicado no DO de 26 de janeiro de 1990.

353

98.879 - Decreto de 25 de janeiro de 1990 - Autoriza o funcionamento
do curso de Secretariado da Faculdade de Administração da Guanabara. Publicado no DO de 26 de janeiro de 1990.

354

~ Decreto de 25 de janeiro de 1990 Revoga o Decreto n?
59.827, de 21 de dezembro de 1966, que aprova o Regulamento para
as Bases Navais. Publicado no DO de 26 de janeiro de 1990.

355

98.881 - Decreto de 25 de janeiro de 1990 - Dispõe sobre a criação de
área de proteção ambiental no Estado de Minas Gerais, e dá outras providências. Publicado no DO de 26 de janeiro de 1990. .....

355

98.882 - Decreto de 25 de janeiro de 1990 - Outorga concessão à Rádio
Jornal Cidade de Juiz de Fora Ltda., para explorar serviço de radiodifusão sonora em onda média, na Cidade de Juiz de Fora, Estado de Minas Gerais. Publicado no DO de 26 de janeiro de 1990.

361

98.883 - Decreto de 25 de janeiro de 1990 - Outorga concessão à Rádio
Cidade de Apiaf Ltda., para explorar serviço de radiodifusão soe
nora em onda média, na Cidade de Apiaí, Estado de São Paulo.
Publicado no DO de 26 de janeiro de 1990.

362

98.884 - Decreto de 25 de janeiro de 1990 - Cria a Unidade de Conservação denominada Reserva Biológica Guaribas, no Estado da Paraíba, e dá outras providências. Publicado no DO de 26 de janeiro
de 1990.
.
.

363
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98.885 - Decreto de 25 de janeiro de 1990 - Autoriza o funcionamento
do curso de Pedagogia, da Faculdade de Educação Montenegro.
Publicado no DO de 26 de janeiro de 1990.
98.886

368

~

Decreto de 25 de janeiro de 1990 - Autoriza o funcionamento
do curso de Formação de Professores para Pré-Escolar e 1:' a 4?
séries do Ensino Fundamental pelo Instituto Superior de Educação do Pará. Publicado no DO de 26 de janeiro de 1990.

369

98.887 - Decreto de 25 de janeiro de 1990 - Autoriza o funcionamento
do curso de Educação Física da Associação de Ensino de Campo
Grande, Estado do Rio de Janeiro. Publicado no DO de 26 de janeiro de 1990.
. . . . .. .. .
. .. .
.

369

98.888 - Decreto de 25 de janeiro de 1990 - Autoriza o funcionamento
do curso de Ciência da Computação da Faculdade de Ciências
Econômicas, Contábeis e Administrativas de Campo Grande, Rio
de Janeiro. Publicado no DO de 26 de janeiro de 1990.

370

98.889 - Decreto de 25 de janeiro de 1990 - Autoriza o funcionamento
do Curso Superior de Tecnologia em Processamento de Dados, em
DO de 26node janeiro de
Natal, Rio Grande do Norte. Publicado
1990.
....
.
.
.
.
371

8.890 -

Decreto de 25 de janeiro de 1990 - Dispõe sobre área de
exercício de atividade de garimpagem, na Gleba Uraricaá Santa
Rosa, no Estado de Roraima. Publicado no DO de 26 de janeiro de

'.0.

nl

98.891 - Decreto de 26 de janeiro de 1990 - Dispõe sobre a criação de
Área de Proteção Ambiental no Estado de Minas Gerais e dá outras providências. Publicado no DO de 29 de janeiro de 1990.

373

98.892 - Decreto de 26 de janeiro de 1990 - Dispõe sobre a organização
e o funcionamento do Conselho Superior do Meio Ambiente
(CSMA). Publicado no DO de 29 de janeiro de 1990. ,.

381

98.893 - Decreto de 29 de janeiro de 1990 - Dispõe sobre a Tabela de
Pessoal do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos
Naturais Renováveis (Ibamal, e dá outras providências. Publicado
no DO de 30 de janeiro de 1990. ..

383

98.894 - Decreto de 30 de janeiro de 1990 - Dispõe sobre o reestudo de
área indígena, no Estado de Rondônia, e dá outras providências.
Publicado no DO de 31 de janeiro de 1990.

388

98.895 - Decreto de 30 de janeiro de 1990 - Regulamenta a Lei n?
7.834, de 6 de outubro de 1989, e dá outras providências. Publicado no DO de 31 de janeiro de 1990.

389

98.896 - Decreto de 30 de janeiro de 1990 - Autoriza o Banco de Desenvolvimento de Minas Gerais a garantir empréstimo a ser contraído no exterior pela Fiat Automóveis S.A., nas condições que
menciona. Publicado no DO de 31 de janeiro de 1990.

392
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98.897 - Decreto de 30 de janeiro de 1990 - Dispõe sobre as reservas
extrativistas, e dá outras providências. Publicado no DO de 31 de
janeiro de 1990.
'. . . . .
. ..
98.898 - Decreto de 30 de janeiro de 1990 - Transfere da Centrais Elétricas de Goiás S.A. (Celg), para a Companhia de Energia Elétrica
do Estado do Tocantins (Celtins}, a concessão para o aproveitamento hidrelétrico de um trecho do Rio Balsas Mineiro, situado
entre os Municípios de Ponte Alta do Norte e Monte do Carmo,
Estado do Tocantins .. Publicado no DO de 31 de janeiro de 1990.
98.899 - Decreto de 30 de janeiro de 1990 - Dispõe sobre o aumento do
capital social da Centrais Brasileiras S.A. (Eletrobrás). Publicado
no DO de 31 de janeiro de 1990.
... .. ....... .......... ..
98.900 - Decreto de 31 de janeiro de 1990 - Declara o valor do salário
mínimo do mês de fevereiro de 1990, na forma da Lei n? 7.789, de 3
de julho de 1989. Publicado no DO de I? de fevereiro de 1990.
98.901 - Decreto de 31 de janeiro de 1990 - Autoriza o funcionamento
do Curso de Administração da Faculdade de Ciências Humanas
de Fortaleza. Publicado no DO de I? de fevereiro de 1990.
98.902 - Decreto de 31 de janeiro de 1990 - Autoriza o funcionamento
do curso de Educação Física, do Instituto Gammon, em Lavras,
Estado de Minas Gerais. Publicado no DO de I? de fevereiro de
1990.

.

..

392

394

395

396

396

397

98.903 - Decreto de 31 de janeiro de 1990 - Autoriza o funcionamento
do curso de Turismo da Faculdade para Executivos, em Natal,
Rio Grande do Norte. Publicado no DO de I? de fevereiro de
. ..

398

98.904 - Decreto de 31 de janeiro de 1990 - Autoriza o funcionamento
do curso de Ciências Econômicas da Faculdade de Ciências Exatas, Administrativas e Sociais de Brasília. Publicado no DO de I?
de fevereiro de 1990.
...................

1990.

...

398

98.905 - Decreto de 31 de janeiro de 1990 - Autoriza o funcionamento
do curso de Pedagogia do Instituto de Ensino Superior do Alto
Uruguai. Publicado no DO de P de fevereiro de 1990.

399

98.906 - Decreto de 31 de janeiro de 1990 - Autoriza o funcionamento
do Curso Superior de Tecnologia em Processamento de Dados da
Faculdade de Informática do Recife. Publicado no DO de 1? de fevereiro de 1990.
....................

400

98.907 - Decreto de 31 de janeiro de 1990 - Autoriza o funcionamento
do curso de Comunicação Social da União das Escolas Superiores
do Pará. Publicado no DO de P de fevereiro de 1990. ...

400

98.908 - Decreto de 31 de janeiro de 1990 - Autoriza o funcionamento
do curso de Direito do Instituto Santareno de Ensino Superior.
Publicado no DO de 1? de fevereiro de 1990.

401
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98.909 - Decreto de 31 de janeiro de 1990 - Autoriza o funcionamento
de habilitações do curso de Pedagogia da Faculdade de Filosofia
Ciências e Letras, em Teófilo Otoni, Minas Gerais. Publicado no
DO de 1'.' de fevereiro de 1990.
.
.

401

98.910 - Decreto de 31 de janeiro de 1990 - Autoriza o funcionamento
do curso de Administração da Fundação Educacional Nordeste
Mineiro. Publicado no DO de 1'.' de fevereiro de 1990.

402

98.911 - Decreto de 31 de janeiro de 1990 - Autoriza o funcionamento
do curso de Licenciatura em Geografia da Faculdade de Filosofia,
Ciências e Letras, em Caratinga. Publicado no DO de l? de fevereiro de 1990.
.
.

403

98.912 - Decreto de 31 de janeiro de 1990 - Fixa os efetivos de Oficiais
da Ativa para a Força Aérea Brasileira, a vigorar em 1990. Publicado no DO de 1'.' de fevereiro de 1990. ..

403

98.913 - Decreto de 31 de janeiro de 1990 - Procede ao cancelamento
de dotações orçamentárias. Publicado no DO de 1'.' de fevereiro de
1990 e retificado no DO de 13 de fevereiro de 1990.

406

98.914 - Decreto de 31 de janeiro de 1990 - Dispõe sobre a instituição,
no território nacional, de Reservas Particulares do Patrimônio
Natural, por destinação do proprietário. Publicado no DO de 2 de
fevereiro de 1990.
.
.

407

98.915 - Decreto de 1'.' de fevereiro de 1990 - Renova a concessão outorgada à Rádio Sociedade de Feira de Santana Ltda., para explorar serviço de radiodifusão sonora em onda média, na Cidade de
Feira de Santana, Estado da Bahia. Publicado no DO de 2 de fevereiro de 1990.

411

98.916 - Decreto de 1'.' de fevereiro de 1990 - Altera o Regimento Interno dos Gabinetes da Presidência da República, e dá outras providências. Publicado no DO de 2 de fevereiro de 1990.

412

98.917 - Decreto de 1'.' de fevereiro de 1990 - Declara de interesse social, para fins de reforma agrária, parte do imóvel rural denominado Fazenda Bocaina, na Data Veloso, situado no Município de
São Mateus do Maranhão, Estado do Maranhão, e dá outras providências. Publicado no DO de 2 de fevereiro de 1990.

415

98.918 - Decreto de 1'.' de fevereiro de 1990 - Renova a concessão outorgada à Rádio Ituporanga Ltda., para explorar serviço de radiodifusão sonora em onda média, na Cidade de Ituporanga, Estado
de Santa Catarina. Publicado no DO de 2 de fevereiro de 1990.

417

98.919 - Decreto de 1'.' de fevereiro de 1990 - Renova a concessão outorgada á Televisão Guaíba Ltda., para explorar serviço de radiodifusão de sons e imagens (televisão), na Cidade de Porto Alegre,
Estado do Rio Grande do Sul. Publicado no DO de 2 de fevereiro
de 1990
.

418
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98.920 - Decreto de 1~ de fevereiro de 1990 - Renova a concessão outorgada à Emissoras Reunidas Ltda., para explorar serviço de radiodifusão sonora em onda média, na Cidade de Poconé, Estado
do Mato Grosso. Publicado no DO de 2 de fevereiro de 1990. .....

419

98.921 - Decreto de 1~ de fevereiro de 1990 - Outorga concessão à Radiodifusão Eldorado Ltda., para explorar serviço de radiodifusão
sonora em onda média, na Cidade de Pão de Açúcar, Estado de
Alagoas. Publicado no DO de 2 de fevereiro de 1990.

420

98.922 - Decreto de 2 de fevereiro de 1990 - Outorga concessão ao Sistema Norte de Rádio e Televisão Ltda., radiodifusão de sons e
imagens (televisão), na Cidade de Linhares, Estado do Espírito
Santo. Publicado no DO de 5 de fevereiro de 1990.

421

98.923 - Decreto de 2 de fevereiro de 1990 - Outorga concessão à Sociedade de Televisão Manauara Ltda., radiodifusão sonora em onda média, na Cidade de Boca do Acre, Estado do Amazonas. Publicado no DO de 5 de fevereiro de 1990.

422

98.924 - Decreto de 2 de fevereiro de 1990 - Outorga concessão à Rádio Liberdade de Itarema Ltda., para explorar serviço de radiodifusão sonora em onda média, na Cidade de Itarema, Estado do
Ceará. Publicado no DO de 5 de fevereiro de 1990.

423

98.925 - Decreto de 2 de fevereiro de 1990 - Outorga concessão à TV
Caricba Comunicações Ltda., para explorar serviço de radiodifusão de sons e imagens (televisão), na Cidade de Americana, Estado de São Paulo. Publicado no DO de 5 de fevereiro de 1990. .....

424

98.926 - Decreto de 2 de fevereiro de 1990 - Outorga concessão ao Sistema Potiguar de Informação Ltda., para explorar serviço de radicdifusão sonora em onda média, na Cidade de Caicó, Estado do
Rio Grande do Norte. Publicado no DO de 5 de fevereiro de 1990.

425

98.927 - Decreto de 2 de fevereiro de 1990 - Altera a redação do parágrafo único do art. 1? do Decreto n'.' 94.090, de 13 de março de
1987, que regulamenta a Lei n? 7.474, de 8 de maio de 1986. Publicado no DO de 5 de fevereiro de 1990. ..

426

98.928 - Decreto de 2 de fevereiro de 1990 - Altera dispositivos do Decreto n'.' 89.086, de 1? de dezembro de 1983, e dá outras providências. Publicado no DO de 5 de fevereiro de 1990.

426

98.929 - Decreto de 5 de fevereiro de 1990 - Altera dispositivos do Decreto n'' 98.338, de 27 de outubro de 1989. Publicado no DO de 6 de
fevereiro de 1990.

428

98.930 - Decreto de 5 de fevereiro de 1990 -Outorga concessão à Televisão Abril Limitada, para explorar Serviço Especial de Televisão
por Assinatura (TVA), na região metropolitana do Rio de Janeiro,
Estado do Rio de Janeiro .. Publicado no DO de 6 de fevereiro de
1990.

429
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98.931 - Decreto de 5 de fevereiro de 1990 - Outorga concessão à Rádio Globo Ijuí Ltda., para explorar serviço de radiodifusão sonora
em onda média, na Cidade de Ijuí, Estado do Rio Grande do Sul.
Publicado no DO de 6 de fevereiro de 1990.
98.932 - Decreto de 6 de fevereiro de 1990 - Autoriza a transferência
direta da concessão outorgada à Rádio Sociedade de Feira de Santana Ltda., para a Fundação Santo Antônio. Publicado no DO de
7 de fevereiro de 1990.
98.933 - Decreto de 7 de fevereiro de 1990 - Altera dispositivos do Regulamento do Código Nacional de Trânsito, e dá outras providências. Publicado no DO de 8 de fevereiro de 1990.
98.934 - Decreto de 7 de fevereiro de 1990 - Outorga concessão ao Sistema Potiguar de Informação Ltda., para explorar serviço de radiodifusão sonora em onda média, na Cidade de São Miguel, Estado do Rio Grande do Norte. Publicado no DO de 8 de fevereiro de
1990.
.. . . . ... .

430

431

431

438

98.935 - Decreto de 8 de fevereiro de 1990 ----; Altera a sigla do Conselho
Consultivo da Administração de Saúde Previdenciária.. Publicado
no DO de 9 de fevereiro de 1990.
98.936 - Decreto de 8 de fevereiro de 1990 - Aprova o Protocolo de Intenções que institucionalizou o Conselho Nacional de Segurança
Pública (Conasp), e dá outras providências .. Publicado no DO de
9 de fevereiro de 1990.

439

98.937 - Decreto de 8 de fevereiro de 1990 - Fixa, para o exercício de
1990, o limite global das importações via Zona Franca de Manaus
e Área de Livre Comércio de 'I'abatinga, e dá outras providências. Publicado no DO de 9 de fevereiro de 1990.
.. . .

441

98.938 - Decreto de 9 de fevereiro de 1990 - Estabelece normas para a
programação e execucão orçamentária e financeira dos Orçamentos da União para o exercício de 1990, e dá outras providências.
Publicado no DO de 12 de fevereiro de 1990.
98.939 - Decreto de 12 de fevereiro de 1990 - Autoriza o funcionamento do curso de Administração, da Faculdade Matogrossense de
Ciências Contábeis e Administrativas. Publicado no DO de 13 de
fevereiro de 1990.
98.940 - Decreto de 12 de fevereiro de 1990 - Autoriza o aumento do
capital social da Companhia Siderúrgica da Amazônia (Síderama).
Publicado no DO de 13 de fevereiro de 1990.
98.941 - Decreto de 12 de fevereiro de 1990 - Autoriza o funcionamento do curso de Filosofia, das Faculdades Batista Carioca. Publicado no DO de 13 de fevereiro de 1990.
. ..... . . ....
98.942 - Decreto de 12 de fevereiro de 1990 - Dispõe sobre a coordenação das atividades de proteção à saúde pública e ao meio ambiente, em razão do uso da mistura álcool-metanol-gasolina. e dá outras providências. Publicado no DO de 13 de fevereiro de 1990.
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98.943 - Decreto de 13 de fevereiro de 1990 - Promulga o Acordo sobre
Cooperação nos Campos da Ciência e Tecnologia, entre a República Federativa do Brasil e a República da India. Publicado no DO
de 14 de fevereiro de 1990.

454

98.944 - Decreto de 13 de fevereiro de 1990 - Torna sem efeito o Decreto n? 96.258, de 30 de junho de 1988. Publicado no DO de 14 de
fevereiro de 1990.

455

98.945 - Decreto de 13 de fevereiro de 1990 - Extingue cargo no Ministério das Relações Exteriores. Publicado no DO de 14 de fevereiro
de 1990.

456

98.946 - Decreto de 13 de fevereiro de 1990 - Altera o Decreto n?
17.253, de 28 de novembro de 1943, e dá outras providências. Publicado no DO de 14 de fevereiro de 1990 e retificado no DO de 15
de fevereiro de 1990.

457

98.947 - Decreto de 14 de fevereiro de 1990
Dispõe sobre o aumento
do capital social da Companhia Vale do Rio Doce (CVRD). Publicado no DO de 15 de fevereiro de 1990.

458

98.948 - Decreto de 15 de fevereiro de 1990 - Outorga concessão à S.A.
Correio Braail iense, para explorar serviço de radiodifusão de sons
e imagens (televisão), na Cidade de Goiânia, Estado de Goiás. Publicado no DO de 16 de fevereiro de 1990.

458

98.949 - Decreto de 15 de fevereiro de 1990 - Outorga concessão à Rede Nordeste de Comunicação Ltda., para explorar serviço de radiodifusão de sons e imagens (televisão), na Cidade de Caruaru,
Estado de Pernambuco. Publicado no DO de 16 de fevereiro de
1990.

459

98.950 - Decreto de 15 de fevereiro de 1990 - Outorga concessão à Rádio Vale do Potengi Ltda., para explorar serviço de radiodifusão
sonora em onda média, na Cidade de São Paulo do Potengi, Estado do Rio Grande do Norte. Publicado no DO de 16 de fevereiro
de 1990.

460

98.951 - Decreto de 15 de fevereiro de 1990 - Renova a concessão outorgada à Rauland Publicidade e Negócios Ltda., para explorar
serviço de radiodifusão sonora em onda média, na Cidade de Castanhal, Estado do Pará. Publicado no DO de 16 de fevereiro de
1990.

461

98.952 - Decreto de 15 de fevereiro de 1990 - Renova a concessão outorgada à Rádio Vanguarda do Vale do Aço Ltda., para explorar
serviço de radiodifusão sonora em onda média, na Cidade de Ipatinge, Estado de Minas Gerais. Publicado no DO de 16 de fevereiro de 1990.

462
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98.953 - Decreto de 15 de fevereiro de 1990 - Renova a concessão-outorgada à Rádio Cultura de Paulo Afonso Ltda., para explorar
serviço de radiodifusão sonora em onda média, na Cidade de Paulo Afonso, Estado da Bahia. Publicado no DO de 16 de fevereiro
de 1990.

463

98.954 - Decreto de 15 de fevereiro de 1990 - Renova a concessão outorgada à Rádio Difusora de Rio Brilhante Ltda., para explorar
serviço de radiodifusão sonora em onda média, na Cidade de Rio
Brilhante, Estado do Mato Grosso do Sul. Publicado no DO de 16
de fevereiro de 1990.

....

.

464

98.955 - Decreto de 15 de fevereiro de 1990 - Autoriza o funcionamento dos cursos de Letras, História e Geografia da Faculdade de
Educação, Ciências e Letras de Itapuranga. Publicado no DO de
16 de fevereiro de 1990.
.. . . . ....

465

98.956 - Decreto de 15 de fevereiro de 1990 - Autoriza o funcionamento dos cursos de Letras, Geografia, História e Ciências da Faculdade de Educação, Ciências e Letras de Maninhos. Publicado no
....
DO de 16 de fevereiro de 1990.

466

98.957 - Decreto de 15 de fevereiro de 1990 - Autoriza o funcionamento dos cursos de Letras, História, Geografia e Ciências da Faculdade de Educação, Ciências e Letras de Quirinópolis. Publicado
no DO de 16 de fevereiro de 1990

466

98.958 - Decreto de 15 de fevereiro de 1990 - Autoriza o funcionamento dos cursos de Letras, História, Geografia e Ciências da Faculdade de Educação, Ciências e Letras de Iporá. Publicado no DO
de 16 de fevereiro de 1990.

467

98.959 - Decreto de 15 de fevereiro de 1990 - Dispõe sobre área de
exercício de garimpagem, na Gleba Uraricoera, no Estado de Roraima. Publicado no DO de 16 de fevereiro de 1990.

468

98.960 - Decreto de 15 de fevereiro de 1990 - Dispõe sobre área de
exercício de atividade de garimpagem, na Gleba Catrimani Couto Magalhães, no Estado de Roraima. Publicado no DO de 16
de fevereiro de 1990.

470

98.961 - Decreto de 15 de fevereiro de 1990 - Dispõe sobre expulsão de
estrangeiro condenado por tráfico de entorpecentes e drogas afins.
Publicado no DO de 16 de fevereiro de 1990.

474

98.962 - Decreto de 16 de fevereiro de 1990 - Dispõe sobre a instituição de Consórcio de Mineração, e dá outras providências. Públicada no DO de 19 de fevereiro de 1990.

476

98.963 - Decreto de 16 de fevereiro de 1990 - Dá nova redação ao art.
2? do Decreto n? 89.250, de 27 de dezembro de 1983. Publicado no
DO de 19 de fevereiro de 1990.

478
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98.964 - Decreto de 16 de fevereiro de 1990 - Institui o Programa Nacional de Bibliotecas de Instituições de Ensino Superior. Publicado no DO de 19 de fevereiro de 1990.
.
_.

479

98.965 - Decreto de 16 de fevereiro de 1990 - Declara de utilidade pública, para fins de desapropriação, terrenos adjacentes à Escola
Paulista de Medicina, com sede no Estado de São Paulo. Publicado no DO de 19 de fevereiro de 1990.
..
.

481

98.966 - Decreto de 19 de fevereiro de 1990 - Fixa os preços mínimos
-básicos para financiamento e/ou aquisição de uva da safra de
1990. Publicado no DO de 20 de fevereiro de 1990.
.

485

98.967 - Decreto de 20 de fevereiro de 1990 - Altera dispositivos do
Decreto n~ 97.667, de 19 de abril de 1989. Publicado no DO de 21
...............
de fevereiro de 1990. ..

486

98.968 - Decreto de 20 de fevereiro de 1990 - Renova a concessão outorgada à Televisão Bagé Ltda., para explorar serviço de radiodifusão de sons e imagens (televisão), na Cidade de Bagé, Estado do
Rio Grande do Sul. Publicado no DO de 21 de fevereiro de 1990. ..

487

98.969 - Decreto de 20 de fevereiro de 1990 - Abre ao Ministério das
Relações Exteriores o crédito suplementar no valor de NCz$
74.323.000,00, para reforço de dotações consignadas no vigente Orçamento. Publicado no DO de 21 de fevereiro de 1990. ..... ... .

488

98.970 - Decreto de 20 de fevereiro de 1990 - Reabre ao Ministério da
Justiça, em favor da Empresa Brasileira de Comunicação S.A.
(Radiobrásl, pelo saldo apurado em 31 de dezembro de 1989, o crédito especial aberto pelo Decreto n~ 98.468, de 5 de dezembro de
1989. Publicado no DO de 21 de fevereiro de 1990.

489

98.971 - Decreto de 20 de fevereiro de 1990 - Reabre ao Ministério PÚblico da União, em favor do Ministério Público Federal, pelo saldo apurado em 31 de dezembro de 1989, o crédito especial aberto
pelo Decreto n? 98.636, de 20 de dezembro de 1989. Publicado no
DO de 21 de fevereiro de 1990.
.. . ........ .

490

98.972 - Decreto de 21 de fevereiro de 1990 - Altera e acrescenta o § 3~
ao art. 33 do Decreto n~ 92.512, de 2 de abril de 1986, que estabelece normas, condições de atendimento e indenizações para assistência médico-hospitalar ao militar e seus dependentes, e dá outras providências. Publicado no DO de 22 de fevereiro de 1990.

490

98.973 - Decreto de 21 de fevereiro de 1990 - Aprova o Regulamento
do Transporte Ferroviário de Produtos Perigosos, e dá outras providências. Publicado no DO de 22 de fevereiro de 1990.

492

98.974 - Decreto de 21 de fevereiro de 1990 - Renova a concessão outorgada à Fundação Cultural e Educacional Santana de Caetité,
para explorar serviço de radiodifusão sonora em onda média, na
Cidade de Caetité, Estado da Bahia. Publicado no DO de 22 de fevereiro de 1990.
..............

508
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98.975 - Decreto de 21 de fevereiro de 1990 - Outorga concessão à Rádio e Televisão Norte Ltda., para explorar serviço de radiodifusão
de sons e imagens (televisão), na Cidade de Rio Branco, Estado
do Acre. Publicado no DO de 22 de fevereiro de 1990. ...
98.976 - Decreto de 21 de fevereiro de 1990 - Altera o Decreto n'.'
98.895, de 30 de janeiro de 1990, que regulamenta a Lei n'.' 7.834, de
6 de outubro de 1989, e dá outras providências. Publicado no DO
de 22 de fevereiro de 1990.

98.977 - Decreto de 21 de fevereiro de 1990 - Altera o art. 16 do Decreto n? 98.356, de 3 de novembro de 1989, que dispõe sobre a estrutura da Seplan. Publicado no DO de 22 de fevereiro de 1990.
98.978 - Decreto de 21 de fevereiro de 1990 - Dispõe sobre as Carreiras Finanças e Controle e Orçamento, criadas pelos Decretos-Leis
ns s 2.346 e 2.347, de 23 de julho de 1987. Publicado no DO de 22 de
fevereiro de 1990.
.....
.....
..
98.979 - Decreto de 21 de fevereiro de 1990 - Autoriza a Escola Agrotécnica Federal Presidente Juscelino Kubitscheck de Bento
Gonçalves-Rã, a organizar e manter cursos de nível superior de
ensino, na área agrotécnica. Publicado no DO de 22 de fevereiro
de 1990.
....
98.980 - Decreto de 22 de fevereiro de 1990 - Outorga concessão à Televisão Salvador Ltda., para explorar Serviço Especial de Televisão por Assinatura (TVA), na região metropolitana de Salvador,
Estado da Bahia. Publicado no DO de 23 de fevereiro de 1990.
98.981 - Decreto de 22 de fevereiro de 1990 -Declara de interesse social, para fins de reforma agrária, o imóvel rural denominado Fazenda Casas Altas, situado no Município de Itaguaí, Estado do
Rio de Janeiro, e dá outras providências. Publicado no DO de 23
de fevereiro de 1990.
. . . . ..
98.982 - Decreto de 22 de fevereiro de 1990 - Prorroga o período de
correção monetária dos preços mínimos vigentes para diversos
produtos agrícolas da safra de verão de 1988/89. Publicado no DO
. . . . . . . . . ..... . .
de 23 de fevereiro de 1990.
98.983 - Decreto de 23 de fevereiro de 1990 - Declara de utilidade pública, para fins de desapropriação, pelo Departamento Nacional
de Obras Contra as Secas (DNOCS), área de terra, abrangida pela
bacia hidráulica e faixa seca do Açude Publico Castanhão, nos
Municípios de Alto Santo, Jaguaribara, Jaguaretama e .Iaguarfbe,
Estado do Ceará, e dá outras providências. Publicado no DO de
28 de fevereiro de 1990.
98.984 - Decreto de 23 de fevereiro de 1990 - Declara de interesse social, para fins de reforma agrária, o imóvel rural denominado Coceira/Nova Alegria, situado no Município de Tuntum, Estado do
Maranhão e dá outras providências. Publicado no DO de 28 de fevereiro de 1990.
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98.985 - Decreto de 28 de fevereiro de 1990 - Declara o valor do salário mínimo do mês de março de 1990, na forma da Lei n? 7.789, de
3 de julho de 1989. Publicado no DO de I? de março de 1990.

524

REPUBLICAÇÚES
LEIS
BIMESTRE NOVEMBRO/DEZEMBRO DE 1989

7.985 - Lei de 27 de dezembro de 1989 - Autoriza o Poder Executivo a
abrir ao Orçamento Fiscal da União O crédito suplementar no valor de NCz$ 200.000.000,00. Publicada no DO de 28 de dezembro de
1989 e republicada no DO de 18 de janeiro de 1990.

527

7.990 - Lei de 28 de dezembro de 1989 - Institui, para os Estados, Distrito Federal e Municípios, compensação financeira pelo resultado
da exploração de petróleo ou gás natural, de recursos hídricos para fins de geração de energia elétrica, de recursos minerais em
seus respectivos territórios, plataforma continental, mar territorial ou zona econômica exclusiva, e dá outras providências. Publicada no DO de 29 de dezembro de 1989 e republicada no DO de 18
de janeiro de 1990. ... . . . . . .. .. . . . ...

528

BIMESTRE JANEIRO/FEVEREIRO DE 1990

7.999 - Lei de 31 de janeiro de 1990 - Estima a Receita e fixa a Despesa da União para o exercício financeiro de 1990. Republicada no
DO de 5 de fevereiro de 1990. ....

532

MEDIDAS PROVISÚRIAS
BIMESTRE JANEIRO/FEVEREIRO DE 1990

133 -

Medida Provisória de 14 de fevereiro de 1990 - Dispõe sobre
transferência de financiamento no âmbito do Sistema Financeiro
da Habitação, e da outras providências. Publicada no DO de 14 de
fevereiro de 1990 e republicada no DO de 16 de fevereiro de 1990.

545

135 -

Medida Provisória de 19 de fevereiro de 1990 - Concede isenção
do Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI) na aquisição de
automóveis de passageiros, e da outras providências. Publicada no
DO de 20 de fevereiro de 1990 e republicada no DO de 21 de fevereiro de 1990.
....

552
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DECRETOS
TRIMESTRE ABRIL/MAIO/JUNHO DE 1988

96.091 - Decreto de 26 de maio de 1988 - Autoriza o funcionamento de
habilitação do curso de Pedagogia da Faculdade de Filosofia,
Ciências e Letras de Patos de Minas. Publicado no DO de 27 de
maio de 1988 e republicado no DO de 14 de fevereiro de 1990.

554

BIMESTRE NOVEMBRO/DEZEMBRO DE 1989

98.660 - Decreto de 21 de dezembro de 1989 - Dispõe sobre os efetivos
do Exército a vigorarem em 1990. Publicado no DO de 22 de dezembro de 1989 e republícado no DO de 8 de janeiro de 1990.

555

98.667 - Decreto de 27 de dezembro de 1989 - Altera o art. 8? do Decreto n'' 95.904, de 7 de abril de 1988. Publicado no DO de 28 de
dezembro de 1989 e republicado no DO de 2 de janeiro de 1990.

559

BIMESTRE JANEIRO/YEVEREIRO DE 1990

98.811 - Decreto de 9 de janeiro de 1990 - Dispõe sobre a execução do
Vigésimo Quinto Protocolo Adicional ao Acordo de Alcance Parcial de Renegociação das Preferências Outorgadas no período
1962/80 entre o Brasil e a Argentina (Acordo n'' 1). Republicado
no DO de 11 de janeiro de 1990.
..
..

559

98.817 - Decreto de 11 de janeiro de 1990 - Fixa, no Ministério da Aeronáutica, os Mínimos de Vagas para Promoção Obrigatória, referentes ao ano-base de 1989, nos Diversos Quadros do Corpo de
Oficiais da Ativa. Republicado no DO de 15 de janeiro de 1990.

560

98.961 - Decreto de 15 de fevereiro de 1990 - Dispõe sobre expulsão de
estrangeiro condenado por tráfico de entorpecentes e drogas afins.
Republicado no DO de 19 de fevereiro de 1990. . ..
....

563

RETIFICAÇOES
LEIS
BIMESTRE JULHOI AGOSTO DE 1989

7.804 - Lei de 18 de julho de 1989 - Altera a Lei n? 6.938, de 31 de
agosto de 1981, que dispõe sobre a Política Nacional do Meio Ambiente, seus fins e mecanismos de formulação e aplicação, a Lei n?
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7.735, de 22 de fevereiro de 1989, a Lei n~ 6.803, de 2 de julho de
1980, a Lei n? 6.902, de 21 de abril de 1981, e dá outras providências, Publicada no DO de 20 de julho de 1989 e retificada no DO
de 4 de janeiro de 1990. ...

565

BIMESTRE NOVEMBRO/DEZEMBRO DE 1989

7.888 - Lei de 20 de novembro de 1989 - Autoriza o Poder Executivo a
abrir ao Orçamento Fiscal da União créditos adicionais até o limite de NCz$ 145.301.757.300,00, para atender despesas com O serviço da dívida de diversos órgãos. Publicada no DO de 21 de novembro de 1989 e retificada no DO de 4 de janeiro de 1990.
7.959 - Lei de 21 de dezembro de 1989 - Altera a legislação do imposto
de renda, e dá outras providências. Publicada no DO de 22 de dezembro de 1989 e retificada no DO de 7 de fevereiro de 1990.
7.984 - Lei de 27 de dezembro de 1989 - Autoriza o Poder Executivo a
abrir ao Orçamento Fiscal da União créditos adicionais até o limite de NCz$ 647.800.000,00, para os fins que especifica. Publicada
no DO de 28 de dezembro de 1989 e retificada no DO de 4 de janeiro de 1990.
.
7.988 - Lei de 28 de dezembro de 1989 - Dispõe sobre a redução de incentivos fiscais. Publicada no DO de 29 de dezembro de 1989 e retificada no DO de 16 de janeiro de 1990.
..................

566

566

567

567

BIMESTRE JANEIRO/FEVEREIRO DE 1990

7.995 - Lei de 9 de janeiro de 1990 - Dispõe sobre a remuneração de
servidores civis do Poder Executivo, na administração direta e
nas autarquias, e dá outras providências. Retificada no DO de 25
de janeiro de 1990. ... .

568

DECRETOS
BIMESTRE SETEMBRO/OUTUBRO DE 1989

98.245 - Decreto de 5 de outubro de 1989 - Abre ao Orçamento Fiscal
da União, em favor de diversas Unidades Orçamentárias dos Ministérios da Fazenda e das Relações Exteriores e de Encargos
Previdenciários da União, o crédito suplementar de NCz$
501.551.000,00, para reforço de dotações consignadas no vigente
Orçamento. Publicado no DO de 6 de outubro de 1989 e retificado
no DO de 12 de janeiro de 1990.
98.264 - Decreto de 10 de outubro de 1989 - Abre ao Ministério da
Educação, em favor de diversas Unidades Orçamentárias, o crédito suplementar no valor de NCz$ 977.040.100,00, para reforço de
dotações consignadas no vigente Orçamento. Publicado no DO de
11 de outubro de 1989 e retificado no DO de 12 de janeiro de 1990.
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98.521 - Decreto de 13 de dezembro de 1989 - Abre a Encargos Financeiros da União - Recursos sob Supervisão do Ministério da Fazenda, o crédito especial de NCz$ 141.833.418.000,00, para o fim
que especifica. Publicado no DO de 14 de dezembro de 1989 e retificado no DO de 17 de janeiro de 1990. ... . . . . . .... .. .

570

98.531 - Decreto de 13 de dezembro de 1989 - Abre ao Ministério da
Previdência e Assistência Social em favor da Secretaria-Geral e
do Fundo de Previdência e Assistência Social o crédito suplementar de NCz$ 4.380.000.000,00, para reforço de dotações consignadas
no vigente Orçamento. Publicado no DO de 14 de de dezembro de
1989 e retificado no DO de 8 de janeir-o de 1990.

571

98.684 - Decreto de 27 de dezembro de 1989 - Abre ao Orçamento Fiscal da União, em favor da Justiça Federal, o crédito suplementar
de NCz$ 23.000.000,00, para reforço de dotações consignadas no vigente Orçamento. Publicado no DO de 28 de dezembro de 1989 e
retificado no DO de 12 de janeiro de 1990.

571

98.716 - Decreto de 28 de dezembro de 1989 - Abre ao Orçamento Fiscal da União, em favor de diversos órgãos, o crédito suplementar
de NCz$ 1.266.318.082,00, para reforço de dotações consignadas no
vigente Orçamento. Publicado no DO de 29 de dezembro de 1989 e
retificado no DO de 8 de janeiro de 1990.

572

Re-retificado no DO de 11 de janeiro de 1990.

573

98.721 - Decreto de 28 de dezembro de 1989 - Abre ao Ministério da
Agricultura, em favor de diversas Unidades Orçamentárias, o
crédito suplementar no valor de NCz$ 1.097.914.600,00, para reforço de dotações consignadas no vigente Orçamento. Publicado no
DO de 29 de dezembro de 1989 e retificado no DO de 8 de janeiro
de 1990.

574

98.722 - Decreto de 28 de dezembro de 1989 - Abre ao Orçamento Fiscal da União, em favor dos Ministérios do Trabalho e da Cultura,
o crédito suplementar de NCz$ 287.400.322,00, para reforço de dotações consignadas no vigente Orçamento. Publicado no DO de 29
de dezembro de 1989 e retificado no DO de 12 de janeiro de 1990.

574

98.734 - Decreto de 28 de dezembro de 1989 - Abre ao Orçamento Fiscal da União, em favor de diversos órgãos, créditos adicionais de
NCz$ 1.238.171.414,00, para reforço de dotações consignadas no vigente Orçamento. Publicado no DO de 29 de dezembro de 1989 e
retificado no DO de 8 de janeiro de 1990.
. . . ..... .

575

98.736 - Decreto de 28 de dezembro de 1989 - Abre ao Orçamento Fiscal da União, em favor de diversos órgãos, o crédito suplementar
de NCz$ 8.918.547.400,00, para reforço de dotações consignadas no
vigente Orçamento. Publicado no DO de 29 de dezembro de 1989 e
retificado no DO de 12 de janeiro de 1990.

576
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98.744 - Decreto de 28 de dezembro de 1989 - Abre ao Orçamento Eiscal da União, o crédito suplementar no valor de NCz$
5.329.309.000,00, para reforço de dotações consignadas no vigente
Orçamento. Publicado no DO de 29 de dezembro de 1989 e retificado no DO de 12 de janeiro de 1990.
.. . ... .. .

577

98.746 - Decreto de 28 de dezembro de 1989 - Abre ao Orçamento Fiscal da União, em favor do Fundo Naval do Ministério da Marinha, o crédito suplementar de NCz$ 1.469.162.901,00, para reforço
de dotações orçamentárias no vigente Orçamento. Publicado no
DO de 29 de dezembro de 1989 e retificado no DO de 12 de janeiro
de 1990.
... . . . . ..

577

98.751 - Decreto de 28 de dezembro de 1989 - Abre ao Orçamento Eiscal da União, em favor de diversas Unidades Orçamentárias do
Ministério da Saúde e Serviços da Dívida da União - Recursos
sob Supervisão do Ministério da Fazenda - Ministério da Saúde,
o crédito suplementar no valor de NCz$ 8.456.166,00, para reforço
de dotações consignadas no vigente Orçamento. Publicado no DO
de 29 de dezembro de 1989 e retificado no DO de 8 de janeiro de
1990.

578

98.757 - Decreto de 28 de dezembro de 1989 - Abre ao Orçamento Fiscal da União, em favor do Ministério da Educação, créditos suplementares de NCz$ 562.477 .000,00, para reforço de dotações consignadas no vigente Orçamento. Publicado no DO de 23 de dezembro
de 1989 e retificado no DO de 6 de fevereiro de 1990.

578

98.767 - Decreto de 28 de dezembro de 1989 - Abre ao Orçamento Fiscal da União, em favor do Ministério da Agricultura, crédito adicional, no valor de NCz$ 647.800.000,00, para os fins que especifica. Publicado no DO de 29 de dezembro de 1989 e retificado no DO
de 5 de janeiro de 1990.

579

98.778 - Decreto de 28 de dezembro de 1989 .- Abre ao Orçamento Fiscal da União, em favor do Ministério da Educação, crédito suplementar de NCz$ 606.294.973,00, para reforço de dotações consignadas no vigente Orçamento. Publicado no DO de 29 de dezembro de
1989 e retificado no DO de 8 de janeiro de 1990.

581

98.781 - Decreto de 28 de dezembro de 1989 - Abre ao Ministério do
Interior, em favor da Fundação Legião Brasileira de Assistência,
o crédito suplementar de NCz$ 447.675.956,00, para reforço de dotações consignadas no vigente Orçamento. Publicado no DO de 29
de dezembro de 1989 e retificado no DO de 8 de janeiro de 1990.

582

98.783 - Decreto de 28 de dezembro de 1989 - Declara o valor do salário mínimo do mês de janeiro de 1990, na forma da Lei n? 7.789, de
3 de julho de 1989. Publicado no DO de 29 de dezembro de 1989 e
retificado no DO de 2 de janeiro de 1990.
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98.819 - Decreto de 11 de janeiro de 1990 - Altera o prazo de concessão outorgada ao Estado do Paraná, através do Decreto n? 26.398,
de 23 de fevereiro de 1949, e dá outras providências. Retificado no
DO de 7 de fevereiro de 1990.
.
.

583

98.850 - Decreto de 18 de janeiro de 1990 - Dispõe sobre a transferência de administração dos imóveis funcionais, de que trata o Decreto n? 96.633, de I? de setembro de 1988, e dá outras providências.
Retificado no DO de 22 de janeiro de 1990.

583

98.913 - Decreto de 31 de janeiro de 1990 - Procede ao cancelamento
de dotações orçamentárias. Retificado no DO de 13 de fevereiro de
1990.

584

98.946 - Decreto de 13 de fevereiro de 1990 - Altera o Decreto n?
17.253, de 28 de novembro de 1944, e dá outras providências. Retificado no DO de 15 de fevereiro de 1990.

584

98.959 - Decreto de 15 de fevereiro de 1990 - Dispõe sobre área de
exercício de garimpagem, na Gleba Urarícoera, no Estado de Roraima. Retificado no DQ de 19 de fevereiro de 1990.

585

98.960 - Decreto de 15 de fevereiro de 1990 - Dispõe sobre área de
exercício de atividade de garimpagem, na Gleba Catrimani Couto Magalhães, no Estado de Roraima. Retificado no DO de 19
.
.
de fevereiro de 1990.
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- Pedagogia - Curso - Autorização
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AÇÚCAR
- Exportacãc - Empresa de Portos do Brasil (Portobrés).
Decreto n:' 98.848, de 17 de janeiro de 1990.
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AÇUDE PÚBLICO "CASTANHÃO"
Imóvel - Desapropriação
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Decreto n? 98.983, de 23 de fevereiro de 1990.
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Curso - Autorização
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ADMINISTRAÇÃO (COMÉRCIO EXTERIOR)
Curso -- Autortaacão
São Paulo (SP).
Decreto n? 98.843, de 17 de janeiro de 1990.
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ADMINISTRAÇÃO FEDERAL
Licitação - Valore-s - Revisão.
Decreto n? 98.797, de 5 de fevereiro de 1990.
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Material - Alienação.
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Decreto n? 98.798, de 5 de janeiro de 1990.
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Decreto n? 98.844, de 17 de janeiro de 1990.
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Ciências Contábeis - Curso - Autorização
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-
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ASSOCIAÇÃO DE ENSINO CAMPO GRANDE
CIÊNCIAS ECONOMICAS

102

FACULDADE DE
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ASSOCIAÇAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE ARARUNA
Utilidade pública - Declaração.
Decreto n? 98.799, de 5 de janeiro de 1990.
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ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE RANCHARIA
- Utilidade pública - Declaração.
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.
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Decreto n? 98.874, de 24 de janeiro de 1990.
Regulamentação das Disposições Referentes a Certificação da Origem do Acordo n~ 91, entre o Brasil e a Associação LatinoAmericana de Integração (Aladi).
Decreto n? 98.836, de 17 de janeiro de 1990.
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Ciências - Curso - Autorização
Iporã (GOj.
Decreto n? 98.958, de 15 de fevereiro de 1990.
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Iporã (GO).
Decreto n? 98.958, de 15 de fevereiro de 1990.
História - Curso - Autorização
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Decreto n? 98.958, de 15 de fevereiro de 1990.
Letras -- Curso - Autorização
Iporã (GO).
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Decreto n.O 98.958, de 15 de fevereiro de 1990.
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CIENCIAS E LETRAS DE ITAPURANGA
Geografia - Curso - Autorização
Itapuranga (GO).
Decreto n:' 98.955, de 15 de fevereiro de 1990.
História - Curso - Autorização
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Decreto n? 98.955, de 15 de fevereiro de 1990.
Letras - Curso - Autorização
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Decreto n? 98.955, de 15 de fevereiro de 1990.
AUTARQUIA FACULDADE DE EDUCAÇAO, CIENCIAS E LETRAS DE MORRINHOS - FACULDADE DE EDUCAÇAO,
CIENCIAS E LETRAS DE MORRINHOS
Ciências - Curso - Autorização
Morrinhos (GO).
Decreto n:' 98.956, de 15 de fevereiro de 1990.
-- Geografia - Curso - Autorização
Morrinhos (GO).
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Morrinhos (GO).
Decreto n? 98.956, de 15 de fevereiro de 1990.
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Quirinópolis (GO).
Decreto n? 98.957, de 15 de fevereiro

466

de 1990.

466

de 1990.

466

de 1990.

466

de 1990.

466

B
BANCO DE DESENVOLVIMENTO DE MINAS GERAIS (BDMG)
- Fiat Automóveis S.A. - Empréstimo externo - Garantia.
Decreto n? 98.896, de 30 de janeiro de 1990.
BASE NAVAL
- Regulamento para as Bases Navais - Revogação.
Decreto n? 98.880, de 25 de janeiro de 1990.
BIBLIOTECA
Programa Nacional de Bibliotecas de Instituições de Ensino Superior - Criação.
Decreto n? 98.964, de 16 de fevereiro de 1990.
BOLIVIA
Renegociação das Preferências - Tratado
BrasiL
Decreto n? 98.789, de 4 janeiro de 1990.

392

355

479

86

C
CAIXA ECONOMICA FEDERAL ICE F)
Loteria - Operação.
Decreto n? 98.823, de 12 de janeiro de 1990.
Ouro - Compra.
Decreto n? 98.823, de 12 de janeiro de 1990.
CAPITAL SOCIAL
Centrais Elétricas Brasileiras (Eletrobrás).
Decreto n? 98.833, de 16 de janeiro de 1990.
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Companhia Siderúrgica da Amazônia (Sideramal.
Decreto n" 98.940, de 12 de fevereiro de 1990.

308

Companhia Vale do Rio Doce (CVRD).
Decreto n:' 98.947, de 14 de fevereiro de 1990.
Telecomunicações Brasileiras (Telebrás).
Decreto n? 98.856, de 22 de janeiro de 1990.
Telecomunicações do Paraná (Telepar).
Decreto n? 98.857, de 22 de 'janeiro de 1990.
Telecomunicações do Rio de Janeiro {Telerj] .
Decreto n? 98.858, de 22 de janeiro de 1990.

CARGO
Especialista em Políticas Públicas e Gestão Governamental
gulamentação.
Decreto n? 98.895, de 30 de janeiro de 1990.
Decreto n" 98.976, de 21 de fevereiro de 1990.
CARTEIRA DE IDENTIDADE
- Decreto n.f! 98.963, de 16 de fevereiro de 1990. .

458

329
329
330
~

Re-

389
510
.

CARVÁO
~ Conselho Nacional do Carvão ~ Criação.
Lei n? 7.997, de 11 de janeiro de 1990.
.
.
CASA DE CARIDADE DE ALFENAS «NOSSA SENHORA DO PERPETUO SOCORRO..
- Utilidade pública - Declaração.
Decreto n? 98.799, de 5 de janeiro de 1990.
CENTRAIS DE ABASTECIMENTO (CEASAI
- Alienação.
Medida Provisória n? 140, de 23 de fevereiro de 1990.
CENTRAIS ELETRICAS BRASILEIRAS (ELETROBRÁS)
Capital social.
Decreto n? 98.833, de 16 de janeiro de 1990.
Decreto n? 98.899, de 30 de janeiro de 1990.
CENTRAIS ELETRICAS DE GOIÁS ICELG)
- Aproveitamento hidroelétrico ~ Concessão - Transferência.
Decreto n? 98.898, de 30 de janeiro de 1990.....
CENTRO DE ENSINO SUPERIOR DE MARINGA - FACULDADES
INTEGRP.DAS DE MARINGA
Tecnologia em Processamento de Dados ~ Curso ~ Autorização
Maringá (PR).
Decreto n? 98.796, de 5 de janeiro de 1990
.
CENTRO DE INSTRUÇÁO ALMIRANTE SYLVIO DE CAMARGO
(CIASCI
Denominação. ,
Decreto n:' 98.803, de 8 de janeiro de 1990. .
.

478

29

102

77

294
395

394

99

106
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CENTRO DE INSTRUÇAO E ADESTRAMENTO DO CORPO DE FUZILEIROS NAVAIS
- Denominação ~ Alteração.
Decreto n" 98.803, de 8 de janeiro de 1990.

106

CENTRO INTEGRADO DE EDUCAÇAo E CULTURA - FACULDADE MATOGROSSENSE DE CIÊNCIAS CONTABEIS E ADMINISTRATIVAS
Administração - Curso - Autorização
Cuiabá (MT).
Decreto n:' 98.939, de 12 de fevereiro de 1990.

451

CENTRO INTEGRADO PARA FORMAÇAO DE EXECUTIVOS FACULDADE PARA EXECUTIVOS
Turismo - Curso - Autorização
Natal (RN).
Decreto n? 98.903, de 31 de janeiro de 1990.

398

CIÊNCIAS
Curso - Autorização
Iporâ (GOj.

Decreto n? 98.958, de 15 de fevereiro de 1990.
Marrinhos (GO).
Decreto n'' 98.956, de 15 de fevereiro de 1990.
Quirinópolis (GO).
Decreto n? 98.957, de 15 de fevereiro de 1990.

467
466
466

CIÊNCIAS CONTABEIS
Curso - Autorização
Barra do Garças (MT).
Decreto n? 98.867, de 23 de janeiro de 1990.
Macapá (AP).
Decreto n?98.842, de 17 de janeiro de 1990.

309

CIÊNCIAS DA COMPUTAÇAo
Curso - Autorização
Campo Grande (RJ).
Decreto n? 98.888, de 25 de janeiro de 1990.

370

CIÊNCIAS ECONOMICAS
Curso - Autorização
Brasília (DF).
Decreto n:' 98.904, de 31 de janeiro de 1990.

398

CODIGO NACIONAL DE TRANSITO
Regulamento - Alteração.
Decreto n? 98.933, de 7 de fevereiro de 1990.

431
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COLONIA INDÍGENA KIRIRI
Demarcacão administrativa
Ribeira do Pombal (BA).
Decreto n~ 98.828, de 15 de janeiro de 1990.
COMISSAO COORDENADORA REGIONAL DE
AMAZONIA (CORPAM)
Decreto n? 98.829, de 15 de janeiro de 1990.

282

PESQUISAS NA
283

COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA (COE LBA)
-

Servidão administrativa
Sento Sé (BA);
Sobradinho (BA).
Decreto n? 98.878, de 25 de janeiro de 1990.

353

COMPANHIA DE ENERGIA ELETRICA DO ESTADO DO TOCANTINS (CELTINS)
- Aproveitamento hidroelétrico - Concessão - Transferência.
Decreto n? 98.898, de 30 de janeiro de 1990.

394

COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ (CPFL)
- Servidão administrativa
Ribeirão Preto (SP).
Decreto n~ 98.831, de 16 de janeiro de 1990.

291

COMPANHIA SIDERÚRGICA DA AMAZONIA
- Capital socíal.
Decreto n:' 98.940, de 12 de fevereiro de 1990.

308

COMPANHIA VALE DO RIO DOCE (CVRD)
Capital social.
Decreto n? 98.947, de 14 de fevereiro de 1990.
Consórcio de mineração
'l'apir-a (MG).
Decreto n,O 98.96'2, de 16 de fevereiro de 1990.
COMUNICAÇAO SOCIAL
Curso - Autorização
Belém (PA).
Decreto n:' 98.907, de 31 de janeiro de 1990.
São Bernardo do Campo (SP).
Decreto n? 98.841, de 17 de janeiro de 1990.

458
476

400
309

CONSELHO CONSULTIVO DA ADMINISTRAÇAO DE SAÚDE PREVIDENCIÀRIA (CODASP)
- Sigla - Alteração.
Decreto n? 98.935, de 8 de fevereiro de 1990.

439

CONSELHO NACIONAL DE SEGURANÇA PÚBLICA (GONASP)
Protocolo de Intenções.
Decreto n? 98.936, de 8 de fevereiro de 1990.

439

Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 182(1):615-666, jan.zfev. 1990.

626
Pág.

CONSELHO NACIONAL DO CARV ÃO
- Criação.
Lei n? 7.997, de 11 de janeiro de 1990.
.
.
CONSELHO SUPERIOR DO MEIO AMBIENTE ICSMA)
- Organização.
Decreto n? 98.892, de 26 de janeiro de 1990.

381

CONSORCIO DE MINERAÇÃO
Consórcio Vale Fosfértil Tapira (CVFT)
'I'aplra (Ma).
Decreto n? 98.962, de 16 de fevereiro de 1990.

476

CONSORCIO VALE FOSFÉRTIL TAPIRA
- Mineração.
Decreto n? 98.962, de 16 de fevereiro de 1990.

476

29

COOPERAÇÃO CULTURAL
Tratado
Brasil x Cuba.
Decreto n" 98.784, de 3 de janeiro de 1990.

81

COOPERAÇÃO EDUCACIONAL
- Tratado
Brasil x Cuba.
Decreto n? 98.784, de 3 de janeiro de 199().

81

COORDENAÇÃO NACIONAL PARA INTEGRAÇÃO DA PESSOA
PORTADORA DE DEFICIENCIA (CORDEl.
- Regimento interno - Aprovação.
Decreto n? 98.822, de 12 de janeiro de 1990.
CORPO DE OFICIAIS DA ATIVA
- Ministério da Aeronáutica.
Decreto n? 98.929, de 5 de fevereiro de 1990.
CORREIO BRAZILIENSE
- Radiodifusão - Concessão
Goiânia (GO).
Decreto n? 98.948, de 15 de fevereiro de 1990.
CRÉDITO ADICIONAL
- Ministério da Agrtcuttura.
Decreto n:' 98.767, de 28 de dezembro de 1989 (publicado no DO de
29 de dezembro de 1989 e retificado no DO de 5 de janeiro de 1990.
- Orçamento da União.
Lei n:' 7.888, de 20 de novembro de 1989 (publicada no DO de 21 de
novembro de 1989 e retificada no DO de 4 de janeiro de 1990). ....
Lei n? 7.984, de 27 de dezembro de 1989 (publicada no DO de 28 de
dezembro de 1989 e retificada no DO de 4 de janeiro de 1990).
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Diversos órgãos.
Decreto n? 98.734, de 28 de dezembro de 1989 (publicado no DO de
29 de dezembro de 1989 e retificado no DO de 8 de janeiro de
1990).

.

.

575

CRÉDITO ESPECIAL
Encargos Financeiros da União - Supervisão - Ministério da
Fazenda.
Decreto n? 98.521, de 13 de dezembro de 1989 (publicado no DO de
14 de dezembro de 1989 e retificado no DO de 17 de janeiro de
1990).
Ministério da Justiça
Empresa Brasileira de Comunicações (Radiobrás).
Decreto n? 98.970, de 20 de fevereiro de 1990.
Ministério Público da União.
Decreto n? 98.971, de 20 de fevereiro de 1990.
Ministério Público Federal.
Decreto n? 98.971, de 20 de fevereiro de 1990. .
.

570

489
490
490

CRÉDITO EXTRAORDINÁRIO
-

Orçamento da União.

Medida Provisória n? 137, de 20 de fevereiro de 1990.
CRÉDITO SUPLEMENTAR

75

Encargos Financeiros da União.
Decreto n? 98.245, de 5 de outubro de 1989 (publicado no DO de 6
de outubro de 1989 e retificado no DO de 12 de janeiro de 1990).
Justiça Federal.
Decreto n:' 98.684, de 27 de dezembro de 1989 (publicado no DO de
28 de dezembro de 1989 e retificado no DO de 12 de janeiro de
1990).

...

.

.

.

Legião Brasileira de Assistência (LBA).
Decreto n? 98.781, de 28 de dezembro de 1989 (publicado no DO
29 de dezembro de 1989 e retificado no DO de 8 de janeiro
19901·
.. . . .
.
Ministério da Agricultura
Diversas Unidades Orçamentárias.
Decreto n? 98.721 , de 28 de dezembro de 1989 (publicado no DO
29 de dezembro de 1989 e retificado no DO de 8 de janeiro
1990).
Ministério da Cultura.
Decreto n? 98.722, de 28 de
29 de dezembro de 1989 e
1990).
Ministério da Educação.
Decreto n? 98.757, de 28 de
29 de dezembro de 1989 e
1990).

..

568

571

de
de
582

de
de
574

dezembro de 1989 (publicado no DO de
retificado no DO de 12 de janeiro de
574

dezembro de 1989 (publicado no DO de
retificado no DO de 6 de fevereiro de
578
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Decreto n? 98.778, de 28 de dezembro de 1989 (publicado no DO de
29 de dezembro de 1989 e retificado no DO de 8 de janeiro de
1990).

.....

.

.

Diversas Unidades Orçamentárias.
Decreto n:' 98.264, de 10 de outubro de 1989 (publicado no DO de
11 de outubro de 1989 e retificado no DO de 12 de janeiro de 1990).
-- Ministério da Fazenda
Diversas Unidades Orçamentárias.
Decreto n? 98.245, de 5 de outubro de 1989 (publicado no DO de 6
de outubro de 1989 e retificado no DO de 12 de janeiro de 1990).
Ministério da Marinha

581

569

568

Fundo Naval.
Decreto n? 98.746, de 28 de dezembro de 1989 (publicado no DO de
29 de dezembro de 1989 e retificado no DO de 12 de janeiro de
19901·

.

577

Ministério da Previdência e Assistência Social
Fundo de Previdência e Assistência Social.
Decreto n? 98.531, de 13 de dezembro de 1989 (publicado no DO de
14 de dezembro de 1989 e retificado no DO de 8 de janeiro de
1990).

.

.

571

Secretaria-Geral.
Decreto n:' 98.531, de 13 de dezembro de 1989 (publicado no DO de
14 de dezembro de 1989 e retificado no DO de 8 de janeiro de
1990).

.

571

.

Ministério da Saúde
Diversas Unidades Orçamentárias.
Decreto n? 98.751, de 28 de dezembro de 1989 (publicado no DO de
29 de dezembro de 1989 e retificado no DO de 8 de janeiro de
1990).

.

.

Ministério das Relações Exteriores
Decreto n? 98.969, de 20 de fevereiro de 1990.
Diversas Unidades Orçamentárias.
Decreto n? 98.245, de 5 de outubro de 1989 (publicado no DO de 6
de outubro de 1989 e retificado no DO de 12 de janeiro de 1990).
Ministério do Interior
Legião Brasileira de Assistência (LBA).
Decreto n? 98.781, de 28 de dezembro de 1989 (publicado no DO de
29 de dezembro de 1989 e retificado no DO de 8 de janeiro de
1990).

578
488

568

582

Ministério do Trabalho.
Decreto n? 98.722, de 28 de dezembro de 1989 (publicado no DO de
29 de dezembro de 1989 e retificado no DO de 12 de janeiro de
19901.

. . . .. .. . ..

.

.

Orçamento da União.
Lei n? 7.985, de 27 de dezembro de 1989 (publicada no DO de 28 de
dezembro de 1989 e republicada no DO de 18 de janeiro de 1930).
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Decreto n:' 98.744, de 28 de dezembro de 1989 (publicado no DO de
29 de dezembro de 1989 e retificado no DO de 12 de janeiro de
1990)

.

577

Diversos Órgãos.
Decreto n? 98.716, de 28 de dezembro de 1989 (publicado no DO de
29 de dezembro de 1989 e retificado no DO de 8 de janeiro de
1990).

.

.

(Retificado no DO de 11 de janeiro de 1990).
Decreto n? 98.736, de 28 de dezembro de 1989 (publicado no DO de
29 de dezembro de 1989 e retificado no DO de 12 de janeiro de
1990).

572
573

576

Serviços da Dívida da União
Supervisão - Ministério da Fazenda.
Decreto n? 98.751, de 28 de dezembro de 1989 (publicado no DO de
29 de dezembro de 1989 e retificado no DO de 8 de janeiro de
1990).

578

CRIMINALIDADE
- Combate.
Decreto n? 98.936, de 8 de fevereiro de 1990.

439

CUBA
Cooperação educacional e cultural - Tratado
Brasil.
Decreto n? 98.784, de 3 de janeiro de 1990.
CURSO
Autorização
Administração
Cuiabá (MT).
Decreto n? 98.939, de 12 de fevereiro de 1990.
Curvelo (MG).
Decreto ti" 98.866, de 23 de janeiro de 1990
Fortaleza (CE).
Decreto n" 98.901, de 31 de janeiro de 1990.
Teófilo Otoni (MG).
Decreto n:' 98.910, de 31 de janeiro de 1990.
Administração (Análise de Sistemas)
São Paulo (SP).
Decreto n? 98.844, de 17 de janeiro de 1990.
Administração (Comércio Exterior)
São Paulo (SP).
Decreto n? 98.843, de 17 de janeiro de 1990.
Área Agrotécnica
Bento Gonçalves (RS).
Decreto n? 98.979, de 21 de fevereiro de 1990.
Ciências
Iporã (GO).

81

451
.

341
396
402
310

310

513
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Decreto n? 98.958, de 15 de
Mort-inhos (GOl.
Decreto n? 98.956, de 15 de
Quirinópolis (GOl.
Decreto n? 98.957, de 15 de
Ciências Contábeis
Barra do Garças (MT).
Decreto n? 98.867, de 23 de

fevereiro de 1990.

467

fevereiro de 1990.

466

fevereiro de 1990.

466

janeiro de 1990.

342

Macapá (AP).

Decreto n? 98.842, de 17 de janeiro de 1990.
Ciências da Computação
Campo Grande (RJ).
Decreto n? 98.888, de 25 de janeiro de 1990.
Ciências Econômicas
Brasília (DF).
Decreto n? 98.904, de 31 de janeiro de 1990
Comunicação Social
Belém (PAl.
Decreto n? 98.907, de 31 de janeiro de 1990.
São Bernardo do Campo (SP).
Decreto n? 98.841, de 17 de janeiro de 1990.
Direito
Santarém (PAI.
Decreto n? 98.908, de 31 de janeiro de 1990.
Educação Física
Campo Grande (MS).
Decreto n? 98.887, de 25 de janeiro de 1990.
Lavras (MG).
Decreto n? 98.902, de 31 de janeiro de 1990.
Filosofia
Rio de Janeiro (RJI.
Decreto n? 98.941, de 12 de fevereiro de 1990.
Formação de Professores
Belém WAj.
Decreto n? 98.886, de 25 de janeiro de 1990.
Geografia
Caratinga (MG).
Decreto n? 98.911, de 31 de janeiro de 1990
Iporã (GOl.
Decreto n:' 98.958, de 15 de fevereiro de 1990.
Itapuranga (GO).
Decreto n" 98.955, de 15 de fevereiro de 1990.
Morrinhos (GOl.
Decreto n? 98.956, de 15 de fevereiro de 1990.
Quirinópolis (GO).
Decreto n? 98.957, de 15 de fevereiro de 1990

309
370
398

.

400
309
401
369
397
452

369
403

.

467
465
466
.
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História
Iporã (GO).
15 de fevereiro de 1990.

467

15 de fevereiro de 1990.

465

15 de fevereiro de 1990.

466

15 de fevereiro de 1990.

466

Decreto n" 98.958, de 15 de fevereiro de 1990.
Itapuranga (GO).
Decreto n? 98.955, de 15 de fevereiro de 1990
.
Morrínhos (GO).
Decreto n? 98.956, de 15 de fevereiro de 1990.
Quirinápolis (GO).
Decreto n? 98.957, de 15 de fevereiro de 1990.
Matemática
Araxá (MG).
Decreto n? 98.834, de 16 de janeiro de 1990
.
Pedagogia
Cassilândia (MS).
Decreto n:' 98.868, de 23 de janeiro de 1990
.
Diamantino (MT).
Decreto n? 98.869, de 23 de janeiro de 1990.
Frederico Westphalen (RS).
Decreto n? 98.905, de 31 de janeiro de 1990.
Ibicaraí (BA).
Decreto n? 98.885, de 25 de janeiro de 1990.
Patos de Minas (MG).
Decreto n? 96.091, de 26 de maio de 1988 (publicado no DO de 27
de maio de 1988 e republicado no DO de 14 de fevereiro de 1990).
'I'eófilc Otcní (MG).
Decreto n? 98.909, de 31 de janeiro de 1990.
Secretariado
Rio de Janeiro (RJ).
Decreto n? 98.879, de 25 de janeiro de 1990.
Tecnologia em Processamento de Dados
Curitiba (PR).
Decreto n'' 98.840, de 17 de janeiro de 1990.
Maringá (PR).
Decreto n? 98.796, de 5 de janeiro de 1990
.

467

Decreto n? 98.958, de
Itapuranga (GO).
Decreto n? 98.955, de
Mcrrinhos (GO).
Decreto n:' 98.956, de
Quirinápolis (GO).
Decreto n:' 98.957. de
Letras
Iporã (GO).

465
466
466

295

342
343
399

368

554

401

354

308
99

Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 182(1):615-666, jan./fev. 1990.

632
Pág.

NatalIRN).
Decreto n" 98.889, de 25 de janeiro de 1990.
Recife (PEl.
Decreto n5' 98.906, de 31 de janeiro de 1990.
Turismo
NatallRNI.
Decreto n:' 98.903, de 31 de janeiro de 1990.

371

400

398

D
DEFICIENTE FISICO
Automóveis - Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI) Isenção.
Medida Provisória n? 135, de 19 de fevereiro de 1990 (publicada no
DO de 20 de fevereiro de 1990).
... . . . ....
(Republicada no DO de 21 de fevereiro de 1990).

70
552

Coordenação Nacional para Integração da Pessoa Portadora de
Deficiência (Cordel - Regimento Interno - Aprovação.
Decreto n:' 98.822, de 12 de janeiro de 1990.

261

DEPARTAMENTO NACIONAL DE OBRAS CONTRA AS SECAS
(DNOCS)
Imóvel - Desapropriação
Ceará (CEl.
Decreto n? 98.983, de 23 de fevereiro de 1990.

519

DESAPROPRIAÇÃO
Imóvel
Ceará (CE).
Decreto n? 98.983, de 23 de fevereiro de 1990.
Tremembé (SP).
Decreto n5' 98.877, de 25 de janeiro de 1990.
Imóvel rural
Itacaré (EA)
Revogação.
Decre~o n:' 98.944, de 13 de fevereiro
Itaguai (RJ).
Decreto n? 98.981, de 22 de fevereiro
São Mateus do Maranhão (MA).
Decreto n? 98.917, de 1': de fevereiro
Tuntum (MA).
Decreto n5' 98.984, de 23 de fevereiro
Vila Rica (MT).
Decreto n5' 98.795, de 4 de janeiro de

519
351

de 1990.

455

de 1990.

515

de 1990.

415

de 1990.

523

1990.
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Imóvel urbano
Belo Horizonte (MG).
Decreto n? 98.806, de 8 de janeiro de 1990.
São Bernardo do Campo (SP).
Decreto n" 98.802, de 8 de janeiro de 1990.
São Paulo (SP).
Decreto n:' 98.965, de 16 de fevereiro de 1990.

DIREITO
Curso - Autorização
Santarém (PA).
Decreto n? 98.908, de 31 de janeiro de 1990.

112

105
481

401

DOTAÇAO ORÇAMENTÁRIA
Cancelamento.
Decreto n? 98.913, de 31 de janeiro de 1990 (publicado no DO de I?
de fevereiro de 1990).
(Retificado no DO de 13 de fevereiro de 1990).

406
584

E
EDUÇAÇAo FÍSICA
Curso - Autorização
Campo Grande (MS).
Decreto n? 98.887, de 25 de janeiro de 1990.
Lavras (MG).
Decreto n? 98.902, de 31 de janeiro de 1990.

369

397

EFETIVO MILITAR
Força Aérea Brasileira (FAB).

Decreto n? 98.912, de 31 de janeiro de 1990.
Ministério da Marinha.
Decreto n? 98.792, de 4 de janeiro de 1990.
Decreto n? 98.793, de 4 de janeiro de 1990.
Decreto n? 98.851, de 22 de janeiro de 1990.
Ministêrio do Exército.
Decreto n? 98.660, de 21 de dezembro de 1989 (publicado no DO de
22 de dezembro de 1989 e republicado no DO de 8 de janeiro de
1990).

403

89
91
318

555

ELETRICIDADE DE sxo PAULO IELETROPAULO)
Estação trensformadora - Implantação
São Bernardo do Campo (SP).
Decreto n? 98.802, de 8 de janeiro de 1990.
Tremembé (SP).
Decreto n? 98.877, de 25 de janeiro de 1990.

105
351
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Servidão Administrativa
Ibiúna (SP).
Decreto n? 98.846, de 17 de janeiro de 1990.

312

ELETROGÚES
Energia hidráulica - Aproveitamento
Pimenta Bueno (RO).
Decreto n? 98.801, de 8 de janeiro de 1990.

103

EMISSORAS REUNIDAS LTDA.
Radiodifusão - Renovação
Poconé (MT).
Decreto n? 98.920, de l? de fevereiro de 1990.

419

EMPRESA DE PORTOS DO BRASIL IPORTOBRÁSI
- Açúcar - Exportação.
Decreto n? 98.848, de 17 de janeiro de 1990.

315

EMPRÉSTIMO EXTERNO
Fiat Automóveis S.A.
Decreto n? 98.896, de 30 de janeiro de 1990.

392

ENCARGOS FINANCEIROS DA UNIÁO
Crédito Especial
Supervisão - Ministério da Fazenda.
Decreto n? 98.521, de 13 de dezembro de 1989 (publicado no DO de
14 de dezembro de 1989 e retificado no DO de 17 de janeiro de
1990).
..........
Crédito suplementar.
Decreto n? 98.245, de 5 de outubro de 1989 (publicado no DO de 6
de outubro de 1989 e retificado no DO de 12 de janeiro de 1990).

570

568

ENERGIA ELÉTRICA
Exploração - Compensação financeira.
Medida Províeárie n? 130, de 9 de fevereiro de 1990.

Geração - Compensação financeira.
Lei n? 7.990, de 28 de dezembro de 1989 (publicada no DO de 29 de
dezembro de 1989 e republicada no DO de 18 de janeiro de 1990).

55

528

ENERGIA HIDRÁULICA
Aproveícamento
Pimenta Bueno (GO).
Decreto n? 98.801, 8 de janeiro de 1990.

103

ENGENHEIRO (INSPEÇÁO DO TRABALHO)
Gratifícacão.
Decreto n? 98.809, de 9 de janeiro de 1990.

115

Col. Leis Rep . Fed. Brasil, Brasília, 182(1):615-666, jan.Zfev. 1990.
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EQUADOR
Abertura de Mercado - Tratado
Brasil.
Decreto n? 98.791, de 4 de janeiro de 1990.

ESCOLA AGROTÉCNICA FEDERAL "PRESIDENTE JUSCELINO
KUBITSCHECK"
Curso - Autorização - Área Agrotécnica
Bento Gonçalves (RS).
Decreto n? 98.979, de 21 de fevereiro de 1990.

88

513

ESCOLA PAULISTA DE MEDICINA
Imóvel urbano - Desapropriação
São Paulo (SP).
Decreto n? 98.965, de 16 de fevereiro de 1990.

ESPECIALISTA EM POLÍTICAS PÚBLICAS E GESTAO GOVERNAMENTAL
Cargo - Regulamentação.
Decreto n:' 98.895, de 30 de janeiro de 1990.
Decreto n? 98.976, de 21 de fevereiro de 1990.

481

389
510

ESTAÇAO ECOLÓGICA DE TA MAIOS
Criação
Angra dos Reis (RJ);

Parati (RJ).
Decreto n? 98.864, de 23 de janeiro de 1990.
ESTRANGEIRO

336

Coleta de material - Pesquisa
Brasil.
Decreto n? 98.830, de 15 de janeiro de 1990.

286

Tráfico de drogas.
Decreto n? 98.961, de 15 de fevereiro de 1990 (publicado no DO de
16 de fevereiro de 1990).
(Republicado no DO de 19 de fevereiro de 1990).

474
563

EXECUÇAo ORÇAMENTARIA
Normas.
Decreto n? 98.938, de 9 de fevereiro de 1990.

443

EXPORTAÇAo
Açúcar - Empresa de Portos do Brasil (Portobrás) .
.Decreto n? 98.848, de 17 de janeiro de 1990. ..
Zona de Processamento de Exportação (ZPE) - Quantificação.
Lei n? 7.993, de 5 de janeiro de 1990.

315
12
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EXPULSA0 DE ESTRANGEIRO
- Tráfico de drogas.
Decreto n? 98.961, de 15 de fevereiro de 1990 (publicado no DO de
16 de fevereiro de 1990).
(Republicado no DO de 19 de fevereiro de 1990).

474
563

F
FERTILIZANTES FOSFATADOS S.A. IFOSFÉRTILj
- Consórcio de mineração
'I'apira (MG).
Decreto n" 98.962, de 16 de fevereiro de 1990).

476

FIAT AUTOMÚVEIS S.A.
- Empréstimo externo.
Decreto n? 98.896, de 30 de janeiro de 1990.

392

FILOSOFIA
Curso - Autorização
Rio de Janeiro (RJ).
Decreto n:' 98.941, de 12 de fevereiro de 1990.

452

FISCAL DO TRABALHO
- Gratificação.
Decreto n" 98.809, de 9 de janeiro de 1990.

115

FLORESTA NACIONAL DO RIO PRETO
- Criação
Conceição da Barra (ES).
Decreto n? 98.845, de 17 de janeiro de 1990.

311

FORÇA AEREA BRASILEIRA (FAB)
- Efetivo militar.
Decreto n? 98.912, de 31 de janeiro de 1990.

403

FORÇAS ARMADAS
Produto perigoso - Transporte ferroviário.
Decreto n? 98.973, de 21 de fevereiro de 1990.
Serviço militar.
Decreto n? 98.849, de 18 de janeiro de 1990.

316

FORMAÇAO DE PROFESSORES
Curso - Autorização
Belém (PAl.
Decreto n? 98.886, de 25 de janeiro de 1990.

369

FUNDAÇAo CULTURAL DE ARAXA FIA, CIÉNCIAS E LETRAS

FACULDADE DE FILOSO-

Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 182(1);615-666, jan./fev. 1990.
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Matemática - Curso - Autorização
Araxá (MG).
Decreto n? 98.834, de 16 de janeiro de 1990.

295

FUNDAÇAo CULTURAL E EDUCACIONAL SANTANA DE CAETITE
Radiodifusão - Renovação
Caetíté (BA).
Decreto n? 98.974, de 21 de fevereiro de 1990.

508

FUNDAÇAO DE ESTUDOS SOCIAIS DO PARA NA
INSTITUTO
DE CIÊNCIAS SOCIAIS DO PARANA
Tecnologia em Processamento de Dados - Curso - Autorização
Curitiba (PRl.
Decreto n? 98.840, de 17 de fevereiro de 1990.

308

FUNDAÇAo EDUCACIONAL DE CARATINGA - FACULDADE DE
FILOSOFIA, CIENCIAS E LETRAS
Geografia - Curso - Autorização
Caratinga (MG).
Decreto n? 98.911, de 31 de janeiro de 1990.

403

FUNDAÇAO EDUCACIONAL DE PATOS DE MINAS - FACULDADE DE FILOSOFIA, CIÊNCIAS E LETRAS DE PATOS DE MINAS
- Pedagogia - Curso - Autorização
Patos de Minas (MG).
Decreto n? 96.091, de 26 de maio de 1988 (publicado no DO de 27
de maio de 1988 e republicado no DO de 14 de fevereiro de 1990).
FUNDAÇAo EDUCACIONAL NORDESTE MINEIRO - FACULDADÉ DE ADMINISTRAÇAo
Administração - Curso - Autorização
Teófilo Otoni (MG).
Decreto n:' 98.910, de 31 de janeiro de 1990.
FUNDAÇAO EDUCACIONAL NORDESTE MINEIRO
DE DE FILOSOFIA, CIÊNCIAS E LETRAS
Direito - Curso - Autorização
Santarém (P A).
Decreto n? 98.908, de 31 de janeiro de 1990.

554

402

FACULDA-

401

FUNDAÇAO SANTO ANTONIO
- Radiodifusão - Transferência
Feira de Santana (BA).
Decreto n:' 98.932, de 6 de fevereiro de 1990.

431

FUNDAÇAo TROPICAL DE PESQUISAS E TECNOLOGIA «ANDRE
TOSELLO"
Utilidade pública - Declaração.
Decreto n? 98.799, de 5 de janeiro de 1990.

102
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FUNDAÇÃO TV MINAS-CULTURAL E EDUCATIVA
Radiodifusão - Transferência
Belo Horizonte (MG).
Decreto n? 98.853, de 22 de janeiro de 1990.

327

FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR (FAT)
30

Lei n? 7.998, de 11 de janeiro de 1990.
-

Legislação - Alteração.

Medida Provisória n? 134, de 15 de fevereiro de 1990.

67

FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO (FGTS)
-

Regulamento - Aprovação.

Decreto n.O 98.813, de 10 de janeiro de 1990 .

128

G
GARIMPAGEM
Gleba Catrímani: Couto Magalhães
Roraima.
Decreto n? 98.960, de 15 de fevereiro de 1990.

470

Gleba Uraricaá Santa Rosa
Roraima.
Decreto n:' 98.890, de 25 de janeiro de 1990.

371

Gleba Uraricoera.
Roraima.
Decreto n? 98.959, de 15 de fevereiro de 1990 (publicado no DO de
16 de fevereiro de 1990).
(Retificado no DO de 19 de fevereiro de 1990).

468
585

Regulamentação.
Decreto n? 98.812, de 9 de janeiro de 1990.

120

Serra Pelada
Cunonopolis (PA).
Decreto n:' 98.818, de 11 de janeiro de 1990.

200

GÃS NATURAL
Exploração - Compensação financeira.
n~ 7.990, de 28 de dezembro de 1989 (publicada no DO de 29 de
dezembro de 1989 e republicada no DO de 18 de janeiro de 1990).
Medida Provisória n~ 130, de 9 de fevereiro de 1990.

Lei

528
55

GEOGRAFIA
Curso - Autorização
Caratinga (MG).
Decreto n:' 98.911, de 31 de janeiro de 1990
Iporã (GO).
Decreto n? 98.958, de 15 de fevereiro de 1990.

.
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Itapuranga (GOl.
Decreto n? 98.955, de 15 de fevereiro de 1990.
Morrinhos (GOl.
Decreto n? 98.956, de 15 de fevereiro de 1990.
Quirinápolis (GOl.
Decreto n? 98.957, de 15 de fevereiro de 1990.

465
466
466

GLEBA URARUCAA SANTA ROSA
Garimpagem
Roraima.
Decreto n? 98.890, de 25 de janeiro de 1990.

371

GRATIFICAÇAO
Inspeção e Segurança do Trabalho.
Decreto n? 98.809, de 9 de janeiro de 1990.

115

H
HABITAÇAO
Sistema Financeiro da Habitação (SFH) - Transferência.
Medida Provisória n:' 133, de 14 de fevereiro de 1990 (publicada no
DO de 15 de fevereiro de 1990).

..

(Republicada no DO de 16 de fevereiro de 1990).

HISTORIA
Curso - Autorização
Iporã {GOl.
Decreto n? 98.958, de 15 de fevereiro de 1990.

.

60

545

467

Itapuranga (GO).

Decreto n? 98.955, de 15 de fevereiro de 1990.
Morrinhos (GO).
Decreto n? 98.956, de 15 de fevereiro de 1990.
Quirinápolis (GO).
Decreto n? 98.957, de 15 de fevereiro de 1990.

465
466
466

I
IDOSO
- Carteira de Identidade.
Decreto nf' 98.963, de 16 de fevereiro de 1990.

478

IMOVEL
Desapropriação
Alagoas.
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 182(1):615-666, jan./fev. 1990.
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Decreto n? 98.835, de 16 de janeiro de 1990.
Bahia.
Decreto n? 98.835, de 16 de janeiro de 1990.
Ceará.
Decreto n:' 98.983, de 23 de fevereiro de 1990.

295
295
519

Sergipe.

Decreto n? 98.835, de 16 de janeiro de 1990.
Tremembé (SP).
Decreto n? 98.877, de 25 de janeiro de 1990.

IMOVEL FUNCIONAL
Administração - Transferência.
Decreto n? 98.850, de 18 de janeiro de 1990 (publicado no DO de 19
de janeiro de 1990).
.
.
(Retificado no DO de 22 de janeiro de 1990).
IMOVEL RESIDENCIAL
- Legislação - Alteração.
Decreto n? 98.847, de 17 de janeiro de 1990.
IMOVEL RURAL
Desapropriação
Itacaré (EA)
Revogação.
Decreto n? 98.944, de 13 de fevereiro de 1990.
Itaguaí (RJ).
Decreto n? 98.981, de 22 de fevereiro de 1990.
São Mateus do Maranhão (MA).
Decreto n? 98.917, de 1? de fevereiro de 1990.
Tuntum (MA).
Decreto n? 98.984, de 23 de fevereiro de 1990.
Vila Rica (MT).
Decreto n? 98.795, de 4 de janeiro de 1990.
IMOVEL URBANO
Desapropriação
Belo Horizonte (MGI.
Decreto n? 98.806, de 8 de janeiro de 1990.
São Bernardo do Campo (SP).
Decreto n? 98.802, de 8 de janeiro de 1990.
São Paulo (SP).
Decreto n? 98.965, de 16 de fevereiro de 1990.
IMPORTAÇÃO
Impostos.
Medida Provisória n? 132, de 14 de fevereiro de 1990.
Medida Provisória n? 138, de 21 de fevereiro de 1990.
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 182(1):615-666, [an.Zfev. 1990.
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314

455
515
415
523
94

112

105
481

59
76
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-

Zona Franca de Manaus.
Decreto n:' 98.937, de 8 de fevereiro de 1990.

441

IMPOSTO DE RENDA
Legislação - Alteração.
Lei n? 7.959, de 21 de dezembro de 1989 (publicada no DO de 22 de
dezembro de 1989 e retificada no DO de 7 de fevereiro de 1990).

IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS (IPI)
Medida Provisória n? 138, de 21 de fevereiro de 1990. .

566
76

.

Arrecadação.

Medida Provisória n? 128, de 9 de fevereiro de 1990. .
.
Automóveis - Aquisição - Isenção.
Medida Provisória n? 135, de 19 de fevereiro de 1990 (publicada no
DO de 20 de fevereiro de de 1990).
(Republicada no DO de 21 de fevereiro de 1990).

53

70
552

Legislação - Alteração.

59

Medida Provisória n? 132, de 14 de fevereiro de 1990.
Táxi - Isenção.

Medida Provisória n? 135, de 19 de fevereiro de 1990 (publicada no
DO de 20 de fevereiro de de 1990).
.
(Repubhcada no DO de 21 de fevereiro de 1990)

70

.
.

552

IMPOSTO TERRITORIAL RURAL (lTRI
-

Isenção.

407

Decreto n? 98.914, de 31 de janeiro de 1990.
IMPOSTOS
-

Importação - Legislação - Alteração.

Medida Provisória n? 132, de 14 de fevereiro de 1990.

59

INCENTIVO FISCAL
Medída Provieoríe n? 138, de 21 de fevereiro de 1990.

76

Informática.

Decreto n? 98.810, de 9 de janeiro de 1990.

118

Redução.
Lei n:' 7.988, de 28 de dezembro de 1989 (publicada no DO de 29 de
dezembro de 1989 e retificada no DO de 16 de janeiro de 1990).

567

INDENIZAÇÀO DE TRANSPORTE
-

Agentes de Higiene e Segurança do Trabalho.
Decreto n? 98.800, de 5 de janeiro de 1990.

103

INDIA
Cooperação científica e tecnológica - Tratado
Brasil.
Decreto n? 98.943, de 13 de fevereiro de 1990

.

454
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ÍNDIO KA YAPÚ
Área indígena - Interdição
Altamira (PA);
São Félix do Xingu (PA).
Decreto n? 98.865, de 23 de janeiro de 1990.

340

INDÚSTRIA QUÍMICO-FARMACEUTICA
Tratado
Brasil x Argentina x México.
Decreto n? 98.807, de 9 de janeiro de 1990.

113

INFORMÃTICA
-

Incentivo fiscal - Regulamento - Alteração.
Decreto n? 98.810, de 9 de janeiro de 1990.

118

INSPEÇÃO DO TRABALHO
-

Cargo - Gratificação.
Decreto n? 98.809, de 9 de janeiro de 1990.

115

INSTITUIÇÃO DE ENSINO SUPERIOR
-

Intercâmbio de Informação Bibliográfica.
Decreto n? 98.964, de 16 de fevereiro de 1990.

479

INSTITUIÇÃO DIAMANTINENSE DE ENSINO E CULTURA - FACULDADES INTEGRADAS DE DIAMANTINO
Pedagogia - Curso - Autorização
Diamantino (MT).
Decreto n? 98.869, de 23 de janeiro de 1990.

343

INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS RENOVÃVEIS (IBAMA)
-

Créditos - Atualização monetária.

Medida Provisória n:' 136, de 20 de fevereiro de 1990.
-

Tabela de pessoal - Regulamento.
Decreto n? 98.893, de 29 de janeiro de 1990

.

73

383

INSTITUTO DE ENSINO SUPERIOR DO ALTO URUGUAI
Pedagogia - Curso - Autorização
Frederico Westphalen (RS).
Decreto n? 98.905, de 31 de janeiro de 1990.

399

INSTITUTO GAMMON
Educação Física - Curso - Autorização
Lavras (MG).
Decreto n? 98.902, de 31 de janeiro de 1990.

Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 182(1):615-666, jan./fev. 1990.
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INSTITUTO METODISTA DE ENSINO SUPERIOR - FACULDADE
DE COMUNICAÇAO SOCIAL DA FEDERAÇAO DAS ESCOLAS SUPERIORES DO ABC
Comunícacão Social - Curso - Autorização
São Bernardo do Campo (SPl.
Decreto n? 98.841, de 17 de janeiro de 1990.

309

INSTITUTO SANTARENO DE ENSINO SUPERIOR
- Direito - Curso - Autorização
Santarém (PA).
Decreto n? 98.908, de 31 de janeiro de 1990.

401

INSTITUTO SUPERIOR DE EDUCAÇAO DO PARA
Formação de Professores - Curso - Autorização
Belém (PAl.
Decreto n? 98.886, de 25 de janeiro de 1990.....

369

INTERCAMBIO DE INFORMAÇAo BIBLIOGRAFICA
Instituição de Ensino Superior.
Decreto n? 98.964, de 16 de fevereiro de de 1990.

479

J
JUNTA DE EDUCAÇAO DA CONVENÇAo BATISTA CARIOCA
FACULDADES BATISTA CARIOCA
- Filosofia - Curso - Autorização
Rio de Janeiro (RJ).
Decreto n? 98.941, de 12 de fevereiro de 1990.

452

JUSTIÇA FEDERAL
~ Crédito suplementar.
Decreto n? 98.684, de 27 de dezembro de 1989 (publicado no DO de
28 de dezembro de 1989 e retificado no DO de 12 de janeiro de
1990).

..

.

.

571

L
LAVRA
- Regulamentação.
Decreto n? 98.812, de 9 de janeiro de 1990.

120

LEGIAO BRASILEIRA DE ASSISTENCIA (LBAI
- Crédito suplementar.
Decreto n? 98.781, de 28 de dezembro de 1989 (publicado no DO de
29 de dezembro de 1989 e retificado no DO de 8 de janeiro de 1990).

582
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LETRAS
Curso - Autorização
Iporâ (GO).
Decreto n? 98.958, 15 de fevereiro de 1990.
Itapuranga (GO).
Decreto n:' 98.955, de 15 de fevereiro de 1990.
Maninhos (GO).
Decreto n? 98.956, de 15 de fevereiro de 1990.
Quirinópolis (GOl.
Decreto n? 98.957, de 15 de fevereiro de 1990.

467
465
466
466

LICITAÇAO
-

Administração Federal - Valores - Revisão.

Decreto n:' 98.797, de 5 de janeiro de 1990.

99

LOTERIA
Operação - Caixa Econômica Federal (CEF).

Decreto n? 98.823, de 12 de janeiro de 1990.

274

M
MATEMATICA
Curso - Autorização
Araxá (MO).
Decreto n? 98.834, de 16 de janeiro de 1990.

295

MEDICO DO TRABALHO
-

Gratificação.

Decreto n? 98.809, de 9 de janeiro de 1990.

115

MEIO AMBIENTE
Conselho Superior do Meio Ambiente (eSMA) - Organização.

Decreto n? 98.892, de 26 de janeiro de 1990.

381

Metanol como combustível.
Decreto n~ 98.942, de 12 de fevereiro de 1990.

453

Política Nacional do Meio Ambiente - Legislação - Alteração.
Lei n~ 7.804, de 18 de julho de 1989 (publicada no DO de 20 de julho de 1989 e retificada no DO de 4 de janeiro de 1990).

565

METANOL COMO COMBUSTÍVEL
Meio ambiente - Proteção.

Decreto n:' 98.942, de 12 de fevereiro de 1990.

453

Saúde pública - Proteção.
Decreto n:' 98.942, de 12 de fevereiro de 1990.

453
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METIL TÉRCIO BUTIL ETER (MTBE)
- Comercialização.
Medida Provisória n:' 139, de 21 de fevereiro de 1990.

77

MÉXICO
Indústria químico-farmacêutica - Tratado
Brasil x Argentina.
Decreto n? 98.807, de 9 de janeiro de 1990.
Renegociação das Preferências - Tratado
BrasiL

113

87

Decreto n? 98.790, de 4 de janeiro de 1990.

MILITAR
- Assistência médico-hospitalar - Legislação - Alteração.
Decreto n? 98.972, de 21 de fevereiro de 1990

.

MINERAÇAO
Consórcio Vale Fosfértil Tapira
Tapira (MG).
Decreto n? 98.962, de 16 de fevereiro de 1990.
MINISTÉRIO DA AERONAUTICA
Cargo de confiança - Transferência.
Decreto n? 98.875, de 24 de janeiro de 1990.
Centros de Computação da Aeronáutica (eCA) - Criação.
Decreto n? 98.928, de 2 de fevereiro de 1990.
. . . . . .... .
Corpo de Oficiais da Ativa - Recrutamento.
Decreto n? 98.929, de 5 de fevereiro de 1990.
Quadro do Corpo de Oficiais da Ativa.
Decreto n? 98.817, de 11 de janeiro de 1990 (publicado no DO de 12
de janeiro de 1990).
(Republicado no DO de 15 de janeiro de 1990).

490

476

349
426
428

198
560

MINISTÉRIO DA AGRICULTURA
Crédito adicional.
Decreto n:' 98.767, de 28 de dezembro de 1989 (publicado no DO de
29 de dezembro de 1989 e retificado na DO de 5 de janeiro de
1990).

579

Crédito suplementar
Diversas Unidades Orçamentárias.
Decreto n? 98.721, de 28 de dezembro de 1989 (publicado no DO de
29 de dezembro de 1989 e retificado no DO de 8 de janeiro de
1990).

574

MINISTÉRIO DA CIÉNCIA E TECNOLOGIA
Comissão Coordenadora Regional de Pesquisas na Amazônia
{Ccr parn]

Decreto n? 98.829, de 15 de janeiro de 1990.

283
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Estrangeiro - Pesquisa
Brasil.
Decreto n? 98.830, de 15 de janeiro de 1990.

286

MINISTÉRIO DA CULTURA
Crédito suplementar.
Decreto n? 98.722, de 28 de dezembro de 1989 (publicado no DO de
29 de dezembro de 1989 e retificado no DO de 12 de janeiro de
1990).

574

MINISTÉRIO DA EDUCAÇAo
Crédito suplementar

Decreto n:' 98.757, de 28 de dezembro de 1989 (publicado no DO de
29 de dezembro de 1989 e retificado no DO de 6 de fevereiro de
1990).
..
.
Decreto n? 98.778, de 28 de dezembro d~
{publi~~d~' ~~. DO d~
29 de dezembro de 1989 e retificado no DO de 8 de janeiro de
19901.
..
.
Diversas Unidades Orçamentárias.
Decreto n? 98.264, de 10 de outubro de 1989 (publicado no DO de
11 de outubro de 1989 e retificado no DO de 12 de janeiro de 1990).

1989'

578
581
569

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Crédito suplementar
Diversas Unidades Orçamentárias.
Decreto n? 98.245, de 5 de outubro de 1989 (publicado no DO de 6
de outubro de 1989 e retificado no DO de 12 de janeiro de 1990).

568

Retribuição Adicional Variável (RAV).
Decreto n? 98.967, de 20 de fevereiro de 1990.

486

Técnico de Finanças e Controle - Alteração funcional.
Decreto n? 98.978, de 21 de fevereiro de 1990.

512

MINISTÉRIO DA JUSTIÇA
Crédito especial
Empresa Brasileira de Comunicação (Radiobrás).
Decreto n? 98.970, de 20 de fevereiro de 1990.

489

Delegação de competência.
Decreto n? 98815. de 10 de janeiro de 1990.

146

MINISTÉRIO DA MARINHA
Crédito suplementar
Fundo Naval.
Decreto n" 98.746, de 28 de dezembro de 1989 (publicado no DO de
29 de dezembro de 1989 e retificado no DO de 12 de janeiro de
19901.

577

Efetivo militar.
Decreto n? 98.792, de 4 de janeiro de 1990.
Decreto n? 98.793, de 4 de janeiro de 1990.
Decreto n? 98.851, de 22 de janeiro de 1990.

89
91
318
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Quadro de Oficiais Decreto n? 98.804, de
Regulamento para as
Decreto n? 98.880, de

Promoção obrigatória.
8 de janeiro de 1990.
Bases Navais - Revogação.
25 de janeiro de 1990

107
355

.

MINISTÉRIO DA PREVIDÉNCIA E ASSISTÉNCIA SOCIAL
Crédito suplementar
Fundo de Previdência e Assistência Social.
Decreto n? 98.531, de 13 de dezembro de 1989 (publicado no DO de
14 de dezembro de 1989 e retificado no DO de 8 de janeiro de
19901.
.
.
Secretaria-Geral.
Decreto n? 98.531, de 13 de dezembro de 1989 (publicado no DO de
14 de dezembro de 1989 e retificado no DO de 8 de' janeiro de
1990).
..
.
.
.

571

571

MINISTÉRIO DA SAÚDE
Crédito suplementar
Diversas Unidades Orçamentárias.
Decreto n? 98.751, de 28 de dezembro de 1989 (publicado no DO de
29 de dezembro de 1989 e retificado no DO de 8 de janeiro de
~~.

.

.

MINISTÉRIO DAS RELAÇÓES EXTERIORES
Cargo - Extinção.
Decreto n? 98.945, de 13 de fevereiro de 1990.
Crédito suplementar
Decreto n" 98.969, de 20 de fevereiro de 1990.
Diversas Unidades Orçamentárias.
Decreto n? 98.245, de 5 de outubro de 1989 (publicado no DO de 6
de outubro de 1989 e retificado no DO de 12 de janeiro de 1990).

578

456
488
568

MINISTÉRIO DO EXÉRCITO
Efetivo militar.
Decreto n? 98.660, de 21 de dezembro de 1989 (publicado no DO de
22 de dezembro de 1989 e republicado no DO de 8 de janeiro de
1990).

. ..

Oficial das Armas - Promoção.
Decreto n? 98.821, de 12 de janeiro de 1990.

.

...

Regulamento de Administração do Exército - RAE (R'3) - Aprovação.
Decreto n? 98.820, de 12 de janeiro de 1990.

555
260

202

MINISTÉRIO DO INTERIOR
Crédito suplementar
Legião Brasileira de Assistência (LBA).
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Decreto n'' 98.781, de 28 de dezembro de 1989 (publicado no DO de
29 de dezembro de 1989 e retificado no DO de 8 de janeiro de
19901.

582

MINISTÉRIO DO TRABALHO
Crédito suplementar.

Decreto n? 98.722, de 28 de dezembro de 1989 (publicado no DO de

no

29 de dezembro de 1989 e retificado no

de 12 de janeiro de

1990).

574

MINISTÉRIO DOS TRANSPORTES
-

Produto perigoso - Transporte ferroviário - Regulamento.
. . . ..... . . ...

Decreto n? 98.973, de 21 de fevereiro de 1990.

492

MINISTÉRIO PÚBLICO DA UNIÃO
-

Crédito especial.

490

Decreto n? 98.971, de 20 de fevereiro de 1990.
MINISTERIO PUBLICO DO TRABALHO
Procuradoria Regional do Trabalho da
Goiânia (GO).
Lei n? 7.991) de 3 de janeiro de 1990.

18~

Região -

Criação
7

MINIST8RIO PÚBLICO FEDERAL
-

Crédito especial.

Decreto n? 98.971, de 20 de fevereiro de 1990.

.

.

MITRA ARQUIDIOCESANA DE DIAMANTINA - FACULDADE DE
CI8NCIAS ADMINISTRATIVAS DE CURVE LO
Administração - Curso - Autorização
Curvelo (MO).
Decreto n? 98.866, de 23 de janeiro de 1990.

490

341

o
ORÇAMENTO DA UNIÃO
Lei n? 7.999, de 31 de janeiro de 1990 (publicada no DO de 1? de fevereiro de 1990). . . . . . . . . . . .
.........
(Republicada no DO de 5 de fevereiro de 1990).
Crédito adicional
Lei n? 7.888, de 20 de novembro de 1989 (publicada no DO de 21 de
novembro de 1989 e retificada no DO de 4 de janeiro de 1990).
Lei n? 7.984, de 27 de dezembro de 1989 (publicada no DO de 28 de
dezembro de 1989 e retificada no DO de 4 de janeiro de 1990).
Diversos órgãos.
Decreto n? 98.734, de 28 de dezembro de 1989 (publicado no DO de
29 de dezembro de 1989 e retificado no DO de 8 de janeiro de
19901.

.
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Crédito extraordinário.

Medida Provisória n? 137, de 20 de fevereiro de 1990.
Crédito suplementar
Lei n? 7.985, de 27 de dezembro de 1989 (publicada no DO de 28 de
dezembro de 1989 e republicada no DO de 18 de janeiro de 1990).
Decreto n:' 98.744, de 28 de dezembro de 1989 (publicado no DO de
29 de dezembro de 1989 e retificado no DO de 12 de janeiro de
1990).
....
.
....
.
Diversos órgãos.
Decreto n? 98.716, de 28 de dezembro de 1989 (publicado no DO de
29 de dezembro de 1989 e retificado no DO de 8 de janeiro de
1990).
(Retificado no DO de 11 de janeiro de 1990).
Decreto n? 98.736, de 28 de dezembro de 1989 (publicado no DO de
29 de dezembro de 1989 e retificado no DO de 12 de janeiro de
1990).

75

527

577

572
573

576

Diretrizes.

Medida Provisória n? 129, de 9 de fevereiro de·1990.
Dotação Orçamentária - Cancelamento.
Decreto n? 98.913, de 31 de janeiro de 1990 (publicado no DO de I?
de fevereiro de 1990).

. . . . . . . . ..

(Retificado no DO de 13 de fevereiro de 1990).
Execução orçamentária - Normas.
Decreto n" 98.938, de 9 de fevereiro de 1990.

ORGANIZAÇÃO RÁDIO COLORA DO LTDA.
Radiodifusão - Transferência
.Iardinópolis (SP).
Decreto n? 98.855, de 22 de janeiro de 1990.

54

406

584
443

328

OURO
Compra - Caixa Econômica Federal (CEF).
Decreto n? 98.823, de 12 de janeiro de 1990.

274

p
PARQUE NACIONAL DE PACAÁS NOVOS
- Limites - Preservação.
Decreto n? 98.894, de 30 de janeiro de 1990.
PEDAGOGIA
Curso - Autorizaçâo
Cass ilândia (MS).
Decreto n? 98.868, de 23 de janeiro de 1990.
Diamantino (MT).
Decreto n:' 98.869, de 23 de janeiro de 1990.

388

342
343
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Frederico Westphalen (RS).
Decreto n? 98.905, de 31 de janeiro de 1990

.
Ibicaraí (BAl.
Decreto n? 98.885, de 25 de janeiro de 1990.
Patos de Minas (MG).
Decreto n? 96.091, de 26 de maio de 1988 (publicado no DO de 25
de maio de 1988 e republicado no DO de 14 de fevereiro de 1990).
Teófilo Otoni {MG).
Decreto n? 98.909, de 31 de janeiro de 1990.

PERU
Renegociação das Preferências - Tratado
Brasil.
Decreto n? 98.788, de 4 de janeiro de 1990.

399
368

554
401

85

PESQUISA
Comissão Coordenadora Regional de Pesquisas na Amazônia
(Corpam).
Decreto nf 98.829, de 15 de janeiro de 1990.
Estrangeiro - Coleta de material.
Decreto n? 98.830, de 15 de janeiro de 1990.

283
286

PESSOA JURÍDICA ESTRANGEIRA
Coleta de material - Pesquisa
Brasil.
Decreto n? 98.830, de 15 de janeiro de 1990.

286

PETROLEO
Exploração - Compensação financeira.
Lei n? 7.990, de 28 de dezembro de 1989 (publicada no DO de 29 de
dezembro de 1989 e republicada no DO de 18 de janeiro de 1990).
Medida Provisória n? 130, de 9 de fevereiro de 1990.

528
55

PETRÚLEO BRASILEIRO (PETROBRÁS)
Imóvel - Desapropriação
Alagoas.
Decreto n? 98.835, de 16 de janeiro de 1990.
Bahia.
Decreto n? 98.835, de 16 de janeiro de 1990.
Sergipe.
Decreto n:' 98.835, de 16 de janeiro de 1990.
PIS-PASEP
Lei n? 7.998, de 11 de janeiro de 1990
Arrecadacao.
Medida Provisória n? 134, de 15 de fevereiro de 1990.
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 182(1):615-666, jan.Zfev. 1990.
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30
67
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POLÍTICA NACIONAL DO MEIO AMBIENTE
-

Legislação - Alteração.

Lei n? 7.804, de 18 de julho de 1989 (publicada no DO de 20 de julho de 1989 e retificada no DO de 4 de janeiro de 1990).

PORTO DE ANTONINA
- Contrato de concessão - Prazo - Prorrogação.
Decreto n? 98.819, de 11 de janeiro de 1990 (publicado no DO de 12
de janeiro de 1990)
.
(Retificado no DO de 7 de fevereiro de 1990).

565

201

583

PORTO DE PARANAGUA
-

Contrato de Concessão -

Prazo - Prorrogação.

Decreto n? 98.819, de 11 de janeiro de 1990 (publicado no DO de 12
.............
de janeiro de 1990).
(Retificado no DO de 7 de fevereiro de 1990).

201
583

PREÇO MÍNIMO
Produto agrícola - Safra 1988/90.

Decreto n? 98.982, de 22 de fevereiro de 1990.
Uva - Safra 1990.
Decreto n? 98.966, de 19 de fevereiro de 1990.

578
485

PRESIDENCIA DA REPÚBLICA
-

Gabinete -

Regimento Interno - Alteração.
1~ de fevereiro de 1990.

412

Decreto n? 98.916, de

PRESIDENTE DA REPÚBLICA
-

Segurança.
426

Decreto n? 98.927, de 2 de fevereiro de 1990.

PROCURADORIA REGIONAL DO TRABALHO DA 18~ REGIAO DA
JUSTIÇA DO TRABALHO
Criação
Goiânia (GO) .
Lei n? 7.991, de 3 de janeiro de 1990.

..

.

7

PRODUTO AGRÍCOLA
-

Preço mínimo - Safra 1988/90.

Decreto n? 98.982, de 22 de fevereiro de 1990.

518

PRODUTO PERIGOSO
-

Transporte ferroviário - Regulamento.

Decreto n:' 98.973, de 21 de fevereiro de 1990.

492

PROGRAMA DE FORMAÇAO DO PATRIMÚNIO DO SERVIDOR
PÚBLICO
-

V. PIS-Pasep.
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Braeílla, 182(1):615-666, jan./fev. 1990.
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PROGRAMA DE INTEGRAÇAO SOCIAL
- V. PlS. Pasep.
PROGRAMA NACIONAL DE BIBLIOTECAS· DE INSTITUIÇÕES
DE ENSINO SUPERIOR
- Criação.
Decreto n? 98.964, de 16 de fevereiro de 1990.
PROTEÇAo AMBIENTAL
- APA Carste de Lagoa Santa
Minas Gerais.
Decreto n'' 98.881, de 25 de janeiro de: 1990.
APA Morro da Pedreira
Minas Gerais.
Decreto n? 98.891, de 26 de janeiro de 1990
.
Reserva Particular do Patrimônio Natural - Criação.
Decreto n? 98.914, de 31 de janeiro de 1990
.
PROTEÇAO AO CONSUMIDOR
Transporte de mercadoria.
Medida Provisória n? 131 de 13 de fevereiro de 1990.
J

479

355

373
407

58

R
RADIO CARAJÁ DE ANÁPOLIS LTDA.
Radiodifusão - Renovação
Anápolis (GO).

Decreto n? 98.872, de 24 de janeiro de 1990.

346

RÁDIO CIDADE DE APIAi LTDA.
- Radiodifusão - Concessão
Ap ia i (SP).
Decreto n'' 98.883, de 25 de janeiro de 1990.

362

RÁDIO CLUBE DE VOTUPORANGA LTDA.
Radiodifusão - Renovação
Votuporanga (SP).
Decreto n? 98.871, de 24 de janeiro de 1990.

345

RADIO CULTURA DE PAULO AFONSO LTDA.
- Radiodifusão - Concessão
Paulo Afonso (BA).
Decreto n? 98.953, de 15 de fevereiro de 1990.

463

RÁDIO DIFUSORA DE RIO BRILHANTE LTDA.
- Radiodifusão - Concessão.
Rio Brilhante (MS).
Decreto n? 98.954, de 15 de fevereiro de 1.990.

464
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RÁDIO DIFUSORA DE TRÊS PASSOS LTDA.
- Radiodifusão - Renovação
Três Passos (RS).
Decreto n? 98.870, de 24 de janeiro de 1990.

344

RÁDIO E TELEVISÁO NORTE LTDA.
Radiodifusão - Concessão
Rio Branco (AC).
Decreto n? 98.975, de 21 de fevereiro de 1990.

509

RÁDIO EDUCAÇAo E CULTURA DE SERTAOZINHO
Radiodifusão - Renovação
Sertãozinho (SP).

Decreto n? 98.859, de 23 de janeiro de 1990.

331

RÁDIO GLOBO IJuI LTDA.
Radiodifusão - Concessão
Ijuf (RS).

Decreto n? 98.931, de 5 de fevereiro de 1990.

430

RADIO ITUPORANGA LTDA.
Radiodifusão - Concessão
Ituporanga (SC).
Decreto n? 98.918, de 1? de fevereiro de 1990.

417

RÁDIO JAGUARIBANA DE ARACATI LTDA.
Radiodifusão - Concessão
Aracati (CE).
Decreto n:' 98.862, de 23 de janeiro de 1990.

334

RÁDIO JORNAL CIDADE DE JUIZ DE FORA LTDA.
Radiodifusão - Concessão
Juiz de Fora (MG).
Decreto n? 98.882, de 25 de janeiro de 1990.

361

RÁDIO LIBERDADE DE ITAREMA LTDA.
- Radiodifusão - Concessão
Itarema (CE).
Decreto n:' 98.924, de 2 de fevereiro de 1990.

423

RÁDIO REGIONAL LTDA.
Radiodifusão - Renovação
Santo Cristo (RS).
Decreto n? 98.861, de 23 de janeiro de 1990.

333

RÁDIO SANTELENENSE LTDA.
Radiodifusão - Concessão
Santa Helena (GO).
Decreto n? 98.794, de 4 de janeiro de 1990.

93
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RÁDIO SOCIEDADE DE FEIRA DE SANTANA LTDA.
Radiodifusão - Renovação
Feira de Santana (BA).
Decreto n:' 98.915, de P de fevereiro de 1990.

411

Radiodifusão - Transferência
Feira de Santana (BA).
Decreto n? 98.932, de 6 de fevereiro de 1990.

431

RÁDIO UNIÀO DE CÉU AZUL LTDA.
Radiodifusão - Renovação
Céu Azul (PR).
Decreto n? 98.860, de 23 de janeiro de 1990.

332

RÁDIO VALE DO POTENGI LTDA.
Radiodifusão - Concessão
São Paulo do Potengi (RN).
Decreto n? 98.950, de 15 de fevereiro de 1990.

460

RÁDIO VANGUARDA DO VALE DO AÇO LTDA.
Radiodifusão - Concessão
Ipatinga (MG).
Decreto n? 98.952, de 15 de fevereiro de 1990.

462

RADIODIFUSÀO
Concessão
Correio Braziliense
Goiânia (GOl.
Decreto n? 98.948, de 15 de fevereiro de 1990.
Rádio Cidade de Apiaí Ltda.
Ap ia i (SP).
Decreto n? 98.883, de 25 de janeiro de 1990.
Rádio Cultura de Paulo Afonso Ltda.
Paulo Afonso (BA).
Decreto n" 98.953, de 15 de fevereiro de 1990
Rádio Difusora de Rio Brilhante Ltda.
Rio Brilhante (MS).
Decreto n? 98.954, de 15 de fevereiro de 1990.
Rádio e Televisão Norte Ltda.
Rio Branco (AC).
Decreto n? 98.975, de 21 de fevereiro de 1990
Rádio Globo Iiuí Ltda.
Ijui (RS).
Decreto n? 98.931, de 5 de fevereiro de 1990.
Rádio Jaguaribana de Aracati Ltda.
Aracati (CE).
Decreto n? 98.862, de 23 de janeiro de 1990
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 182(1):615-666, jan./fev. 1990.
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463

464
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509

430

.

334
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Rádio Jornal Cidade de Juiz de Fora Ltda.
Juiz de Fora (MG).
Decreto n.O 98.882, de 25 de janeiro de 1990.
Rádio Liberdade de Itarema Ltda.

361

Itarema (CE).
Decreto n? 98.924, de 2 de fevereiro de 1990.
Rádio Santelenense Ltda.

423

Santa Helena (GO).

Decreto n? 98.794, de 4 de janeiro de 1990.
Rádio Vale do Potengi Ltda.
São Paulo do Potengi (RN).
Decreto n? 98.950, de 15 de fevereiro de 1990.
Rádio Vanguarda do Vale do Aço Ltda.
Ipatinga (MG).
Decreto n? 98.952, de 15 de fevereiro de 1990.
Radiodifusão Eldorado Ltda.
Pão de Açúcar (AL).
Decreto n? 98.921, de 1? de fevereiro de 1990.
Rauland Publicidade e Negócios Ltda.
Castanhal (PA).
Decreto n? 98.951, de 15 de fevereiro de 1990.
Rede Nordeste de Comunicação Ltda.

Caruaru (PEI.
Decreto n.O 98.949, de 15 de fevereiro de 1990.
Sistema Norte de Rádio e Televisão Ltda.

93

460

462

420
461

459

Linhares (ES).

Decreto n? 98.922, de 2 de fevereiro de 1990.
Sistema Potlguar de Informações Ltda.

421

Caicó (RN).

Decreto n? 98.926, de 2 de fevereiro de 1990.
São Miguel (RN).
Decreto n? 98.934, de 7 de fevereiro de 1990.
Sociedade de Televisão Manauara Ltda.

425
438

Boca do Acre (AM).

Decreto n? 98.923, de 2 de fevereiro de 1990.

422

Televisão Bagé Ltda.
Bagé (RS).

Decreto n? 98.968, de 20 de fevereiro de 1990.
TV Carioba Comunicações Ltda.
Americana (SP).
Decreto n? 98.925, de 2 de fevereiro de 1990.
Renovaçao
Emissoras Reunidas Ltda.
Poconé (MT).
Decreto n? 98.920, de I? de fevereiro de 1990.

487

424

419
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Fundação Cultural e Educacional Santana de Caetité
Caetité (BA).
Decreto n~ 98.974, de 21 de fevereiro de 1990.
Rádio Carajá de Anápolis Ltda.
Anápolis (GOl.
Decreto n" 98.872, de 24 de janeiro de 1990.
Rádio Clube de Votuporanga Ltda.
Votuporanga (SP).
Decreto n? 98.871, de 24 de janeiro de 1990
.
Rádio Difusora de Três Passos Ltda.
Três Passos (RS).
Decreto n? 98.870, de 24 de jan-eiro de 1990
.
Rádio Educação e Cultura de Sert.ãoainhc Ltda.

508

346

345

344

Sertãoainho (SP).
Decreto n? 98.859, de 23 de janeiro de 1990.

331

Rádio Ituporanga Ltda.
Ituporanga (SC).
Decreto n:' 98.918, de 1:' de fevereiro de 1990.

417

Rádio Regional Ltda.
Santo Cristo (RS).
Decreto n.O 98.861, de 23 de janeiro de 1990.
Rádio Sociedade de Feira de Santana Ltda.
Feira de Santana (BA).
Decreto n? 98.915, de 1': de fevereiro de 1990.
Rádio União de Céu Azul Ltda.
Céu Azul (PRI.
Decreto n? 98.860, de 23 de janeiro de 1990

333

411

.

332

RDB; Rádio Difusão Brasileira Ltda.
São João do Meriti (RJ).
Decreto n? 98.854, de 22 de janeiro de 1990.
Televisão Guaíba Ltda.
Porto Alegre (RS).
Decreto n? 98.919, de 1': de fevereiro de 1990. .

327

.

418

Televisão Rio Grande S.A.
Rio Grande (RS).
Decreto n? 98.873, de 24 de janeiro de 1990.

347

Transferência
Fundação Santo Antônio
Feira de Santana (BA).
Decreto n:' 98.932, de 6 de fevereiro de 1990.

431

Fundação TV Minas-Cultural e Educativa
Belo Horizonte (MG).
Decreto n? 98.853, de 22 de janeiro de 1990.

327
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Organização Rádio Colorado Ltda.
Jardinópolis (SP).
Decreto n? 98.855, de 22 de janeiro de 1990.
Rádio Sociedade de Feira de Santana Ltda.
Feira de Santana (BA).
Decreto n? 98.932, de 6 de fevereiro de 1990.
Secretaria de Estado da Educação e Cultura
Belo Horizonte (MG).
Decreto n? 98.853, de 22 de janeiro de 1990.
Tupi-Rede de Comunicação Ltda.
Jardinópolis (SP).
Decreto n? 98.855, de 22 de janeiro de 1990.

RADIODIFUSÃO ELDORADO LTDA.
- Radiodifusão - Concessão
Pão de Açúcar (A L) .
Decreto n? 98.921, de 1? de fevereiro de 1990.
RAULAND PUBLICIDADE E NEGÚCIOS LTDA.
Radiodifusão - Concessão
Castanhal (P A).
Decreto n? 98.951, de 15 de fevereiro de 1990.
RAV
V. Retribuição Adicional Variável.
RDB; RÃDIO DIFUSÃO BRASILEIRA LTDA.
Radiodifusão - Renovação
São João do Meriti (RJ).
Decreto n" 98.854, de 22 de janeiro de 1990.

328

431

325
328

420

461

327

RECURSOS HÍDRICOS
Exploracão - Compensação financeira.
Lei n" 7.990, de 28 de dezembro de 1989 (publicada no DO de 29 de
dezembro de 1989 e republicada no DO de 18 de janeiro de 1990).
REDE DE INFORMAÇÃO
- Instituição de Ensino Superior.
Decreto n? 98.964, de 16 de fevereiro de 1990.

479

REDE NORDESTE DE COMUNICAÇÃO
Radiodifusão - Concessão
Caruaru (PE).
Decreto n? 98.949, de 15 de fevereiro de 1990.

454

528

REFORMA AGRÁRIA
Imóvel rural - Desapropriação
Itacaré (BA)
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 182(1):615-666, jan.zfev. 1990.
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Revogação.
Decreto n? 98.944, de 13 de fevereiro de 1990.
Itaguaí (RJ).
Decreto n? 98.981, de 22 de fevereiro de 1990.
São Mateus do Maranhão (MA).
Decreto n? 98.917, de 1'.' de fevereiro de 1990.

455
515
415

Tuntum (MA).
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NOTA DO EDITOR
A partir de janeiro de 1989, esta publicação tomou-se bimestral e a
Imprensa Nacional cuidou de facilitar, ainda mais, a recuperação e a
consulta dos textos legais aqui incluídos ou citados, sejam os diretamente referidos, como fundamento aos mesmos ':textos, sejam, principalmente, aqueles modificados ou revogados. Ess~ esforço, na verdade,
vem-se desenvolvendo
longo da existência da Coleção das Leis.
:~ Os consulentes verificarão, em notas de rodapé, e nos índices remissivos, informações e referências quase sempre entrecruzadas com
indicações úteis e precisas que permitem a Jocaiízação dos dados necessários.
A ·publ~cação abrange os atos do Legislativo e do Executivo. Neste
2." bimestre/1990, excepcionalmente, pelo grande,' volume de matérias,
estes atos foram separados em dois tomos. No coutecdo. reproduz anexos referentes a regimentos, regulamentos e estatutos; estruturas básicee de órgãos administrativos; tabelas de vencimentos, soldos e gratificações; e tabelas e quadros de pessoal. Anexos sobre outros assuntos,
aqui não transcritos, tem sua publicação no DO .indicede em notas de
rodapé.
Espera-se, dessa forma, fazer com que a Coleção das Leis cumpra
melhor seu propósito.

ao

Brasília, abril de

1990~

LEIS

LEI N? 8.000, DE 13 DE MARÇO DE 1990
Concede isenção do Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI) na equieiçeo
de automóveis de passageiros e dá outras
providências.

o PRESIDENTE DA REPÚBLICA, faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte lei:
Art. 1? São isentos do Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI) os automóveis de passageiros de até 127 HP de potência bruta (SAE), quando adquiridos para '·].ISO na atividade de
transporte autônomo de passageiros (táxis), por:
I ~ motoristas profissionais que, em 19 de fevereiro de
1990, exerciam, efetivamente, em veículo próprio, atividade de
condutor autônomo de passageiros;
.
II - motoristas profissionais que, em 19 de fevereiro de
1990, fossem titulares, de permissão ou concessão para exploração da atividade de condutor autônomo de passageiros e que se
encontravam impedidos de exercê-las, em virtude de furto, roubo ou destruição do veículo -anteriormente utilizado na referida
atividade;
IH - cooperativas de trabalho permissionárias ou concessionárias de transporte público de passageiros, na categoria de
aluguel (táxis).
§ 1? O Imposto sobre Produtos Industrializados incidirá
normalmente sobre quaisquer acessórios opcionais que não sejam equipamentos originais do veículo adquirido.
§ 2? E assegurada a manutenção do crédito do Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI), relativo às matériasCol. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 182(2, t.1):667-8ü8, mar.labr. 1990.
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primas, aos produtos intermediários e ao material de embalagem efetivamente utilizados na industrialização dos produtos
referidos nesta lei.
§ 3? Os estabelecimentos industriais ou os a eles equiparados concederão desconto, no preço respectivo, em valor equivalente ao do crédito referido no parágrafo anterior.
Art. 2? A isenção de que trata este artigo é extensiva aos
motorista profissionais que, em 19 de fevereiro de 1990, exerciam, efetivamente, em veículos de terceiros, a atividade de
condutor autônomo de passageiros, desde que destinem o veículo adquirido com isenção ao exercício da referida atividade.
Art. 3? O benefício fiscal, previsto nesta lei, somente poderá ser utilizado uma única vez, obedecidas as seguintes condições:
I - para os condutores autônomos de passageiros, na
aquisição de um automóvel de passageiros;
11 - para as cooperativas de trabalho permissionárias ou
concessionárias de transporte público de passageiros na categoria de aluguel (táxis), na aquisição de um automóvel de passageiros para cada um de seus associados, desde que estes não
utilizem esta isenção como condutores autônomos de passageiros;
III - para os paraplégicos e pessoas portadoras de deficiências físicas, observados os requisitos previstos nesta lei, na
aquisição de um automóvel de passageiros.
Parágrafo único. O direito à isenção concedida nesta lei
será restabelecido se, nos prazos nela fixados, ocorrerem casos
de sinistro que importem na destruição completa dos veículos
adquiridos com o benefício fiscal, bem como nos casos de furto
ou roubo dos mesmos.
Art. 4? São também isentos do Imposto sobre Produtos
Industrializados (IPI) os veículos automotores nacionais que:
I - se destinarem ao uso de paraplégicos e de pessoas impossibilitadas de utilizar veículos comuns em razão de deficiências físicas, desde que satisfeitas as seguintes condições:
a) tenham renda mensal familiar inferior a 30 (trinta) vezes
o maior valor de referência vigente no País;
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 182(2, t.1):667-808, mar.vabr. 1990.
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b) seu patrimônio familiar, a preços de mercado, não ultrapasse 10.000 (dez mil) vezes o maior valor de referência vigente
no País;
II - se destinarem ao transporte de cargas (caminhões e
utilitários), quando adquiridos por transportadores autônomos
de cargas, para seu uso exclusivo na atividade profissional.

§ I? Os veículos adquiridos nos termos do inciso I deverão possuir adaptações e caracteríisticas especiais, tais como
transmissão automática e controles manuais, que tornem sua

utilização adequada aos paraplégicos e portadores de deficiências físicas.
§ 2? Para aplicação do disposto neste artigo o adquirente
apresentará, à Secretaria da Receita Federal (SRF), laudo de
perícia médica, fornecido pelo Departamento de Trânsito ou órgão equivalente, do Estado em que residir, no qual serão especificadas as deficiências físicas existentes e atestada a incapacidade para dirigir automóveis comuns, bem como a habilitação para fazê-lo em veículos com adaptações especiais, discriminadas
no laudo.

Art. 5? A isenção prevista nesta lei será reconhecida pela
Secretaria da Receita Federal (SRF), que autorizará a aquisição
de veículo no prazo máximo de 15 (quinze) dias, a contar da data de entrada de pedido, efetuado pelo interessado, instruído
com os seguintes elementos:
I - para os condutores autônomos de passageiros, declaração expedida pela entidade sindical representativa da categoria de condutores autônomos de passageiros, ou, na falta desta,
por duas tesetemunhas que exerçam, efetivamente, a atividade
de condutor autônomo de passageiros, devidamente qualificadas, na qual seja atestado o efetivo exercício da atividade necessária ao uso da isenção;

II - para os associados às cooperativas de trabalho:
ato constitutivo da cooperativa e suas alterações:
b) comprovação do efetivo exercício da atividade necessária
para o uso da isenção, através de declaração passada pela entidade sindical representativa da categoria de condutor autônomo de passageiros, ou, na falta desta, por duas testemunhas
a)
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que exerçam, efetivamente, a atividade de condutor autônomo
de passageiros, devidamente qualificadas;
III - para os paraplégicos e pessoas portadoras de defeito
físicos:
a) laudo expedido por Departamento de Trânsito ou órgão
equivalente, nos termos do § 2? do art. 4? desta lei;
b) declaração firmada pelo próprio interessado, reconhecendo que preenche as condições estabelecidas nesta lei, à qual
juntará comprovantes de renda e declarações de bens respectivos;
IV - nos casos de sinistro, roubo ou furto de veículo, nos
termos do parágrafo único do art. 3? desta lei, a ocorrência policíal respectiva;
V - para os transportadores autônomos de carga:
a) declaração passada pela entidade sindical representativa
da categoria de transportadores autônomos de carga, ou, na falta desta, por duas testemunhas que exerçam, efetivamente a atividade de transportador autônomo de cargas, devidamente qualificadas, atestando o efetivo exercício da atividade necessária
ao uso da isenção.

Art. 6? As aquisições dos veiculos, destinadas aos fins
previstos nesta lei, serão efetuadas mediante apresentação, às
revendedoras dos mesmos, da respectiva autorização expedida
pela Secretaria da Receita Federal (SRF).
Parágrafo único. Os veículos destinados ao uso de paraplégicos e pessoas portadoras de deficiências fisicas poderão ser
adquiridos diretamente aos estabelecimentos fabricantes, a critério dos interessados.
Art. 7? Considerar-se-á extinta a isenção, se ocorrer a
inobservância de qualquer dos requisitos ou condições previstos
nesta lei, bem como, qualquer ato ou fato que importem na utilização dos veículos adquiridos com isenção por pessoas que
não exerçam efetivamente a atividade nela discriminada, ou o
uso deles em atividades que não sejam o transporte autônomo
de passageiros, o que, sem prejuízo das sanções penais cabíveis
e da exigência do tributo dispensado, monetariamente corrigido,
acarretará:
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I - aos adquirentes ou alienantes dos veículos. solidariamente, as multas previstas na legislação do Imposto sobre Produtos Industrializados;
11 - aos terceiros intervenientes, tais como estabelecimentos industriais ou comerciais, entidades representativas da categoria profissional e testemunhas, multa equivalente ao valor CO~
mercial do veículo atualizada monetariamente, a partir da data
de sua saída do estabelecimento industrial ou do a .ele equiparado, por índice que traduza a variação real do poder aquisitivo
da moeda nacional.
§ I? Aplicam-se as disposições deste artigo e seus incisos,
aos veículos adquiridos com isenção, para uso de paraplégicos
ou pessoas portadoras de deficiências físicas, e, aos destinados
ao transporte de cargas.
§ 2? A Secretaria da Receita Federal verificará periodicamente o cumprimento do estabelecido nesta lei.
Art. 8? A alienação do veículo, adquirido nos termos desta Lei, antes de três anos de sua aquisição, a pessoas que não
satisfaçam às condições e aos requisitos estabelecidos, acarretará o pagamento, pelo alienante, do tributo dispensado, monetariamente corrigido.
Parágrafo único. A inobservãncia do disposto neste artigo
sujeita o alienante ainda ao pagamento de multa e juros moratórios previstos na legislação em vigor para a hipótese de fraude
ou falta de pagamento do imposto devido.
Art. 9? Aplica-se à isenção estabelecida nesta Lei, no que
couber, a legislação do Imposto sobre Produtos Industrializados.
Parágrafo único O Ministro da Fazenda baixará as instruções necessárias à operacionalização do contido nesta Lei.
Art. 10. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação e vigorará até 31 de dezembro de 1990.
Art. 11. Revogam-se as disposições em contrário.
Brasília, 13 de março de 1990; 169? da Independência e 102?
da República.

JOSÉ SARNEY
Meilson Ferreira da Nóbrega
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LEI N? 8.001, de 13 DE MARÇO DE 1990
Define os percentuais da dístribuiÚo
da compeneeçeo financeira de que trata a

Lei n! 7.990{l), de 28 de dezembro de 1989, e
dá outras providências.

o PRESIDENTE DA REPÚBLICA, faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte lei:
Art. I? A distribuição mensal da compensação financeira
de que trata o art. 2? da Lei nf 7.990, de 28 de dezembro de
1989, será feita da seguinte forma:
I
45% (quarenta e cinco por cento) aos Estados;
II - 45% (quarenta e cinco por cento) aos Municípios;
III - 8% (oito por cento) ao Departamento Nacional de
Águas e Energia Elétrica (DNAEE); e
IV - 2% (dois por cento) ao Ministério da Ciência e Tecnologia.
§ I? Na distribuição da compensação financeira, o Distrito
Federal receberá o montante correspondente às parcelas de Estado e de Município.
§ 2? Nas usinas hidrelétricas beneficiadas por reservatórios de montante, o acréscimo de energia por eles propiciado será considerado como geração associada a estes reservatórios regularizadores, competindo ao DNAEE efetuar a avaliação correspondente para determinar a proporção da compensação financeira devida aos Estados, Distrito Federal e Municípios afetados por esses reservatórios.
§ 3? A Usina de Itaipu distribuirá, mensalmente, respeitados 08 percentuais definidos no caput deste artigo, sem prejuízo
das parcelas devidas ao DN AEE e ao Ministério da Ciência e
Tecnologia, ao Estado do Paraná e aos Municípios por ela diretamente afetados, 85% (oitenta e cinco por cento) dos royelties
devidos por Itaipu Binacional ao Brasil, previstos ao Anexo
C, item III do Tratado de Itaípu, assinado em 26 de março de
1973, entre a República Federativa do Brasil e a República do
Paraguai, bem como nos documentos interpretativos subseqüentes, e 15% (quinze por cento) aos Estados e Municípios-afetados
(1) V.

Coleção das Leis de 1989, volume 181, n? 6, pág. 3128.
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por reservatórios a montante da Usina de Itaipu, que contribuem para o incremento de energia nela produzida.
§ 4? A cota destinada ao Departamento Nacional de
Aguas e Energia Elétrica (DNAEE) será empregada:
a) 40% (quarenta por cento) na operação e na expansão da
rede hidrometeorológica nacional, no estudo de recursos hídricos e na fiscalização dos serviços de eletricidade do País;
b) ,35% (trinta e cinco por cento) na instituição, gerenciamento e suporte do Sistema Nacional de Gerenciamento de Recursos Hídricos;
c) 25% (vinte e cinco por cento) em políticas de proteção
ambiental, por intermédio do órgão federal competente.
Art. 2? Para efeito do cálculo de compensação financeira
de que trata o art. 6? da Lei n? 7.990, de 28 de dezembro de
1989, entende-se por faturamento líquido o total das receitas de
vendas, excluídos os tributos incidentes sobre a comercialização
do produto mineral, as despesas de transporte e as de seguros.
§ 1? O percentual da compensação, de acordo com as classes de substâncias minerais, será de:
I - minério de alumínio, manganês, sal-gema e potássio:
3% (três por cento);
11 - ferro, fertilizante, carvão e demais substâncias minerais: 2% (dois por cento), ressalvado o disposto no inciso IV
deste artigo;
III - pedras preciosas, pedras coradas lapidáveis, carbonados e metais nobres: 0,2% (dois décimos por cento);
IV - ouro: 1% (um por cento), quando extraído por empresas mineradoras, isentos os garimpeiros.
§ 2? A distribuição da compensação financeira de que trata este artigo será feita da seguinte forma:
I - 23% (vinte e três por cento) para os Estados e o Distrito Federal;
II - 65% (sessenta e cinco por cento) para os Municípios;
III '- 12% (doze por cento) para o Departamento Nacional
de Produção Mineral (DNPM), que destinará 2% (dois por cento) à proteção ambiental nas regiões mineradoras, por interméCal. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 182{2, t.l):667-808, mar./abr. 1990.
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dio do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos
Naturais Renováveis (Ibama) ou de outro órgão federal competente, que o substituir.
§ 3? O valor resultante da aplicação do percentual, a título
de compensação financeira, em Iunção da classe e substância
mineral, será considerado na estrutura de custos, sempre que os
preços forem administrados pelo Governo.
§ 4? No caso das substâncias minerais extraídas sob o regíme de permissão da lavra garimpeira, o valor da compensação
será pago pelo primeiro adquirente, conforme dispuser o regulamento.
Art. 3? O art. 8? da Lei n? 7.990, de 28 de dezembro de
1989, passa a ter a seguinte redação:
«Art. 8? O pagamento das compensações financeiras
previstas nesta lei, inclusive o da indenização pela exploração do petróleo, do xisto betuminoso edo gás natural,
será efetuado mensalmente, diretamente aos Estados, ao
Distrito Federal, aos Municípios e aos órgãos da Administração Direta da União, até o último dia útil do segundo
mês subseqüente ao do fato gerador, devidamente corrigido
pela variação do Bônus do Tesouro Nacional (BTN), ou outro parâmetro de correção monetária que venha a subatituílo, vedada a aplicação dos recursos em pagamento de dívida e no quadro permanente de pessoal.»

Art. 4? O Departamento Nacional de Águas e Energia Elétrica adotará providências no sentido de que, na aplicação desta
lei, não sejam afetadas as contas de consumo mensal equivalente ao valor de até 30KWh, inclusive, quer o fornecimento seja
feito sob a forma medida, quer sob a forma de estimativa.
Art. 5?

Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 6?

Revogam-se as disposições em contrário.

Brasília, 13 de março de 1990; 169? da Independência e
102? da República.
JOSÉ SARNEY
Vícente Cavalcante Eielbo
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LEI N? 8.002, DE 14 DE MARÇO DE 1990
Dispõe sobre a repteeseo de infrações
etentetoriee contra Os direitos do consumidor.

o PRESIDENTE DA REPÚBLICA, faço saber que o Congresso N acional decreta e eu sanciono a seguinte lei:
Art. I? Fica sujeito à multa, variável de 500 a 200.000 Bônus do Tesouro Nacional (BTN), sem prejuízo das sanções penais que couberem na forma da lei, aquele que:
I - recusar a venda de mercadoria diretamente a quem se
dispuser a adquiri-la, mediante pronto pagamento, ressalvados
os casos de intermediação regulados em leis especiais;
II - condicionar a venda de mercadoria ao seu transporte
ou à prestação de serviço acessório, pelo próprio vendedor ou
por terceiro que ele indicar ou contratar, quando o comprador
se dispuser a transportá-la por sua conta e risco.
§ I? Quando o ponto de venda da mercadoria for distinto
da fábrica, o frete a ser cobrado pelo transporte entre a fábrica
e aquele ponto deverá estar sujeito a controle de preços da mesma forma que a mercadoria transportada, vedado qualquer
acréscimo.
§ 2?

Considera-se pronto pagamento o que é efetuado:

I - em moeda corrente nacional, cheque visado ou cheque
administrativo, no ato da entrega da mercadoria;

II - mediante cheque, no ato do pedido de mercadoria, caso em que a entrega será feita após compensado o mesmo.
Art. 2? Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 3? Revogam-se as disposições em contrário.
Brasília, 14 de março de 1990; 169? da Independência e
102? da República.
JOSÉ SARNEY
Mailson Ferreira da Nóbrega
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LEI N? 8.003, DE 14 DE MARÇO DE 1990
Altera a legisleçiio dos impostos de ímportação e sobre produtos industrializados,
da taxa de fiscalização instituída pela Lei
nf' 7. 944(1}, de 1989, da contribuiçso social
inetituiâe pela Lei nf' 7.689(2), de 1988, e do

Imposto sobre o Lucro Líquido de que trata
o art. 35 da Lei nf' 7.713(3), de 1988.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, faço saber que o Congresso N acional decreta e eu sanciono a seguinte lei:
Art. I? O art. I? da Lei n? 7.810 141, de 30 de agosto de
1989, fica acrescido do seguinte parágrafo:
«Parágrafo único. A redação de que trata este artigo
aplica-se, igualmente, às importações dos bens nele mencionados, realizadas por empresa usuária de serviços de
transporte ferroviário e que integrem o ativo permanente
da importadora, desde que cumulativamente:
I - a prestação de serviços seja realizada por empresa concessionária de serviços de transporte ferroviário de
carga, mediante contrato de prazo não inferior a dois anos;
e
II - os bens importados se destinem, exclusivamente,
a uso na prestação dos serviços contratados.»
Art. 2? O art. 4? da Lei n? 7.944,. de 20 de dezembro de
1989, fica acrescido do seguinte parágrafo:
«Parágrafo único. O valor total da taxa não poderá ultrapassar a dois por cento da receita operacional do contribuinte, auferida no trimestre anterior ao do pagamento e
calculada em bases mensais pelo BTN."
Art. 3? No caso de contratos de construção por empreitada ou de fornecimento a preço predeterminado, de bens ou serviços, celebrados com pessoa jurídica de direito público, ou em(1) V. Coleção das Leis de 1989, volume 181, n? 6, pág. 3043.
(2) V. Coleção das Leis de 1988, Atos do Poder Legislativo, volume VII,
pág. 73.
(3) V. Coleção das Leis de 1988, Atos do Poder Legislativo, volume VII,
pág. 105.
(4) V. Coleção das Leis de 1989, volume 181, n? 4, pág. 1575.
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presa sob seu controle, empresa pública, sociedade de economia;
mista ou sua subsidiária, a incidência da contribuição social de
que trata a Lei n:' 7.689, de 15 de dezembro de 1988, e do Imposto sobre o Lucro Líquido, de que trata o art. 35 da Lei n? 7.713,
de 22 de dezembro de 1988, poderá ser diferida até a realização
do lucro, observado o seguinte:
I - a pessoa jurídica poderá excluir do resultado do
período-base, para efeito de apurar a base cálculo da contribuição social e do imposto sobre o lucro liquido, parcela
do lucro da empreitada ou fornecimento, computado no resultado do período-base, proporcional à receita dessas operações consideradas nesse resultado e não recebida até a
data do balanço de encerramento do mesmo período-base;
II - a parcela excluída de acordo com o item I deverá
ser adicionada, corrigida monetariamente, ao resultado do
período-base em que a receita for recebida.
§ I? Se a pessoa jurídica subcontratar parte da empreitada ou fornecimento, o direito ao diferimento de que trata este
artigo caberá a ambos, na proporção da sua participação na receita a receber.
§ 2? O disposto neste artigo pode ser aplicado, inclusive,
em relação ao período-base encerrado em 31 de dezembro de

1989.
I
Art. 4? Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 5? Revogam-se as disposições. em contrário.
Brasília, 14 de março de 1990; 16l)? da Independência e
102? da República.
\
JOSÉ SARNEY
Mailson Ferreira da Nóbrega

LEI N? 8.004, DE 14 DE MARÇO DE 1990
Dispõe sobre transferência de financiamento no âmbito do Sistema Financeiro da
Habitação, e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte lei:
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 182(2, t.l):667-80S, mar./abr. 1990
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Art. I? O mutuário do Sistema Financeiro da Habitação
(SFH) pode transferir a terceiros os direitos e obrigações decorrentes do respectivo contrato, observado o disposto nesta lei.
Parágrafo único. A formalização de venda, promessa de
venda, cessão ou promessa de cessão relativa a imóvel gravado
em favor de instituição financiadora do SFH dar-se-á em ato
concomitante à transferência do financiamento respectivo, com
a interveniência obrigatória da instituição financiadora, mediante a assunção, pelo novo mutuário, do saldo devedor contábil da operação, observados os requisitos legais e regulamentares para o financiamento da casa própria, vigentes no momento
da transferência, ressalvadas as situações especiais previstas'
nos artigos 2? e 3? desta lei.
Art. 2? A transferência dar-se-á mediante simples substituição do devedor, mantidas para o novo mutuário as mesmas
condições e encargos do contrato original, desde que se trate de
financiamento destinado à casa própria, cujo valor original não
ultrapasse os seguintes limites:
r - contratos firmados até 31 de dezembro de 1979: 750
Valores de Referência de Financiamento (VRF) (art. 4?);
II - contratos firmados de I? de janeiro de 1980 a 31 de
dezembro de 1984: 1.100 VRF;
Hl - contratos firmados de I? de janeiro de 1985 até a data da vigência desta Lei: 1.500 VRF.
Art. 3? Nos financiamentos contratados até 28 de fevereiro de 1986, não enquadrados nas condições fixadas no artigo anterior, a transferência será efetivada mediante a assunção, pelo
novo mutuário, da metade do saldo devedor contábil da operação, atualizado pro rata die da data do último reajuste até a data da transferência.
§ I? A transferência, nos casos deste artigo, se efetivará
mediante a contratação de nova operação, que deverá observar
as normas em vigor relativas aos financiamentos do SFH.
§ 2? Nas transferências de que se trata este artigo, as instituições financiadoras ficam dispensadas da observãncia das
seguintes exigências:
a) limite máximo de financiamento, desde que não haja desembolso adicional de recursos;
Co!. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 182(2, t.1):667-808, roar.labr. 1990.
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b} limite máximo de preço de venda ou de avaliação do
imóvel financiado;
c} localização do imóvel no domicílio do comprador;
d) contribuição ao Fundo de Assistência I Habitacional
(Fundhab).
§ 3? As transferências que, à data da publicação desta lei,
tenham sido celebradas entre o mutuário e o adquirente, sem interveniência da instituição financiadora, serão regularizadas
nos termos desta lei.
.
Art. 4? Para os efeitos desta lei, considera-se O Valor de
Referência de Financiamento (VRF), aquele que, à época da
contratação original, tenha sido indicado no contrato como referencial para efeito de atualização monetária do financiamento.
Art. 5? O mutuário do SFH, que tenha firmado contrato
até 28 de fevereiro de 1986, poderá, a qualquer tempo, liquidar
antecipadamente sua dívida, mediante o pagamento. de valor
correspondente à metade do saldo devedor contábil da operação, atualizado pro rata die da data do último reajuste até a data
de liquidação.
.
§ I? A critério do mutuário, a liquidação antecipada poderá ser efetivada, alternativamente, mediante o pagamento do
montante equivalente ao valor total das mensalidades vincendas.
§ 2? O valor da mensalidade (§ I?) corresponde à soma dos
encargos devidos mensalmente pelo mutuário, em decorrência
do conjunto de obrigações componentes da operação. Esse valor
será, para essa finalidade, reajustado pro rata die, com 'base
nos índices de atualização dos depósitos de poupança, a contar
do dia I? do mês do último reajustamento até a data de liquidação da dívida.
Art. 6? O disposto nos arts. 2?; 3? e 5? somente se aplica
aos contratos que tenham cláusulas de cobertura de eventuais
saldos devedores residuais pelo Fundo de Compensação de Variações Salariais (FVCS).
Art. 7? Os abatimentos de que tratam os arts. 3? e 5? serão suportados pelas instituições financiadoras, em valores
equivalentes a vinte por cento do saldo devedor contábil, atualizado na forma definida nesta lei, podendo ser diferidos em vinte
Colo Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 182(2, t.1):667-8ü8, mar.labr. 1990.
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semestres. As parcelas remanescentes dos abatimentos, de responsabilidade do FCVS, poderão, a critério das instituições financiadoras, ser por estas suportadas.
Art. 8? No caso de descontos em contratos celebrados com
recursos de repasse do extinto Banco Nacional de Habitação
(BNH), será concedido, pela Caixa Econômica Federal (CEF),
desconto proporcional ao montante repassado.
Art. 9? Tratando-se de descontos em contratos caucionados para garantia de refinanciamento e de operações de outros
fundos geridos pelo extinto BNH, os vinte por cento do saldo
devedor de responsabilidade das instituições financiadoras (art.
7?) serão por estas repassados à CEF nas mesmas condições em
que o FCVS vier a ressarci-Ias (art. 11, UI). As instituições financiadoras caucionarão em favor da CEF 08 respectivos créditos perante o FCVS.
Art. 10. Nas operações de que tratam os arts. 8? e 9? e nas
realizadas com recursos do Fundo de Garantia do Tempo de
Serviço (FGTS), em que tenha havido operação direta da CEF
como instituição financiadora, ficará a cargo do FCVS a responsabilidade sobre o desconto concedido.
Art. 11. O FCVS quitará o saldo de sua responsabilidade
junto às instituições financiadoras 8, nas hipóteses previstas
nos arts. 8?, 9? e 10, junto à CEF, na qualidade de sucessora do
BNH, o qual será reajustado mensalmente com base no índice
de atualização dos depósitos de poupança e com juros calculados à taxa contratual, observado o seguinte:
I - os saldos decorrentes da aplicação do art. 5?, no prazo de até dez anos, sendo três de carência, com pagamento mensal de juros, e sete de amortização em parcelas mensais consecutivas, vencendo a primeira no 37? mês a contar da liquidação
efetivada pelo mutuário;
U - os saldos decorrentes da aplicação do art. 3?, no prazo de até oito anos, em parcelas mensais consecutivas,
vencíveis a partir do trigésimo dia após a celebração do contrato de transferência; e
lU - a parcela de vinte por cento de que trata o art. 9?, no
prazo de cinco anos, em parcelas mensais consecutivas,
vencendo-se a primeira no trigésimo dia após a liquidação da
dívida pelo mutuário ou após a transferência do financiamento.
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 182(2, t.l1:667-808, mar.labr. 1990.
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Art. 12. Os financiamentos concedidos na forma dos arts.
6? e 13 conservarão a classificação original (novos ou usados).
Art. 13. A instituição financiadora poderá, mediante liquidação do saldo devedor existente e concessão de novo financiamento, ampliar o valor financiado, utilizando como garantia a
hipoteca do respectivo imóvel, observado o disposto nos arts. 7?
e 11.
Art. 14. Será considerada, para os efeitos dos arts. 3? e
5?, a data do contrato original do financiamento, ainda que tenha ocorrido sub-rogação da dívida, desde que regular.
Art. 15. Para os contratos de financiamento com cronograma de desembolso parcelado, a data a ser considerada para fins
do disposto nos arts. 2?, 3? e 5? é a da liberação da última parcela.
Art. 16. Os valores expressos em número de VRF (art. 4?)
correspondentes aos descontos absorvidos pelas instituições financiadoras (arts. 3? e 5?) serão considerados como aplicação
habitacional pelo prazo de um ano, reduzindo-se em cinqüenta
por cento após a expiração desse prazo.
Art. 17. O reajustamento das prestações dos mutuários enquadrados no Plano de Equivalência Salarial por Categoria
Profissional (PES/CP) levará em consideração também o reajuste de salário concedido no próprio mês da celebração do contrato, aínda que a título de antecipação salarial.
Art. 18. O § I? do art. 3? da Lei n? 5.741\1), de I? de dezembro de 1971, passa a vigorar com a seguinte redação:
({§ I? A citação far-se-á na pessoa do réu e de seu cônjuge
ou de seus representantes legais.»
Art. 19. O art. 31 do Decreto-Lei n? 70(21, de 21 de novembro de 1966, passa a vigorar com a seguinte redação:
«Art. 31. Vencida e não paga a dívida hipotecária, no
todo ou em parte, o credor que houver preferido executá-la
de acordo com este decreto-lei formalizará ao agente fidu(l) V.

Coleção das Leis de 1971, Atos do Poder Legislativo, volume VII,

pág , 129.

(2) V. Coleção das Leis de 1966, Atos do Poder Legislativo, volume VII,
pág. 153.
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ciarro a solicitação de execução da dívida, instruindo-a
com os seguintes documentos:
I - o título da dívida devidamente registrado;
U - a indicação discriminada do valor das prestações e encargos não pagos;
UI - o demonstrativo do saldo devedor discriminando as parcelas relativas a principal, juros, multa e outros
encargos contratuais e legais; e
IV - cópia dos avisos reclamando pagamento da dívida, expedidos segundo instruções regulamentares relativas
ao SFH.
§ 1? Recebida a solicitação da execução da dívida, o
agente fiduciário, nos dez dias subseqüentes, promoverá a
notificação do devedor, por intermédio de Cartório de Títulos e Documentos, concedendo-lhe o prazo de vinte dias para a purgação da mora.
§ 2? Quando o devedor se encontrar em lugar incerto
ou não sabido, o oficial certificará o fato, cabendo, então,
ao agente fiduciário promover a notificação por edital, publicado por três dias, pelo menos, em um dos jornais de
maior circulação local, ·ou noutro de comarca de fácil acesSO, se no local não houver imprensa díária..
Art. 20. (Vetado).
Art. 21. Somente serão objeto de execução na conformidade dos procedimentos do Decreto-Lei n? 70, de 21 de novembro
de 1966, ou da Lei n? 5.741, de 1? de dezembro de 1971, os financiamontos'em que se verificar atraso de pagamento de três ou
mais prestações.
Art:22. O art. 9? do Decreto-Lei n:' 2.164(3), de 19 de setembro de 1984, passa a vigorar com a seguinte redação:
'«Art. 9? As prestações mensais dos contratos de financiamento firmados no âmbito do SFH, vinculados ao
Plano de Equivalência Salarial por Categoria Profissional
(PES/CP) serão reajustadas no més seguinte ao em que

(3) V. Coleção das Leis de 1984, Atos do Poder Legislativo, volume V, pág.
22.
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ocorrer a data-base da categoria profissional do mutuário
utilizando-se a variação do Índice de Preços ao Consumidor (IPC) apurada nas respectivas datas-base.
§ 1? Nas datas-base o reajuste das prestações con-.
templará também o percentual relativo ao ganho real de salário.
§ 2? As prestações relativas a contratos vinculados
ao Plano de Equivalência Salarial Plena serão reajustadas
no mês seguinte ao dos reajustes salariais, inclusive os de
caráter automático, complementar e compensatórios, e as
antecipações a qualquer título.
§ 3? Fica assegurado ao mutuário o direito de, a
qualquer tempo, solicitar alteração da data-base, nos casos
de mudança de categoria profissional, sendo que a nova situação prevalecerá a partir do reajuste anual seguinte.
§ 4? O reajuste da prestação em função da primeira
data-base ou após o opção pelo PES/CP terá como limite o
indice de reajuste aplicado ao saldo devedor relativo ao
período decorrido desde a data do evento até o mês do reajuste a ser aplicado à prestação, deduzidas as antecipações
já repassadas às prestações.
§ 5? A prestação mensal não excederá a relação prestação/ salário verificada na data da assinatura do contrato,
podendo ser solicitada a sua revisão a qualquer tempo.
§ 6? Não se aplica o disposto no § 5? às hipóteses de
redução de renda por mudança de emprego ou por alteração na composição da renda familiar em decorrência da exclusão de um ou mais co-adquirentes, assegurado ao mutuário nesses casos o direito à renegociação da dívida junto
ao agente financeiro. visando a restabelecer o comprometimento inicial da renda.
§ 7? Sempre que em virtude da aplicação do PES a
prestação for reajustada em percentagem inferior ao da variação integral do IPC acrescida do índice relativo ao ganho real de salário, a diferença será incorporada em futuros reajustes de prestações até o limite de que trata o § 5?
§ 8? Os mutuários cujos contratos, firmados até 28 de
fevereiro de 1986, ainda não assegurem o direito de reajusCoL Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 182(2, t.1):667-808, mar./abr. 1990.
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tamento das prestações pelo PES/CP, poderão optar por
este plano no mês seguinte ao do reajuste contratual da
prestação.
§ 9? No caso de opção (§ 8?), o mutuário não terá direito a cobertura pelo Fundo de Compesação de Variações
Salariais (FCVS) de eventual saldo devedor residual ao final do contrato, o qual deverá ser renegociado com o agente financeiro.»
Art. 23. As importâncias eventualmente cobradas a mais
dos mutuários deverão ser ressarcidas devidamente corrigidas
pelos índices de atualização dos depósitos de poupança, em espécie ou através de redução nas prestações vincendas imediata:
mente subseqüentes.
Art. 24. O Banco Central do Brasil baixará as instruções
necessárias à aplicação desta lei.
Art. 25. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 14 de março de 1990; 169? da Independência e 102?
da República.
JOSÉ SARNEY
Mailson Ferreira da Nóbrega
LEI N? 8.005, DE 22 DE MARÇO DE 1990
Dispõe sobre a cobrança e a atualização
dos créditos do Instituto Brasileiro do Meio
Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (lbama), e dá outras providências.

Faço saber que o PRESIDENTE DA REPÚBLICA adotou
a Medida Provisória n? 136(1), de 1990, que o Congresso Nacional aprovou, e eu, NELSON CARNEIRO, Presidente do Senado
Federal, para os efeitos do disposto no parágrafo único do art.
62, da Constituição Federal, promulgo a seguinte lei:
Art. I? Compete ao Instituto Brasileiro do Meio Ambiente
e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama) a cobrança admi-

(1) V. Coleçeo das Leis de 1990, volume 182, n? 1, pág.73.
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nistrativa, a inscrição em dívida ativa e a execução judicial das
taxas e das contribuições que lhe são devidas, bem assim das
penalidades pecuniárias que impuser, no exercício das atribuições que lhe foram conferidas pelos arts. 2? e 4? da Lei n?
7.735121, de 22 de fevereiro de 1989, e legislação posterior.
Parágrafo único. A inscrição em dívida ativa (art. 2?, § 3?,
da Lei n:' 6.830 (3 ), de 22 de setembro de 1980) e sua cobrança administrativa ou judicial competem à Procuradoria Jurídica do
Ibarna.
Art. 2? Passam a ser expressos em número do Bônus do
Tesouro Nacional (BTN) os valores das taxas de licenciamento,
autorização ou equivalentes, das contribuições e das penalidades pecuniárias devidas ao Ibama.
Parágrafo único. Para os fins deste artigo, os atuais valores monetários, corrigidos até 31 de janeiro de 1990, serão divididos pelo valor do BTN referente ao mês de fevereiro de 1990.
Art. 3? As penalidades pecuniárias serão impostas mediante auto de infração, com o prazo de 15 dias para impugnação ou pagamento.
§ I? Decorrido o prazo a que se refere este artigo, o valor
da penalidade será corrigido de acordo com oíndice de variação
do BTN Fiscal.
§ 2? No mesmo prazo, o autuado poderá efetuar o pagamento com a redução de 30%, ou realizar o depósito do valor da
autuação, nos termos do Decreto-Lei n? 1.737141, de 20 de dezembro de 1979.
Art. 4? Após o julgamento definitivo da infração, o autuado terá o prazo de 5 dias para efetuar o pagamento da penalidade corrigida na forma do § I? do art. 3?, com a reduçaõ de 30%.
Parágrafo único. Vencido o prazo a que se refere este argigo, a penalidade será cobrada com os seguintes acréscimos:
(2) V. Coleção das Leis de 1989, volume 181, n? 1, pág. 96.
(3) V. Coleção das Leis de 1980, Atos do Poder Legislativo, volume V, pág.
10!.
(4) V. Coleção das Leis de

~979,

Atos do Poder Legislativo, volume VII,

pág . 39.
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8) juros de mora de 1% ao mês, sobre o valor atualizado,
contados da data da decisão final;
b) multa de mora de 20%, sobre o valor atualizado, reduzida para 10% se o pagamento do débito for efetuado integralmente até o trigésimo dia após a data do julgamento;
c) o encargo previsto no Decreto-Lei n:' 1.025 151, de 21 de outubro de 1969, e legislação posterior, quando couber.
Art. 5? Serão inscritos em dívida ativa os débitos não pagos no prazo de trinta dias, contados do julgamento final da infração, com os acréscimos referidos no parágrafo único do art.

4? .

Art. 6? O Presidente do Ibama baixará portaria discipl inando o procedimento administrativo para autuação, cobrança e
inscrição na dívida ativa dos débitos a que se refere esta lei, assegurados o contraditório e o amplo direito de defesa.
Art. 7? Aos débitos atualmente existentes, aplica-se o disposto no parágrafo único do art. 2? e nos arts. 4? e 5? desta lei.
Art. 8? Os débitos de que trata esta lei, mesmo quando em
execução judicial, poderão ser parcelados em prestações mensais, sucessivas, e monetariamente corrigidas, segundo critérios
estabelecidos pelo Presidente do Ibarna.
Art. 9? Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 10. Revogam-se as disposições em contrário.
Senado Federal, 22 de março de 1990; 169? da Independência
e 102? da República.
NELSON CARNEIRO

LEI N? 8.006, DE 22 DE MARÇO DE 1990
Autoriza o Poder Executivo a abrir ao
Orçamento da União o crédito extraordinário de NCz$ 50.000.000,00, para os fins que
especifica.

(5) V. Coleção das Leis de 1969, Atos do Poder Legislativo, volume VII,
pág.747.
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Faço saber que o PRESIDENTE DA REPÚBLICA adotou
a Medida Provisória n? 137(11, de 1990, que o Congresso N acionai aprovou, e eu, NELSON CARNEIRO, Presidente do Senado
Federal, para os efeitos do disposto no parágrafo único do art.
62 da Constituição Federal, promulgo a seguinte lei:
Art. I? É o Poder Executivo autorizado a abrir ao Orçamento da União, Lei n? 7.999(21, de 31 de janeiro de 1990, em favor do Ministério do Interior, o crédito extraordinário no valor
de NCz$ 50.000.000,00 (cinqüenta milhões de cruzados novos),
para atender a programação constante do Anexo I desta lei.
Art. 2? Os recursos necessários à execução do disposto no
artigo anterior decorrerão do cancelamento de dotação constante
do Anexo II desta lei e no montante especificado.
Art. 3? Na forma do disposto no art. 53 da Lei n? 7.800(3),
de 10 de julho de 1989, é o Poder Executivo autorizado a empenhar as dotações constantes do art. I? desta lei até o montante
necessário à realização das despesas nos meses de fevereiro e
março de 1990.
Art. 4? A Secretaria do Tesouro Nacional do Ministério
da Fazenda colocará, imediatamente, o valor integral deste crédito extraordinário à disposição do Ministério do Interior.
Art. 5? É o Poder Executivo autorizado a abrir créditos
adicionais à conta de recursos oriundos de convênios entre órgãos federais, decorrentes da aplicação desta lei, desde que respeitados os objetivos e metas da programação aprovada.
Art. 6? Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 7? Revogam-se as disposições em contrário.
Senado Federal, 22 de março de 1990; 169? da Independência
e 102? da República.
NELSON CARNEIRO
Os
(1)
(2)
(3)

anexos estão publicados no DO de 23.3.1990.
V. Coleção das Leis de 1990, volume 182, n? 1, pág. 75.
V. Coleção das Leis de 1990, volume 182, n? 1, pág. 38.
V. Coleçeo das Leis de 1989, volume 181, n? 4, pág , 1506.
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LEI N? 8.007, DE 22 DE MARÇO DE 1990
Dispõe sobre a «ouceceo dos arts. 4.° e
5::' da Lei n? 7. 988(1), de 28 de dezembro de
1989.

Faço saber que o PRESIDENTE DA REPÚBLICA adotou
a Medida Provisória n? 138121, de 1990, que o Congresso Nacional aprovou, e eu, NELSON CARNEIRO, Presidente do Senado
Federal, para os efeitos do disposto no parágrafo único do art.
62 da Constituição Federal, promulgo a seguinte lei:
Art. l? As alterações constantes dos arts. 4? e 5? da Lei
n? 7.988, de 28 de dezembro de 1989, relativamente a percentuais.
de redução do Imposto de Importação e do Imposto sobre Produtos Industrializados, não se aplicam às importações beneficiadas com isenção ou redução, na forma do Decreto-Lei n?
2.433131, de 19 de maio de 1988, com a redação dada pelo
Decreto-Lei n:' 2.451 141, de 29 de julho de 1988, do Decreto-Lei n?
2.434(51, de 19 de maio de 1988, e da Lei n? 7.752161, de 14 de abril
de 1989, cujas Guias de Importação tenham sido emitidas até 29
de dezembro de 1989.
Art. 2? Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 3? Revogam-se as disposições em contrário.
Senado Federal, 22 de março de 1990: 169? da Independência
e 102? da República.
NELSON CARNEIRO

(1) V. Coleção das Leis de 1989, volume 181, n? 6, pág. 3122.
(2) V. Coleção das Leis de 1990, volume 182, n'' 1 pág. 76.

(3) V. Coleção das Leis de 1988, Atos do Poder Legislativo, volume lII, pág.
23.

(4) V. Coleção das Leis de 1988, Atos do Poder Legislativo, volume V, pág.
7.

(5) V. Coleção das Leis de 1988, Atos do Poder Legislativo, volume IH, pág.

35.
(6) V. Coleção das Leis de 1989, volume 181, n:' 2, pág. 454.
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LEI N? 8.008, DE 22 DE MARÇO DE 1990
Equipara a venda de produto no mercado interno à exporteçeo, para efeitos fiscais.

Faço saber que o PRESIDENTE DA REPÚBLICA adotou
a Medida Provisória n? 139!l1, de 1990, que o Congresso Nacional aprovou, e eu, NELSON CARNEIRO, Presidente do Senado
Federal, para os efeitos do disposto no parágrafo único do art.
62 da Constituição Federal, promulgo a seguinte lei:
Art. I? São equiparadas à exportação, para todos os efeitos fiscais, as operações de venda, no mercado interno, do produto Meti! Tércio Buti! Éter (MTBE), regularmente destinado à
mistura à gasolina em substituição ao álcool anidro.
Parágrafo único. O disposto neste artigo aplica-se às operações realizadas no período de seis meses, a contar de I? de janeiro de 1990.
Art. 2? Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 3? Revogam-se as disposições em contrário.
Senado Federal, 22 de março de 1990; 169? da Independéncia
e 102? da República.
NELSON CARNEIRO

LEI N? 8.009, DE 29 DE MARÇO DE 1990
Dispõe sobre a impenhorabilidade do
bem de família.

Faço saber que o PRESIDENTE DA REPÚBLICA adotou
a Medida Provisória n? 143(11, de 1990, que o Congresso Nacional aprovou, e eu, NELSON CARNEIRO, Presidente do Senado
Federal, para os efeitos do disposto no parágrafo único do art.
62 da Constituição Federal, promulgo a seguinte lei:

(1) V. Coleção das Leis de 1990, volume 182, n'' 1, pág.77.

(1) V. pág. 811 deste volume.
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Art. I? O imóvel residencial próprio do casal, ou da entidade familiar, é impenhorável e não responderá por qualquer tipo de dívida civil, comercial, fiscal, previdenciária ou de outra
natureza, contraída pelos cônjuges ou pelos pais ou filhos que
sejam seus proprietários e nele residam, salvo nas hipóteses
previstas nesta lei.
Parágrafo único. A impenhorabilidade compreende o imóvel sobre o qual se assentam a construção, as plantações, as
benfeitorias de qualquer natureza e todos os equipamentos, inclusive os de uso profissional, ou móveis que guarnecem a casa,
desde que quitados.
Art. 2? Excluem-se da impenhorabilidade os veículos de
transporte, obras de arte e adornos suntuosos.
Parágrafo único. No caso de imóvel locado, a impenhorabilidade aplica-se aos bens móveis quitados que guarneçam a residência e que sejam de propriedade do locatário, observado o
disposto neste artigo.
Art. 3? A impenhorabilidade é oponível em qualquer processo de execução civil, fiscal, previdenciária, trabalhista ou de
outra natureza, salvo se movido:
I - em razão dos créditos de trabalhadores da própria
residência e das respectivas contribuições previdenciárias;
II - pelo titular do crédito decorrente do financiamento
destinado à construção ou à aquisição do imóvel, no limite dos
créditos e acréscimos constituídos em função do respectivo contrato;
III - pelo credor de pensão alimentícia;
IV - para cobrança de impostos, predial ou territorial, taxas e contribuições devidas em função do imóvel familiar;
V - para execução de hipoteca sobre o imóvel oferecido
como garantia real pelo casal ou pela entidade familiar;
VI ~ por ter sido adquirido com produto de crime ou para
execução de sentença penal condenatória a ressarcimento, indenização ou perdimento de bens.
Art. 4? Não se beneficiará do disposto nesta lei aquele
que, sabendo-se insolvente, adquire de má-fé imóvel mais valioso para transferir a residência familiar, desfazendo-se ou não da
moradia antiga.
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasilia, 182(2, t.l):667-808, mar.labr. 1990.
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§ I? Neste caso, poderá o juiz, na respectiva ação do credor, transferir a impenhorabilidade para a moradia familiar anterior, ou anular-lhe a venda, liberando a mais valiosa para execução ou concurso, conforme a hipótese.
§ 4? Quando a residência familiar constituir-se em imóvel
rural, a impenhorabilidade restringir-se-á à sede de moradia,
com os respectivos bens móveis, e, nos casos do art. 5?, inciso
XXVI, da Constituição, à área limitada como pequena propriedade rural.
Art. 5? Para os efeitos de impenhorabilidade, de que trata
esta lei, considera-se residência um único imóvel utilizado pelo
casal ou pela entidade familiar para moradia permanente.
Parágrafo único. Na hipótese de o casal, ou entidade familiar. ser possuidor de vários imóveis utilizados como residência,
a impenhorabilidade recairá sobre o de menor valor, salvo se
outro tiver sido registrado, para esse fim, no Registro de Imóveis e na forma do art. 70 do Código Civil.
Art. 6? São canceladas as execuções suspensas pela Medida Provisória n? 143, de 8 de março de 1990, que deu origem a
esta lei.
Art. 7? Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 8? Revogam-se as disposições em contrário.
Senado Federal, 29 de março de 1990; 169? da Independência
e 102? da República.
NELSON CARNEIRO

LEI N? 8.010, DE 29 DE MARÇO DE 1990
Dispõe sobre importações de bens destinados à pesquisa científica e tecnológica,
e dá outras providências.

Faço saber que o PRESIDENTE DA REPÚBLICA adotou
a Medida Provisória n? 141(1). de 1990, que o Congresso Nacional
aprovou, e eu, NELSON CARNEIRO, Presidente do Senado Fe(1) V. pág. 809 deste volume.
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deral, para os efeitos do disposto no parágrafo único do art. 62
da Constituição Federal, promulgo a seguinte lei:
Art. I? São isentas dos impostos de importação e sobre
produtos industrializados e do adicional ao frete para renovação
da marinha mercante as importações de máquinas, equipamentos, aparelhos e instrumentos, bem como suas partes e peças de
reposição, acessórios, matérias-primas e produtos intermediários, destinados à pesquisa científica e tecnológica.
§ I? As importações de que trata este artigo ficam dispensadas do exame de similaridade, da emissão de guia de importação ou documento de efeito equivalente e controles prévios ao :
despacho aduaneiro.
§ 2? O disposto neste artigo aplica-se somente às importações realizadas pelo Conselho Nacional de Desenvolvimento
Científico e Tecnológico (CNPq), e por entidades sem fins lucrativos ativas no fomento, na coordenação ou na execução de programas de pesquisa científica e tecnológica ou de ensino, devidamente credenciadas pelo CNPq.

Art. 2? O Ministro da Fazenda, ouvido o Ministério da
Ciência e Tecnologia, estabelecerá limite global anual, em valor,
para as importações mencionadas no art. I?
§ I? Não estão sujeitas ao limite global anual:
ai as importações de produtos, decorrentes de doações feitas por pessoas físicas ou jurídicas estrangeiras, destinados ao
desenvolvimento da Ciência e Tecnologia; e
b) as importações a serem pagas através de empréstimos
externos ou de acordos governamentais destinados ao desenvolvimento da Ciência e Tecnologia.
§ 2? A quota global de importações será distribuída e controlada pelo CNPq que encaminhará, mensalmente:
a) à Secretaria da Receita Federal (SRF), relação das entidades importadoras, bem assim das mercadorias autorizadas,
valores e quantidades;
bl à Carteira de Comércio Exterior do Banco do Brasil S.A.
(Cacex), para fins estatísticos, relação dos importadores e o valor global, por entidade, das importações autorizadas.
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§ 3? As dispensas referidas no § 1? do art. 1? não se aplicarão às importações que excederem o limite global anual a que
se refere este artigo.
Art. 3? O despacho aduaneiro para as mercadorias de que
trata o art. I? será simplificado, especialmente quando se tratar
de deterioráveis.
Art. 4? Esta lei entra em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.
Senado Federal, 29 de março de 1990; 169? da Independência
e 102? da República.
NELSON CARNEIRO

LEI N? 8.011, DE 4 DE ABRIL DE 1990
Dispõe sobre a alienação de bens imóveis da União situados em Brasília-DF, te
dá outras providências.

Faço saber que o PRESIDENTE DA REPÚBLICA adotou
a Medida Provisória n:' 148111, de 1990, que 6 Congresso Nacional aprovou, e eu, NELSON CARNEIRO, Presidente do Senado
Federal, para os efeitos do disposto no parágrafo único do art.
62 da Constituição Federal, promulgo a seguinte lei;
Art. 1? É o Poder Executivo autorizado a alienar, mediante concorrência pública e com observância do Decreto-Lei n?
2.300121, de 21 de novembro de 1986, as unidades residenciais situadas no Distrito Federal e localizadas nos Setores de Habitações Individuais, de Chácaras e de Mansões.
Art. 2? A Caixa Econômica Federal presidirá o processo
licitatõrío, que será concluído no prazo de cento e vinte dias a
contar da publicação da medida provisória que deu origem a esta lei.
Art. 3? A Caixa Econômica Federal procederá, perante os
órgãos administrativos do Governo do Distrito Federal, nos
(1) V. pág. 821 deste volume.
(2) V. Coleção das Leis de 1986, Atos do Poder Legislativo, volume VII,
pág , 25.
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Cartórios de Notas e nos Cartórios do registro imobiliário de
Brasília-DF, à regularização dos títulos dominiais dos imóveis
alienados.
Parágrafo único. Os Cartórios de Notas e os Cartórios de
Registro de Imóveis darão prioridade de atendimento à Caixa
Econômica Federal no procedimento de regularização acima
previsto.
Art. 4? O valor apurado em decorrência da alienação de
cada imóvel será convertido em renda da União, cujo produto
será obrigatoriamente aplicado em programas habitacionais de
caráter social.
Art. 5? O Poder Executivo regulamentará esta lei no prazo de sessenta dias, contado da publicação da medida provisória que lhe deu origem.
Art. 6? As empresas públicas, sociedades de economia
mista, respectivas subsidiárias e entidades controladas direta
ou indiretamente pela União ficam autorizadas a proceder aos
atos legais e administrativos necesaár-ios à alienação de suas
unidades residenciais não vinculadas às suas atividades operacionais, com base nos termos desta lei.
Art. 7? Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 8? Revogam-se as disposições em contrário.
Senado Federal, 4 de abril de 1990; 169? da Independência e
102? da República.
NELSON CARNEIRO
LEI N? 8.012, DE 4 DE ABRIL DE 1990
Dispõe sobre o pagamento de tibutos de
competência da União.

Faço saber que o PRESIDENTE DA REPÚBLICA adotou
a Medida Provisória n? 164(1), de 1990, que o Congresso Nacional aprovou, e eu, NELSON CARNEIRO, Presidente do Senado
Federal, para os efeitos do disposto no parágrafo único do art.
62 da Constituição Federal, promulgo a seguinte lei:
(1) V. pág. 904 deste volume.
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Art. I? Em relação aos fatos geradores que vierem a ocorrer a partir de I? de abril de 1990, far-se-á a conversão em BTN
Fiscal do valor:
I - do Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI); no
primeiro dia da quinzena subseqüente àquela em que tiver ocorrido o fato gerador;
H - do Imposto sobre a Renda Retido na Fonte (IRRF),
no primeiro dia subseqüente àquele em que tiver ocorrido o fato
gerador, ressalvado o disposto no art. 70 da Lei n? 7.799, de 10
de julho de 1989;
IH - do Imposto sobre Operações de Crédito, Câmbio e
Seguro e sobre Operações Relativas a Títulos e Valores Mobiliários (IOF):
a) no primeiro dia do mês subseqüente ao da ocorrência do
fato gerador, no caso de operações com ouro, ativo financeiro;
b) no primeiro dia do mês subseqüente àquele em que ocorrer a cobrança ou o registro contábil do imposto, nos demais casos;
IV - da contribuição sobre o açúcar e o álcool, de que tratam os Decretos-Leis n?s 308(2), de 28 de fevereiro de 1967, e
1.712(3), de 24 de novembro de 1979, e do Adicional previsto no
Decreto-Lei n? 1.952 141, de 15 de julho de 1982, no primeiro dia
do mês subseqüente ao da sua incidência;
V - das contribuições para o Fundo de Investimento Social (Finsocial), para o Programa de Integração Social (PIS) e
para o Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público (Pasep), no primeiro dia do mês subseqüente ao da ocorrência do fato gerador.
§ I? A conversão do valor do imposto ou da contribuição
será feita mediante a divisão do valor devido pelo valor do BTN
Fiscal nas datas fixadas neste artigo.
(2) V. Coleção das Leis de 1967, Atos do Poder Legislativo, volume ,1,
pág. 552.

(3) V. Coleção das Leis de 1979, Atos do Poder Legislativo, volume VII,
pág. 16.

(4) V. Coleção das Leis de 1952, Atos do Poder Legislativo, volume V,
pág.7.
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§ 2? O valor em cruzeiros do imposto ou da contribuição
será determinado mediante a multiplicação de seu valor, expresso em BTN Fiscal, pelo valor deste na data do pagamento.
Art. 2? Os valores do imposto de que tratam os arts. 8?,
23,25, 40 e 45 da Lei n? 7.713(51, de 22 de dezembro de 1988, com
as alterações posteriores, serão convertidos em número de BTN
Fiscal pelo valor deste no primeiro dia do mês subseqüente ao
da ocorrência do fato gerador.
Art. 3? A Lei n? 7.713, de 22 de dezembro de 1988, com as
modificações introduzidas pelas Leis n? 7.799 161, de 10 de julho
de 1989 e n? 7.959(71, de 21 de dezembro de 1989, passa a vigorar
com as seguintes alterações:
«Art. 24.
.
.

§ 2? A diferença de imposto apurada mensalmente será convertida em número de BTN Fiscal, mediante sua divisão pelo valor do BTN Fiscal no primeiro dia do mês
subseqüente àquele a que corresponda a diferença.
§ 5?

.
a) nenhuma quota será inferior a trinta e cinco BTN
Fiscal e o imposto de valor inferior a setenta BTN Fiscal
será pago de uma só fez;
§ 6? O número do BTN Fiscal de que trata este artigo
será reconvertido em moeda nacional pelo valor do BTN
Fiscal no dia do pagamento do imposto ou quota.
........................................................ "
Art. 4? O contribuinte, pessoa física, que houver exercido
a opção a que se refere o art. 24 da Lei n? 7.713, de 1988, determinará o valor em cruzeiros das quotas ou do saldo do imposto
a pagar relativo ao ano-base de 1989, mediante a multiplicação
do valor, expresso em número de BTN, pelo valor:
(5) V. Coleção das Leis de 1988, Atos do Poder Legislativo, volume VII,
pág. 105.

(6) V. Coleção das Leis de 1989, volume 181, n'' 4. pág , 1470.
(7) V, Coleção das Leis de 1989, volume 181, n? 6, pág. 3072.
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I - do BTN no mês de pagamento, se for integralmente
pago até o último dia útil do mês de abril de 1990;
II - do BTN Fiscal no dia do pagamento, quando o recolhimento for efetuado após a data referida no item anterior.
Parágrafo único. O critério de conversão do valor do imposto em cruzeiros de que trata o item I aplica-se em relação ao
imposto a pagar relativo aos meses de janeiro a março de 1990,
que o contribuinte, com mais de uma fonte pagadora (Lei n?
7.713/88, art. 23), recolher até o último dia útil do mês de abril
de 1990.
Art. 5? O Imposto de Renda incidente sobre ganhos de capital auferidos por pessoas físicas na alienação, a pessoas físicas ou juridicas, de bens ou direitos de qualquer natureza, de
que tratam os §§ 2? e 3? do art. 3? da Lei n? 7.713, de 22 de dezembro de 1988, convertido em número de BTN Fiscal na forma
do art. 2? desta lei, deverá ser pago até o último dia útil da primeira quinzena do mês subseqüente ao da percepção dos rendimentos, observado o disposto no art. 21 da Lei n? 7.713, de 1988.
Art. 6? Os valores correspondentes à arrecadação das contribuições incidentes sobre a folha de salários e demais contribuições e adicionais devidos ao Instituto de Administração Financeira da Previdência Social (lAPAS), serão repassados, pela
rede arrecadadora, no segundo dia útil posterior ao seu recolhimento.
§ I? Os débitos de qualquer natureza para com a Previdência Social, cujos fatos geradores venha a ocorrer a partir de
I? de abril de 1990, serão convertidos em número de BTN Fiscal
no primeiro dia útil subseqüente ao da ocorrência do fato gerador.
§ 2? O valor em cruzeiros do débito na data do pagamento
será determinado na forma do § 2? do art. I?
Art. 7? Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 8? Revogam-se as disposições em contrário.
Senado Federal, 4 de abril de 1990; 169? da Independência e
102? da República.
NELSON CARNEIRO
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LEI N? 8.013, DE 6 DE ABRIL DE 1990
Altera os arts. 7?, 8? e 9? do DecretoLei n.O 2.43211), de 17 de maio de 1988, aprovado pelo Decreto Legislativo n? 35(2), de 13
de junho de 1989, que instituiu a Reserva
Nacional de Compensação de Remuneração
(Rencor).

Faço saber que o PRESIDENTE DA REPÚBLICA adotou
a Medida Provisória n? 144131, de 1990, que o Congresso Nacional aprovou, e eu, NELSON CARNEIRO, Presidente do Senado
Federal, para os efeitos do disposto no parágrafo único do art.
62 da Constituição Federal, promulgo a seguinte lei:
Art. I? Os arts. 7?, 8? e 9? do Decreto-Lei n:' 2.432, de 17
de maio de 1988, aprovado pelo Decreto Legislativo n? 35, de 13
de junho de 1989, passam a vigorar com as seguintes redações:
«Art. 7? Os saldos credores das concessionárias de
serviços públicos de energia elétrica, decorrentes de insuficiências de remuneração registradas em Conta de Resultados a Compensar, existentes em 31 de dezembro de 1989,
serão aqueles aprovados pelo DNAEE, de acordo com os
critérios previstos na legislação em vigor, para fins de
compensação definida neste instrumento legal.
Parágrafo único. Os débitos existentes em 31 de dezembro de 1989, referentes a quotas não récolhidas à Reserva Global de Reversão, à Reserva Global de Garantia e à
Reserva' Nacional de Compensação de Remuneração, inclusive correção monetária e multas, serão obrigatoriamente
deduzidos dos saldos de que trata o caput deste artigo.
Art. 8? O Ministro de Estado da Fazenda, mediante
despacho fundamentado, autorizará a compensação total
ou parcial, com ativos de propriedades da União, dos saldos credores referidos no artigo anterior, que restarem
após a dedução de que trata seu parágrafo único.
§ I? Os recursos correspondentes aos saldos das Reservas de Reversão investidos pelas concessionárias de
--(1)

V. Coleção das Leis de 1988, Atos do Poder Legislativo, volume IlI, pág.

17.
(2) V. Coleção das Leis de 1989, volume 181, n? 3, pág. 997.
(3) V. pág. 813 deste volume.
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serviços públicos de energia elétrica na expansão de seus
sistemas até 31 de dezembro de 1971, inclusive os saldos
das Reservas de Amortização que vierem a ser convertidos, poderão ser objeto da compensação de que trata o
caput deste artigo.
§ 2? As compensações de que trata o caput deste artigo poderão ser intermediadas mediante encontro de contas
de débitos atualizados de suprimento de energia elétrica inclusive de Itaipu - vencidos até 31 de dezembro de 1989
e do serviço da dívida para com a Eletrobrás - vencidos
até 31 de dezembro de 1989.
§ 3? As compensações de que trata este artigo deverão ser propostas pelas concessionárias ao DNAEE, nos
prazos por ele fixados.
Art. 9? Os saldos das Contas de Resultados a Compensar em 31 de dezembro de 1989, a que se refere o art. 7?,
e não compensados na forma deste instrumento legal, bem
como posteriores saldos credores decorrentes de insuficiências de remuneração, somente poderão ser reduzidos após
o recolhimento das quotas anuais de compensação e de reversão.
§ I? Os valores dos saldos serão remunerados pela
tarifa, à taxa de remuneração legal fixada pelo DNAEE, e
serão corrigidos monetariamente da mesma forma das demais contas do ativo permanente.
§ 2? As reduções de que trata o caput deste artigo somente poderão ser efetivadas após todas as concessionáfias terem atingido a remuneração mínima legal.»
Art. 2? Esta lei entra em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.
Senado Federal, 6 de abril de 1990; 169? da Independência e
102? da República.
NELSON CARNEIRO

LEI N? 8.014, DE 6 DE ABRIL DE 1990
Dispõe sobre a tributação, pelo Imposto de Renda, dos ganhos líquidos obtidos
em bolsas de valores, de mercadorias, de
futuros e assemelhados.
Cal. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 182(2, t.1l:667-808, mar./abr. 1990.
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Faço saber que o PRESIDENTE DA REPÚBLICA adotou
a Medida Provisória n? 162111, de 1990, que o Congresso Nacionalaprovou, e eu, NELSON CARNEIRO, Presidente do Senado
Federal, para os efeitos do disposto no parágrafo único do art.
62 da Constituição Federal, promulgo a seguinte lei:
Art. I?
art. 55 da Lei n? 7.799 121, de 10 de julho de 1989,
passa a vigorar com a seguinte redação:
«Art. 55. Ficam sujeitas ao pagamento do Imposto de
Renda, à alíquota de vinte e cinco por cento, a pessoa física e a pessoa jurídica não tributadas com base no lucro
real, inclusive isentas, que auferirem ganhos líquidos nas
operações realizadas nas bolsas de valores, de mercadorias, de futuros, bem como em outros mercados organizados, reconhecidos como tais pelo órgão a cujo poder de
polícia se submetem.»
Art. 2? 'Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 3.? Revogam-se o inciso II do art. 22 e o § 5? do art.
40 da Lei n? 7.713 131, de 22 de dezembro de 1988, e demais disposições em contrário.
Senado Federal, 6 de abril de 1990; 169? da Independência e
102? da República.

°

NELSON CARNEIRO
LEI N? 8.015, DE 7 DE ABRIL DE 1990
Autoriza a criação de Zonas de Processamento de Exportação, e dá outras
providências.

Faço saber que o PRESIDENTE DA REPÚBLICA adotou
a Medida Provisória n:' 142(1), de 1990, que o Congresso Nacional aprovou, e eu, NELSON CARNEIRO, Presidente do Senado
(1) V. pág , 902 deste volume.
(2) V. Coteçeo das Leis de 1989, volume 181, n? 4, pág , 1470.
(3) V. Coleção das Leis de 1988, Atos do Poder Legislativo, volume VII,
pág. 105.

(1) V. pág. 810 deste volume.
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 182(2, t.l):667-808, mar.labr. 1990.
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Federal, para os efeitos do disposto no parágrafo único do art.
62 da Constituição Federal, promulgo a seguinte lei:
Art. 1? É elevado para catorze o limite estabelecido no
art. 1? da Lei n? 7.792, de 4 de julho de 1989, na redação dada
pela Lei n? 7.993, de 5 de janeiro de 1990.
Art. 2? É autorizada a criação de uma Zona de Processamento de Exportação no Município de Rio Grande, Estado do
Rio Grande do Sul, e de outra no Município de Corumbá, Estado do Mato Grosso do Sul, observados os requisitos do DecretoLei n? 2.452, de 29 de julho de 1988.
Art. 3? Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 4? Revogam-se as disposições em contrário.
Senado Federal, 7 de abril de 1990; 169? da Independência e
102? da República.
NELSON CARNEIRO
LEI N? 8.016, DE 8 DE ABRIL DE 1990
Dispõe sobre a entrega das quotas de
perticipeçso dos Estados e do Distrito Federal na arrecadação do Imposto sobre Produtos Industrializados de que trata o inciso
II do art. 159 da Constituição Federal.

Faço saber que o PRESIDENTE DA REPÚBLICA adotou
a Medida Provisória n:' 145111, de 1990, que o Congresso Nacional aprovou, e eu, NELSON CARNEIRO, Presidente do Senado
Federal, para os efeitos do disposto no parágrafo único do art.
62 da Constituição Federal, promulgo a seguinte lei:
Art. 1? As quotas de participação dos Estados e do Distrito Federal no produto da arrecadação do Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI), de que trata a Lei Complementar n?
61121, de 26 de dezembro de 1989, serão creditadas em contas especiais abertas pelas Unidades da Federação, em seus respectivos bancos oficiais ou, na falta destes, em estabelecimentos por
(1) V. pág. 815 deste volume.
(2) V. Coleção das Leis de 1989, volume 181, n? 6, pág , 2883.
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elas indicados, nos mesmos prazos de repasse das quotas do
Fundo de Participação dos Estados e Municípios.
Art. 2? Os recursos já existentes relativos à arrecadação
do IPI no período compreendido entre I? de março e 31 de dezembro de 1989 serão creditados até o 5? (quinto) dia útil subseqüente à publicação da medida provisória que deu origem a esta
lei, tomando-se como base para o cálculo dos coeficientes de rateio o valor em dólar-americano das exportações de produtos industrializados, ocorridas nos Estados no período de janeiro a
novembro de 1989, informadas pela Carteira de Comércio Exterior do Banco do Brasil S.A. (Cacex).
§ I? Até a publicação dos coeficientes individuais de participação calculados pelo Tribunal de Contas da União (TCU),
de que trata o art. 2? da Lei Complementar n:' 61, de 26 de dezembro de 1989, os recursos relativos à arrecadação do IPI, a
partir do mês de janeiro de 1990, serão creditados aos beneficiários com base nos mesmos coeficientes de rateio definidos neste
artigo.
§ 2? Na programação orçamentária dos excessos de arrecadação de 1990, priorizar-se-á dotação para o pagamento da
correção monetária dos recursos a que se refere este artigo, a
ser calculada com base na variação mensal do valor do Bônus
do Tesouro Nacional, a partir da data da classificação da receita, ressalvada a prioridade dos pagamentos de pessoal e dos
serviços da dívida.

Art. 3? O Tríbunal de Contas da União determinará os
ajustes a serem procedidos em razão de diferenças que venham
a ocorrer entre as quotas de participação calculadas com base
nos critérios estabelecidos no art. 2? desta lei e aquelas definidas em conformidade com a Lei Complementar n? 61, de 26 de
dezembro de 1989.
Art. 4?

Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 5? Revogam-se as disposições em contrário.
Senado Federal, 8 de abril de 1990; 169? da Independência e
102? da República.

NELSON CARNEIRO
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 182(2, t.l):667-8Ü8, mar.labr. 1990.
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LEI N? 8.017, DE 8 DE ABRIL DE 1990
Autoriza o Poder Executivo a proceder
ao empenho das despesas que menciona.

Faço saber que o PRESIDENTE DA REPÚBLICA adotou
a Medida Provisória n? 146111, de 1990, que o Congresso Nacional aprovou, e eu, NELSON CARNEIRO, Presidente do Senado
Federal, para os efeitos do disposto no parágrafo único do art.
62 da Constituição Federal, promulgo a seguinte lei:
Art. 1? Na forma do disposto no art. 53 da Lei n:' 7.800, de
10 de julho de 1989, é o Poder Executivo autorizado a empenhar
as dotações referentes a subatividades fixadas na Lei n? 7.999,
de 31 de janeiro de 1990, até o montante necessário à realização
das despesas nos meses de janeiro, fevereiro e março de 1990.
Art. 2? O disposto no artigo anterior se aplica também às
despesas relativas a:
I - Recenseamento Econômico e Demográfico, a cargo
do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística da Secretaria
de Planejamento e Coordenação da Presidência da República;
n - Programa Nacional de Imunização, a cargo do Ministério da Saúde; e
In - Recursos para aumento do Patrimônio Líquido da
Companhia Vale do Rio Doce (CVRD).
Art. 3? Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 4? Revogam-se as disposições em contrário.
Senado Federal, 8 de abril de 1990; 169? da Independência e
102? da República.
NELSON CARNEIRO
LEI N? 8.018, DE 11 DE ABRIL DE 1990
Dispõe sobre criação de Certificados de
Privetizeçéo, e dá outras providências.

Faço saber que o PRESIDENTE DA REPÚBLICA adotou
a Medida Provisória n? 157(11, de 1990, que o Congresso Nacio(1) V. pág. 817 deste volume.
(1) V. pág. 886 deste volume.
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 182(2, t.l):667-BOS, mar.labr. 1990.
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nal aprovou, e eu, NELSON CARNEIRO, Presidente do Senado
Federal, para os efeitos do disposto no parágrafo único do art.
62 da Constituição Federal, promulgo a seguinte lei:
Art. I? Ficam criados os Certificados de Privatização,
títulos de emissão do Tesouro Nacional, com as seguintes características:
I - nominativos e não negociáveis, exceto com expressa
autorização do Ministério da Economia, Fazenda e Planejamento;

II - sem data de resgate.
Art. 2? Os detentores dos Certificados de Privatização terão direito a utilizá-los como pagamento de ações das empresas
do setor público que venham a ser desestatizadas.
Parágrafo único. A utilização dos Certificados de Privatização poderá ser limitada a leilões convocados especificamente
para a finalidade de venda de ações de empresas do setor público, a critério de órgão ou instância criados especificamente para
este objetivo ou, na inexistência deste, do Ministério da Economia, Fazenda e Planejamento.
Art. 3? O valor dos Certificados de Privatização será corrigido conforme as seguintes regras:
I - o valor de face será corrigido por 100% da correção
monetária, até a data da primeira oferta de ações de empresa
pública passíveis de serem adquiridas mediante entrega destes
certificados;
II - a partir da data da primeira oferta referida no inciso
anterior, o percentual da correção monetária a ser aplicado será
reduzido em 1 ponto percentual ao mês sucessivamente, por um
prazo máximo de 40 meses;
III - a partir do fim do prazo estabelecido no inciso II, a
variação mensal do valor dos certificados ficará restrita a 60 %
da correção monetária.
Parágrafo único. Para fins desta lei, a correção monetária
será medida pela variação do Bônus do Tesouro Nacional Fiscal
(BTNF).
Art. 4? Findo o prazo de dez anos a contar de 16 de março
de 1990, o Tesouro Nacional fica obrigado a resgatar a diferença
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 182(2. t.l):667-BDB, mar./abr. 1990.
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entre o valor total dos Certificados de Privatização emitidos e o
valor total de aquisição das ações de empresas públicas
passíveis de serem adquiridas por estes certificados.
Parágrafo único. No caso acima, a correção do valor dos
Certificados de Privatização será feita pela correção monetária
integral, contada desde a data de sua emissão até o seu resgate.
Art. 5? O Conselho Monetário Nacional regulamentará os
volumes e condições de compra dos Certificados de Prívatização por parte de entidades de previdência privada, sociedades
seguradoras e de capitalização, além das instituições financeiras.

Art. 6? Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 7? Revogam-se as disposições em contrário.
Senado Federal, 11 de abril de 1990; 169? da Independência
e 10Z? da República.
NELSON CARNEIRO
LEI N? 8.019, DE 11 DE ABRIL DE 1990
Altera a legislação do Fundo de Amparo ao Trabalhador (FAT), e dá outras
providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte lei:
Art. I? A arrecadação decorrente das contribuições para o
Programa de Integração Social (PIS), criado pela Lei Complementar n? 7(11, de 7 de setembro de 1970, e para o Programa de
Formação do Patrimõnio do Servidor Público (Pasep), criado
pela Lei Complementar n? 8121, de 3 de dezembro de 1970, será
destinada, a cada ano, à cobertura integral das necessidades do
Fundo de Amparo ao Trabalhador (F AT), de que trata o art. 10
da Lei n? 7.998(31, de 11 de janeiro de 1990.
(1) V. Coieçõo das Leis de 1970, Atos do Poder Legislativo, volume V, pág.

9.
(2) V. Coleção das Leis de 1970, Atos do Poder Legislativo, volume VII,
pág.3.
(3) V. Coleção das Leis de 1990, volume 182, n? 1, pág , 30.
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 182(2, t.1):667·80S, mar.labr. 1990.
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Art. 2? Conforme estabelece o § 1? do art. 239 da Constituição Federal, pelo menos 40% da arrecadação mencionada no
artigo anterior serão repassados ao Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), para aplicação em
programas de desenvolvimento econômico.
§ 1? Os recursos repassados ao BNDES na forma do caput
deste artigo serão corrigidos, mensalmente, pelo Índice de Preços ao Consumidor (IPC).
§ 2? O BNDES remunerará os recursos recebidos na forma do caput deste artigo com juros de 5% ao ano, calculados
sobre o saldo médio diário dos repasses, corrigido na forma do .
parágrafo anterior.
§ 3? A taxa de juros referida no parágrafo anterior poderá
ser elevada, por decisão do Conselho Deliberativo do Fundo de
Amparo ao Trabalhador (Codefatl, para, no máximo, 6% ao
ano.
§ 4? Correrá por conta do BNDES o risco das operações
financeiras realizadas com os recursos mencionados no caput
deste artigo.
Art. 3? Os juros de que trata o § 2? do artigo anterior serão recolhidos ao F ATa cada semestre, até o décimo dia útil
subseqüente a seu encerramento.
Parágrafo único. Ficam sujeitos à correção monetária, com
base na variação do BTN Fiscal, os recursos não recolhidos nos
prazos previstos neste artigo.
Art. 4? A arrecadação das contribuições ao PIS e ao Pasep será efetuada através de Documento de Arrecadação de Receitas Federais (Darf), nas condições estabelecidas pela legislação em vigor.

Art. 5? A alínea b do inciso IV do art. 69 da Lei n?
7.799141, de 10 de julho de 1989, passa a vigorar com a seguinte
redação:
«bl para o PIS e o Pasep, até o dia cinco do terceiro
mês subseqüente ao da ocorrência do fato gerador, exceção
feita às modalidades especiais (Decreto-Lei n? 2.445151, de
(4) V. Coleção das Leis de 1989, volume 181, n? 4, pég. 1470.
(5) V. Coleção das Leis de 1988, Atos do Poder Legislativo, volume IH, pág.
48.
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29 de junho de 1988, arts. 7? e 8?), cujo prazo será o dia
quinze do mês subseqüente ao da ocorrência do fato gerador.»
Art. 6? O Tesouro Nacional observará, para repasse dos
recursos ao FAT. os mesmos prazos legais estabelecidos para a
distribuição dos Fundos de Participação dos Estados, Distrito
Federal e Municípios.
Art. 7? Em caso de insuficiência de recursos para o Programa de Seguro-Desemprego e o pagamento do Abono Salarial,
decorrente do efetivo aumento destas despesas, serão recolhidas
ao FAT, pelo BNDES, a cada exercício, as seguintes parcelas
dos saldos de recursos repassados para financiamento de programas de desenvolvimento econômico:
I
no primeiro e segundo exercícios, até 20%;
II - do terceiro ao quinto exercícios, até 10%;
UI - a partir do sexto exercício, até 5%.
§ I? Os percentuais referidos nos incisos do caput deste
artigo incidirão sobre o saldo ao final do exercício anterior, assegurada a correção monetária até a data do recolhimento.
§ 2? Caberá ao Codefat definir as condições e os prazos de
recolhimento de que trata o caput deste artigo.
Art. 8? A remuneração mencionada no parágrafo único do
art. 15 da Lei n? 7.998, de 1990, constitui receita do FAT.
Parágrafo único. Compete ao Codefat estabelecer os prazos de recolhimento e o periodo-base de apuração da receita
mencionada no caput deste artigo.
Art. 9? As disponibilidades financeiras do FAT poderão
ser aplicadas em títulos do Tesouro Nacional, através do Banco
Central do Brasil.
Parágrafo único. O resultado das aplicações referidas no
caput deste artigo constitui receita do FAT.
Art. 10. O art. 28 da Lei n:' 7.998, de 1990, passa a ter a seguinte redação:
«Art. 28. No prazo de trinta dias as contribuições ao
PIS e ao Pasep, arrecadadas a partir de 5 de outubro de
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1988 e não utilizadas nas finalidades previstas no art. 239
da Const.ituição Federal, serão recolhidas como receita do
FAT."
Art. 11. Os recursos do PIS e do Pasep repassados ao
BNDES, ao amparo do § I? do art. 239 da Constituição Federal,
antes da vigência da Lei n? 7.998, de 1990, acrescidos de correção monetária pela variação do IPC e de juros de 5 % ao ano,
constituirão direitos do F ATe serão contabilizados na forma do
disposto no art. 2? desta lei.
Art. 12. O valor do abono a ser pago pelo F AT, nos casos
de empregados participantes do Fundo de Participação PIS/Pa-.
sep, corresponderá à diferença entre o salário mínimo vigente
na data do respectivo pagamento e os rendimentos de suas contas individuais, apurados na forma das alíneas b e c do art. 3?
da Lei Complementar n:' 26(6 ) , de 11 de agosto de 1975.
Parágrafo único. O pagamento do rendimento das contas
individuais mencionadas no caput deste artigo é de competência
do Fundo de Participação PIS/Pasep.
Art. 13. A operacionalização do Programa Seguro Desemprego, no que diz respeito às atividades de pré-triagem e habilitação de requerentes, auxílio aos requerentes e segurados na
busca de novo emprego, bem assim às ações voltadas para reciclagem profissional, será executada prioritariamente' em articulação com 08 Estados e Municípios, através do Sistema Nacional de Emprego (Sine), nos termos da lei.
Parágrafo único. O Ministério do Trabalho poderá requisitar servidores, técnicos e administrativos, da Administração
Federal direta, das autarquias, das fundações públicas e do Governo do Distrito Federal, para o desempenho das tarefas previstas no caput deste artigo e no art. 20 da Lei n:' 7.998, de 1990,
ouvida a Secretaria de Planejamento e Coordenação da Presidência da República.
Art. 14.
Art. 15.

(Vetado).
Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

•

(6) V. ColeçiIo das Leis,' Atos do Poder Legislativo. volume V, pég. 6.
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Art. 16. Ficam revogados os arts. 16, 17 e 29 da Lei n?
7.998, de 1990, e demais disposições em contrário.
Brasília, 11 de abril de 1990; 169? da Independência e
102? da República.
FERNANDO COLLOR
Zélia M. Cardoso de Mello
Antonio Megri
LEI N? 8.020, DE 12 DE ABRIL DE 1990

.,.

Dispõe sobre as releçõee entre as entidades fechadas de previdência privada e
suas patrocinadoras, no émbíto da Adminietreçso Pública Federal.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, faço saber que o Congresso N acional decreta e eu sanciono a seguinte lei:
Art. I? Para 08 fins desta lei consideram-se:
I "'- patrocinadoras: as autarquias, as fundações, as empresas públicas, as sociedades de economia mista e demais entidades controladas direta ou indiretamente pela União;
II - entidades: as entidades fechadas de previdência privada patrocinadas pelas pessoas jurídicas referidas no inciso
anterior.
Art. 2? As patrocinadoras é vedada a utilização da faculdade prevista no § 3? do art. 42 da Lei n? 6.435 111, de 15 de julho
de 1977.
Parágrafo único. A base de cálculo para a aplicação das
taxas de contribuição das patrocinadoras será a massa de salários dos empregados participantes do respectivo plano de benefícios.
Art. 3? O superávit apurado pelas entidades fechadas de
previdência privada será destinado à formação de reserva de
contingência, até o limite de vinte e cinco por cento do valor
das reservas matemáticas.
(1) V. Coleção das Leis de 1977, Atos do Poder Legislativo, volume V, pág,
30.
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Parágrafo único. A parcela excedente será utilizada para a
redução das taxas de contribuições das patrocinadoras e dos
participantes, na proporção em que contribuírem para o custeio.
Art. 4? As entidades fechadas de previdência privada justificarão ao órgão executivo da Secretaria Nacional de Previdência Complementar, até o dia 30 de junho de 1990, eventuais
deficiências patrimoniais ou atuariais consignadas em seus balanços, referentes ao exercício de 1989.

Parágrafo único. O órgão executivo da Secretaria Nacional
de Previdência Complementar ordenará novo plano de custeio
ou determinará sejam procedidos os ajustes pertinentes no plano de benefícios, no caso das deficiências referidas neste artigo.
Art. 5? As entidades fechadas de previdência privada providenciarão, até 30 de dezembro de 1990, por intermédio de profissionais ou empresas legalmente habilitadas, a reavaliação de
todos os imóveis de sua propriedade.

Art. 6? As patrocinadoras somente poderão assumir as
contribuições previstas nos respectivos planos de custeio,
sendo-lhes vedada a assunção de quaisquer encargos destinados
à operação e ao funcionamento das entidades fechadas de previdência privada, ressalvado o disposto no parágrafo I? deste artigo.
§ 1? É facultada às patrocinadoras a cessão de pessoal às
entidades, desde que ressarcidos os respectivos custos.
§ 2? O descumprimento do disposto neste artigo implicará
responsabilidade civil, administrativa e penal dos infratores.
Art. 7? As despesas relativas à administração e operação
das entidades fechadas de previdência privada não poderão exceder de quinze por cento do total da receita de contribuições.
Art. 8? Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 9? Revogam-se as disposições em contrário.
Brasília, 12 de abril de 1990; 169? da Independência e
102? da República.
FERNANDO COLLOR
Bernardo Cabral
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 182(2, t.l):667-S08, mar.labr. 1990.
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LEI N? 8.021, DE 12 DE ABRIL DE 1990 1*1
Dispõe sobre a identiticeçeo dos contribuintes para fins fiscais, e dá outras providências.

o PRESIDENTE DA REPÚBLICA, faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte lei:
Art. I? A partir da vigência desta lei, fica vedado o pagamento ou resgate de qualquer título ou aplicação, bem como dos
seus rendimentos ou ganhos, a beneficiário não identificado.
Parágrafo único. O descumprimento do disposto neste artigo sujeitará o responsável pelo pagamento ou resgate a multa
igual ao valor da operação, corrigido monetariamente a partir
da data da operação atê o dia do seu efetivo pagamento.
Art. 2? A partir da data de publicação desta lei fica vedada:
I - a emissão de quotas ao portador ou nominativasendossáveis, pelos fundos em condomínio;
II - a emissão de títulos e a captação de depósitos ou
aplicações ao portador ou nominativos-endossáveis:
111 - a emissão de cheque de valor superior ao equivalente
a cem Bônus do Tesouro Nacional (BTN) no mês da emissão,
sem a identificação do beneficiário.
Parágrafo único. Os cheques emitidos em desacordo com o
estabelecido no inciso 111 deste artigo não serão compensáveis
por meio do Serviço de Compensação de Cheques e Outros Papéis.
Art. 3? O contribuinte que receber o resgate de quotas de
fundos ao portador e de titulos ou aplicações de renda fixa ao
portador ou nominativos-endossáveis, existentes em 16 de março de 1990, ficará sujeito à retenção de Imposto de Renda na
fonte, à alíquota de 25%, calculado sobre o valor do resgate recebido.
§ I? O imposto será retido pela instituição que efetuar o
pagamento dos títulos e aplicações
seu recolhimento deverá
ser efetuado de conformidade com as normas aplicáveis ao Imposto de Renda retido na fonte.

e

(*) Retificada no DO de 23.4.1990 (pag. 991 deste volume).
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§ 2? O valor sobre o qual for calculado o imposto, diminuído deste, será computado como rendimento líquido, para
efeito de justificar acréscimo patrimonial na declaração de bens
(Lei n? 4.069/62(11, art. 31) a ser apresentada no exercicio financeiro subseqüente.
§ 3? A retenção do imposto, prevista neste artigo, não exclui a incidência do Imposto de Renda na fonte sobre os rendimentos produzidos pelos respectivos títulos ou aplicações.
§ 4? A retenção do imposto, prevista neste artigo, será
dispensada caso o contribuinte comprove, perante o Departamento da Receita Federal, que o valor resgatado tem origem em.
rendimentos próprios, declarados na forma da legislação do Imposto de Renda.
§ 5? A liberação dos recursos sem a observância do disposto no parágrafo anterior sujeitará a instituição financeira à
multa de 25% sobre o valor do resgate dos titulas ou aplicações,
corrigido monetariamente a partir da data do resgate até a data
do seu efetivo recolhimento.
Art. 4? O art. 20 da Lei n" 6.404(2), de 15 de dezembro de
1976, passa a vigorar com a seguinte redação:
«Art. 20. As ações devem ser nominativas.»
Art. 5? As sociedades por ações terão um prazo de dois
anos para adaptar seus estatutos ao disposto no artigo anterior.
§ I? No prazo a que se refere este artigo, as operações
com ações, ao portador ou endossáveis, existentes na data da
publicação desta lei, emitidas pelas sociedades por ações, somente poderão ser efetuadas quando atenderem, cumulativamente, às seguintes condições:
a) estiverem as ações sob custódia de instituição financeira
ou de Bolsa de Valores, autorizada a operar por ato da Comissão de Valores Mobiliários (CVM) ou do Banco Central do Brasil, no âmbito de sua competência;
b) houver a identificação do vendedor e do comprador.
(1) V. Coleção das Leis de 1962, Atos do Poder Legislativo, volume III, pag.
16.

(2) V. Coleção das Leis de 1976, Atos do Poder Legislativo, volume VII,
pág. 105.
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§ 2? As ações mencionadas neste artigo somente poderão
ser retiradas da custódia mediante a identificação do proprietário.
§ 3? A instituição financeira ou bolsa custodiante deverá
enviar ao Departamento da Receita Federal, até o dia 15 de cada mês, comunicação que identifique o proprietário, a quantidade, a espécie e o valor de aquisição das ações que houverem sido retiradas de sua custódia no mês anterior.
§ 4? A inobservância do disposto no parágrafo anterior
sujeitará a instituição financeira ou bolsa custodiante à multa
de 25% do valor das ações, corrigido monetariamente a partir
do vencimento do prazo para a comunicação até a data do seu
efetivo pagamento.
§ 5? Para efeito do disposto no parágrafo anterior, considera-se valor da ação o preço médio de negociação em pregão de
Bolsas de Valores no dia da retirada da ação ou, na falta. deste,
o preço médio da ação da última negociação em pregão da Bolsa
de Valores, corrigido pelo BTN Fiscal até o dia da retirada da
ação.

§ 6? Para as ações não admitidas à negociação em Bolsas
de Valores, considera-se o valor patrimonial da ação corrigido
pelo BTN Fiscal desde a data do último balanço até a data de
sua retirada da custódia.

Art. 6? O lançamento de oficio, além dos casos já especificados em lei, far-sa-á arbitrando-se os rendimentos com base na
renda presumida, mediante utilização dos sinais exteriores de
riqueza.
§ I? Considera-se sinal exterior de riqueza a realização de
gastos incompatíveis COm a renda disponível do contribuinte.
§ 2? Constitui renda disponível a receita auferida pelo
contribuinte, diminuída dos abatimentos e deduções admitidos
pela legislação do Imposto de Renda em vigor e do Imposto de
Renda pago pelo contribuinte.
§ 3? Ocorrendo a hipótese prevista neste artigo, o contribuinte será notificado para o devido procedimento fiscal de arbitramento.
§ 4? No arbitramento tornar-se-ão como base os preços de
mercado vigentes à época da ocorrência dos fatos ou eventos,
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podendo, para tanto, ser adotados índices ou indicadores econômicos oficiais ou publicações técnicas especializadas.
§ 5? O arbitramento poderá ainda ser efetuado com base
em depósitos ou aplicações realizadas junto a instituições financeiras, quando o contribuinte não comprovar a origem dos recursos utilizados nessas operações.
§ 6? Qualquer que seja a modalidade escolhida para o ar-o
bitramento, será sempre levada a efeito aquela que mais favorecer o contribuinte.
Art. 7? A autoridade fiscal do Ministério da Economia,
Fazenda e Planejamento poderá proceder a exames de documen-.
tos, livros e registros das Bolsas de Valores, de mercadorias, de
futuros e assemelhadas, bem como solicitar a prestação de esclarecimentos e informações a respeito de operações por elas
praticadas, inclusive em relação a terceiros.
§ I? As informações deverão ser prestadas no prazo máximo de dez dias úteis contados da data da solicitação. O não
cumprimento desse prazo sujeitará a instituição à multa de valor equivalente a mil BTN Fiscais por dia útil de atraso.
§ 2? As informações obtidas com base neste artigo somente -poderão ser utilizadas para efeito de verificação do cumprimenta de obrigações tributárias.
§ 3? O servidor que revelar, informações que tiver obtido
na forma deste artigo estará sujeito às penas previstas no art.
325 do Código Penal Brasileiro.
Art. 8? Iniciado o procedimento fiscal, a autoridade fiscal
poderá solicitar informações sobre operações realizadas pelo
contribuinte em instituições financeiras, inclusive extratos de
contas bancárias, não se aplicando, nesta hipótese. o disposto
no art. 38 da Lei n? 4.595 131, de 31 de dezembro de 1964.
Parágrafo único. As informações, que obedecerão às normas regulamentares expedidas pelo Ministério da Economia,
Fazenda e Planejamento, deverão ser prestadas no prazo máximo de dez dias úteis contados da data da solicitação, aplicando-

(3) V. Coleção das Leis de 1964, Atos do Poder: Legislativo, volume VII,
pág. 519.
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se, no caso de descumprimento desse prazo, a penalidade prevista no § I? do art. 7?
Art. 9? Os estabelecimentos bancários autorizados a acolher depósitos de qualquer natureza deverão centralizar, em um
único estabelecimento de sua rede de agências, as contas de não
residentes no País.
Art. 10. Fica o Poder Executivo autorizado a celebrar convênios com outros países para repatriar bens de qualquer natureza, inclusive financeiros e títulos de valores mobiliários, pertencentes a empresas brasileiras e pessoas físicas residentes e
domiciliadas no País.
Parágrafo único. Os valores repatriados fiscarão sujeitos
ao Imposto de Renda à alíquota de 25 %.
Art. 11. O Poder Executivo regulamentará o disposto nesta lei.
Art. 12. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 13. Revogam-se o art. 9? da Lei n? 4.729141, de 14 de
julho de 1965, os arts. 32 e 33 da Lei n:' 6.404, de 15 de dezembro
de 1976, e demais disposições em contrário.
Brasília, 12 de abril de 1990; 169? da Independência e
102? da República.
FERNANDO COLLOR
Zélia M. Cardoso de Mello

LEI N? 8.022, DE 12 DE ABRIL DE 1990
Altera o sistema de administração das
receitas federais, e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte lei:
Art. I? É transferida para a Secretaria da Receita Federal
a competência de administração das receitas arrecadadas pelo
Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Incra), e
(4) V. Coleção das Leis de 1965, Atos do Poder Legislativo, volume V, pég.
56.
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para a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional a competência
para a apuração, inscrição e cobrança da respectiva dívida ativa.
§ I? A competência transferida neste artigo à Secretaria
da Receita Federal compreende as atividades de tributação, arrecadação, fiscalização e cadastramento.
§ 2? O Incra manterá seu cadastramento para o atendimento de suas outras funções, conforme o estabelecido no art.
2? do Decreto n:' 72.106111, de 18 de abril de 1973, que regulamentou a Lei n? 5.868(2), de 12 de dezembro de 1972.
§ 3? No exercício de suas funções, poderá a Secretaria da
Receita Federal realizar diligências nas propriedades rurais para confrontar as informações cadastrais prestadas pelos proprietários com as reais condições de exploração do imóvel.
§ 4? Caberá ao Poder Executivo, no prazo de cento e vinte
dias a contar da vigência desta lei, regulamentar os dispositivos
relativos ao Sistema Nacional de Cadastro Rural, promovendo
as alterações decorrentes da transferência da administração do
Imposto Territorial Rural à Secretaria da Receita Federal.
Art. 2? As receitas de que trata o art. I? desta lei, quando
não recolhidas nos prazos fixados, serão atualizadas monetariamente, na data do efetivo pagamento, nos termos do art. 61 da
Lei n? 7.799(31, de 10 de julho de 1989, e cobradas pela União
com os seguintes acréscimos:
I - juros de mora, na via administrativa ou judicial.
contados do mês seguinte ao do vencimento, à razão de 1 % (um
por cento) ao mês e calculados sobre o valor atualizado, monetariamente, na forma da legislação em vigor;
II - multa de mora de 20% (vinte por cento) sobre o valor
atualizado, monetariamente, sendo reduzida a 10% (dez por cento) se o pagamento for efetuado até o último dia útil do mês
subseqüente àquele em que deveria ter sido pago;
(1) V. Coteceo das Leis de 1973, Atos do Poder Executivo, volume IV, pág ,

89.
(2) V. Coleção das Leis de 1972, 'Atos do Poder Legislativo, volume VII,
pág , 122.
(3) V. Coleção das Leis de 1989, volume 181, nr 4, pág , 1470.
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UI - encargo legal de cobrança da Dívida Ativa de que
trata o art. l? do Decreto-Lei n? 1.025 141, de 21 de outubro de
1969, e o art. 3? do Decreto-Lei n? 1.645 151, de 11 de dezembro de
1978, quando for o caso.
Parágrafo único. Os juros de mora não incidem sobre o valor da multa de mora.
Art. 3? Aplica-se aos parcelamentos de débitos das receitas referidas no art. I? desta lei, concedidos administrativamente, a legislação prevista para o parcelamento de débitos de qualquer natureza para com a Fazenda Nacional.
Parágrafo único. O disposto neste artigo aplica-se, também, aos parcelamentos de débitos relativos às contribuições de
que tratam os Decretos-Leis n?s 308161, de 28 de fevereiro de'
1967, e 1.712 171, de 14 de novembro de 1979, e do adicional previsto no Decreto-Lei n? 1.952 181, de 15 de julho de 1982.
Art. 4? Os procedimentos administrativos de determinação e a exigência das receitas referidas no art. I? desta lei, bem
como os de consulta sobre a aplicação da respectiva legislação,
serão regidos, no que couber, pelas normas expedidas nos termos do art. 2? do Decreto-Lei n? 822191, de 5 de setembro de
1969, e convalidadas pelo § 3? do art. 16 da Lei n? 7.739 1101, de 16
de março de 1989.
§ I? O disposto neste artigo aplica-se aos procedimentos
em curso relativos aos créditos constituídos anteriormente à vigéncia da Medida Provisória n? 1661111, de 15 de março de 1990.
(4) V. Coleção das Leis de 1969, Atos do Poder Legislativo, volume VII,
pág. 746.

(5) V. Coleção das Leis de 1978, Atos do Poder Legislativo, volume VII,
pág. 25.
(6) V. Coleção das Leis de 1967, Atos do Poder Legislativo, volume I, pág.

552.
(7) V. Coleção das Leis de 1979, Atos do Poder Legislativo, volume VII,
pég. 16.

(8) V. Coleção das Leis de 1982, Atos do Poder Legislativo, volume V, pág.
7.

(9) V. Coleção das Leis de 1969, Atos do Poder Legislativo, volume V. pág.

175.
(lO) V. Coleção das Leis de 1989, volume 181, n? 2, pág. 42S.
(11) V. pég. 913 deste volume.
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§ 2? Os órgãos do Departamento da Receita Federal enviarão às Procuradorias da Fazenda Nacional os demonstrativos
de débitos das receitas a que se refere o art. I? desta lei para
fins de apuração e inscrição na Dívida Ativa da União.
Art. 5? A Secretaria da Administração Federal, em conjunto com o Ministério da Economia, Fazenda e Planejamento e
o da Agricultura, estabelecerão as formas e condições para a
realocação do pessoal, assim como a adaptação de cargos e funções de confiança decorrentes do que dispõe esta lei.
Art. 6? Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 7? Revogam-se as disposições em contrário.
Brasília, 12 de abril de 1990; 169? da Independência e
102? da República.
FERNANDO COLLOR
Zélia M. Cardoso de Mello

LEI N? 8.023, DE 12 DE ABRIL DE 1990
Altera a legislação do Imposto de Renda sobre o resultado da atividade rursl, e
dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte lei:
Art. I? Os resultados provenientes da atividade rural estarão sujeitos ao Imposto de Renda de conformidade com o disposto nesta lei.
Art. 2? Considera-se atividade rural:
I
a agricultura;
U
a pecuária;
IlI
a extração e a exploração vegetal e animal;
IV
a exploração da apicultura, avicultura, cunicultura,
suinocultura, sericicultura, piscicultura e outras culturas animais;
V - a transformação de produtos agrícolas ou pecuarros,
sem que sejam alteradas a composição e as características do
produto in natura e não configure procedimento industrial feita
pelo próprio agricultor ou criador, com equipamentos e
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utensílios usualmente empregados nas atividades rurais, utilizando exclusivamente matéria- prima produzida na área rural
explorada.
Art. 3? O resultado da exploração da atividade rural será
obtido por uma das formas seguintes:
I - simplificada, mediante prova documental, dispensada escrituração, quando a receita bruta total auferida no anobase não ultrapassar setenta mil BTN s;
11 - escrituraI, mediante escrituração rudimentar, quando
a receita bruta total do ano- base for superior a setenta mil
BTNs e igualou inferior a setecentos mil BTNs;
UI - contábil, mediante escrituração regular em livros devidamente registrados, até o encerramento do ano- base, em órgãos da Secretaria da Receita Federal, quando a receita bruta
total no ano-base for superior a setecentos mil BTNs.
Parágrafo único. Os livros ou fichas de escrituração e os
documentos que servirem de base à declaração deverão ser conservados pelo contribuinte à disposição da autoridade fiscal, enquanto não ocorrer a prescrição qüinqüenal.

Art. 4? Considera-se resultado da atividade rural a diferença entre os valores das receitas recebidas e das despesas pagas no ano-base.
§ I? É indedutível o valor da correção monetária dos empréstimos contraídos para financiamento da atividade rural.
§ 2? Os investimentos são considerados despesa no mês
do efetivo pagamento.
§ 3? Na alienação de bens utilizados na produção, o valor
da terra nua não constitui receita da atividade agrícola e será
tributado de acordo com o disposto no art. 3?, combinado com
os arts. 18 a 22 da Lei n:' 7.713(11, de 22 de dezembro de 1988.
Art. 5? A opção do contribuinte, pessoa física, na composição da base de cálculo, o resultado da atividade rural, quando
positivo, limitar-se-á a vinte por cento da receita bruta no anobase.
(1) V. Coleçã.o das Leis de 1988, Atos do Poder Legislativo, volume VII,
pág. 105.
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Parágrafo único. A falta de escrituração prevista nos incisos II e III do art. 3? implicará o arbitramento do resultado à
razão de vinte por cento da receita bruta no ano-base.
Art. 6? Considera-se investimento na atividade rural, para
os propósitos do art. 4?, a aplicação de recursos financeiros, exceto a parcela que corresponder ao valor da terra nua, com vistas ao desenvolvimento da atividade para expansão da produção ou melhoria da produtividade agrícola.
Art. 7? A base de cálculo do imposto da pessoa física será
constituída pelo resultado da atividade rural apurada no anobase, com os seguintes ajustes:
I
acréscimo do valor de que trata o § I?, do art. 9?;
II - dedução do valor a que se refere o caput do art. 9?;
III - dedução, relativamente aos pagamentos feitos pela
pessoa física, durante o ano-base, a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas, terapeutas ocupacionais e hospitais, do valor que exceder a vinte por cento do resultado da atividade rural;
IV - dedução de quantia correspondente a quatrocentos e
oitenta BTNs por dependente, até o limite de cinco dependentes.
§ I? As deduções de que tratam os incisos III e IV não poderão ser aproveitadas pelo contribuinte que as tiver utilizado
para determinar a base de cálculo do Imposto de Renda incidente sobre rendimentos decorrentes de outras atividades que não a
agrícola.
§ 2? As normas constantes do art. 14, §§ I? a 5? da Lei n?
7.713, de 22 de dezembro de 1988, são aplicáveis, no que couber,
ao disposto nos incisos III e IV.
Art. 8? O resultado da atividade rural e da base de cálculo
do imposto terá seus valores expressos em quantidades de
BTN.
Parágrafo único. As receitas, despesas e demais valores
que integram o resultado e a base de cálculo serão convertidos
em BTN pelo valor deste mês do efetivo recebimento ou pagamento.
Art. 9? O contribuinte que, no decurso do ano-base, mantiver depósitos vinculados ao financiamento da atividade rural,
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nos termos definidos pelo Poder Executivo, poderá utilizar o
saldo médio ajustado dos depósitos para reduzir, em até cem
por cento, o valor da base de cálculo do imposto.
§ I? A parcela de redução que exceder a dez por cento do
valor da base de cálculo do imposto será adicionada ao resultado da atividade para compor a base de cálculo do ano-base subseqüente àquele em que o benefício foi utilizado.
§ 2? Considera-se saldo médio anual ajustado dos depósitos referidos no caput, a parcela equivalente a um doze avos da
soma dos saldos médios mensais, expressos em quantidade de
BTN.
§ 3? O Banco Central do Brasil expedirá normas que regulamentarão a modalidade, forma, remuneração e aplicação dos
depósitos referidos.
Art. 10. O imposto da pessoa física serà apurado sobre a
base de cálculo definida no art. 7?, se positiva, expressa em
quantidade de BTN, observando-se:
I - se a base de cálculo for de até vinte e dois mil e oitocentos BTN, será deduzida uma parcela correspondente a seis
mil, oitocentos e quarenta BTNs e sobre o saldo remanescente
incidirá a alíquota de dez por cento;
II - se a base de cálculo for superior a vinte e dois mil e
oitocentos BTNs, será deduzida uma parcela de dezesseis mil,
quatrocentos e dezesseis BTNs e sobre o saldo remanescente incidirá a alíquota de vinte e cinco por cento.
§ 1.? Quando o contribuinte estiver sujeito à tributação por
rendimentos de outra natureza, será deduzida dos limites de
isenção prevista nos incisos I e II deste artigo a soma dos limi ~
tes de isenção utilizados no cálculo do imposto mensal.
§ 2? O imposto, apurado na forma deste artigo, será convertido em cruzados novos pelo valor do BTN no mês de dezembro e em BTN-Fiscal pelo valor deste no primeiro dia útil do
mês de janeiro do ano subseqüente.

Art. 11. O imposto apurado na forma do art. 10, expresso
em quantidade de BTN Fiscal, poderá ser pago em até seis quotas iguais, mensais e sucessivas, observado o seguinte:
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I - nenhuma quota será inferior a trinta e cinco BTN s
Fiscais e o imposto de valor inferior a setenta BTNs Fiscais será pago de uma só vez;
II - a primeira quota ou quota única será paga no mês de
abril do ano subseqüente ao ano a que se referem os resultados
apurados;
III - as quotas vencerão no último dia útil de cada mês;
IV - fica facultado ao contribuinte antecipar, total ou parcialmente, o pagamento do imposto ou das quotas.

Parágrafo único. A quantidade de BTN Fiscal de que trata
este artigo será reconvertida em cruzados novos pelo valor do
BTN Fiscal no dia do pagamento do imposto ou da quota.
Art. 12. A pessoa jurídica que explorar atividade rural pagará o imposto à alíquota de vinte e cinco por cento sobre o lucro da exploração (art. 19 do Decreto-Lei n:' 1.598(21, de 26 de dezembro de 1977 e alterações posteriores), facultada a redução da
base de cálculo nos termos previstos no art. 9?, não fazendo jus
a qualquer outra redução do imposto a título de incentivo fiscal.
§ I? Na redução da base de cálculo, o saldo médio anual
dos depósitos de que trata o art. 9? será expresso em cruzados
novos e corresponderá a um doze avos da soma dos saldos médios mensais dos depósitos.
§ 2? Os bens do ativo imobilizado, exceto a terra nua,
quando destinados à produção, poderão ser depreciados integralmente, no próprio ano da aquisição.

§ 3? O imposto de que trata este artigo será pago de conformidade com as normas aplicáveis às demais pessoas jurídicas.

Art. 13. Os arrendatários, os condôminos e os parceiros
na exploração da atividade rural, comprovada a situação documentalmente, pagarão o imposto de conformidade com o disposto nesta lei, separadamente, na proporção dos rendimentos que
couber a cada um.
(2) V. Coleção das Leis de 1977, Atos do Poder Legislativo, volume VII,
pág, 68.
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Art. 14. O prejuízo apurado pela pessoa física e pela pessoa jurídica poderá ser compensado com o resultado positivo
obtido nos anos-base posteriores.
Parágrafo único. O disposto neste artigo aplica-se, inclusive, ao saldo de prejuízos anteriores, constante da declaração de
rendimentos relativa ao ano-base de 1989.
Art. 15. O excesso de redução por investimentos constante
da declaração relativa ao ano-base de 1989 poderá ser compensado com o resultado de até três anos-base seguintes.
Art. 16. Os valores das compensações a serem efetuadas
pela pessoa física, nos termos dos arts. 14 e 15, deverão ser expressos:
I - em se tratando de prejuízo ocorrido a partir do anobase de 1990, em quantidade de BTN resultante da apuração da
base de cálculo do imposto;
II - em se tratando de prejuízos anteriores ao ano-base de
1990 ou excesso de redução por investimentos, constantes da declaração de rendimentos relativa ao ano-base de 1989, em quantidade de BTN equivalente ao quociente resultante da divisão
dos respectivos valores, em cruzados novos, por NCz$ 7,1324.
Parágrafo único. A pessoa física que, na apuração da base'
de cálculo do imposto, optar pela aplicação do disposto no art.
5? perderá o direito à compensação do total dos prejuízos ou
excessos de redução por investimento correspondente a anosbase anteriores ao da opção.
Art. 17. Os valores dos estoques finais dos rebanhos,
constantes da declaração relativa ao ano-base de 1989, serão expressos em quantidade de BTN, equivalente ao quociente obtido
dividindo-se o respectivo montante, em cruzados novos, por
NCz$ 2,4042.
Art. 18. A inclusão, na apuração do resultado da atividade rural, de rendimentos auferidos em outras atividades que
não as previstas no art. 2? com o objetivo de desfrutar de tributação mais favorecida, constitui fraude e sujeita o infrator à
multa de cento e cinqüenta por cento do valor da diferença do
imposto devido, sem prejuízo de outras cominações legais.
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Art. 19. O disposto nos arts. 35 a 39 da Lei n? 7.713, de 22
de dezembro de 1988, aplica-se ao lucro líquido do período-base
apurado pelas pessoas jurídicas de que trata o art. 12.
Art. 20. Na programação especial relativa às operações oficiais de crédito na atividade de política de preços agrícolas e de
custeio agropecuário serão previstos, além de outros, recursos
equivalentes à estimativa de arrecadação do Imposto de Renda
sobre os resultados decorrentes da atividade rural de que trata
esta lei.
Art. 21. O Poder Executivo expedirá os atos que se fizerem necessários à execução do disposto nesta lei.
Art. 22. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 23. Revogam-se os Decretos-Leis nr s 902131, de 30 de
setembro de 1969, 1.074141, de 20 de janeiro de 1970, os arts. I?,
4? e 5? do Decreto-Lei n? 1.382151, de 26 de dezembro de 1974 e
demais disposições em contrário.
Brasília, 12 de abril de 1990; 169? da Independência e
102? da República.
FERNANDO COLLOR
Zélia M. Cardoso de Mello
LEI N? 8.024, DE 12 DE ABRIL DE 1990
Institui o cruzeiro, dispõe sobre' a liquidez dos ativos financeiros e dá outras
providências.

Faço saber que o PRESIDENTE DA REPÚBLICA adotou
a Medida Provisória n? 168(11, de 1990, que o Congresso N acionai, aprovou, e eu, NELSON CARNEIRO, Presidente do Senado Federal, para os efeitos do disposto no parágrafo único do
art. 62 da Constituição Federal, promulgo a seguinte lei:
(3) V. Coleção das Leis de 1969, Atos do Poder Legislativo, volume V, pág.
816.

(4) V. Coleção das Leis de 1970, Atos do Poder Legislativo, volume I, pág. 8.
(5) V. Coleção das Leis de 1974, Atos do Poder Legislativo, volume VII,
pág. 105.

(1) V. pág. 922 deste volume.
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Art. I? Passa a denominar-se cruzeiro a moeda nacional.
configurando a unidade do sistema monetário brasileiro.
§ I? Fica mantido o centavo para designar a centésima
parte da nova moeda.
.
§ 2? O cruzeiro corresponde a um cruzado novo.
§ 3? As quantias em dinheiro serão escritas precedidas do
símbolo Crs.
Art. 2? O Banco Central do Brasil providenciará a aquisição de cédulas e moedas em cruzados novos, bem como fará irnprimir as novas cédulas em cruzeiros, na quantidade indispensável à substituição do meio circulante.
§ I? As cédulas e moedas em cruzados novos circularão
simultaneamente ao cruzeiro, de acordo com a paridade estabelecida no § 2? do art. 1?
§ 2? As cédulas e moedas em cruzados novos perderão poder liberatório e não mais terão curso legal nos prazos estabelecidos pelo Banco Central do Brasil.
§ 3? As cédulas e moedas em cruzeiro emitidas anteriormente à vigência da Medida Provisória n:' 168, de 15 de março
de 1990 perdem, nesta mesma data, o valor liberatório, e não
mais terão curso legal.
Art. 3? Serão expressos em cruzeiros, doravante, todos os
valores constantes de demonstrações contábeis e financeiras,
balanços, cheques, títulos, preços, precatórios, contratos e todas as expressões pecuniárias que se possam traduzir em moeda nacional.
Art. 4? Os cheques emitidos em cruzados novos e ainda
não depositados junto ao sistema bancário serão aceitos somente para efeito de compensação e crédito a favor da conta do detentor do cheque, em cruzados novos, até a data a ser fixada pelo Banco Central do Brasil.
Parágrafo único. Nos casos eni que o detentor do cheque
não for titular de conta bancária, o Banco Central estabelecerá
limite, em cruzados novos, que poderá ser sacado imediatamente em cruzeiros.
Art. 5? Os saldos dos depósitos à vista serão convertidos
em cruzeiros, segundo a paridade estabelecida no § 2? do art.
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1?, obedecido o limite de NCz$ 50.000,00 (cinqüenta mil cruzados novos).
§ 1? As quantias que excederem o limite fixado no caput
deste artigo serão convertidas, a partir de 16 de setembro de
1991, em doze parcelas mensais iguais e sucessivas.
§ 2? As quantias mencionadas no 'parágrafo anterior serão
atualizadas monetariamente pela variação do BTN Fiscal, verificada entre o dia 19 de março de 1990 e a data da conversão,
acrescida de juros equivalente a 6% (seis por cento) ao ano ou
fração pro rata.
§ 3? As reservas compulsórias em espécie sobre depósitos.
à vista, mantidas pelo sistema bancário junto ao Banco Central
do Brasil, serão convertidas e ajustadas conforme regulamentação a ser baixada pelo Banco Central do Brasil.
Art. 6? Os saldos das cadernetas de poupança serão convertidos em cruzeiros na data do próximo crédito de rendimento, segundo a paridade estabelecida no § 2? do art. 1?, observado o limite de NCz$ 50.000,00 (cinqüenta mil cruzados novos).
§ 1? As quantias que excederem o limite fixado no caput
deste artigo, serão convertidas, a partir de 16 de setembro de
1991, em doze parcelas mensais iguais e sucessivas.
§ 2? As quantias mencionadas no parágrafo anterior serão
atualizadas monetariamente pela variação do BTN Fiscal, verificada entre a data do próximo crédito de rendimentos e a data
da conversão, acrescidas de juros equivalente a 6% (seis por
cento) ao ano ou fração pro rata.
§ 3? Os depósitos compulsórios e voluntários mantidos
junto ao Banco Central do Brasil, com recursos originários da
captação de cadernetas de poupança, serão convertidos e ajustados conforme regulamentação a ser baixada pelo Banco Central
do Brasil.
Art. 7? Os depósitos a prazo fixo, com ou sem emissão de
certificado, as letras de câmbio, os depósitos interfinanceiros,
as debêntures e os demais ativos financeiros, bem como os recursos captados pelas instituições financeiras por meio de operações compromissadas, serão convertidos em cruzeiros, segundo a paridade estabelecida no § 2? do art. 1?, observado o seguinte:
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I - para as operações compromissadas, na data de vencimento do prazo original da aplicação, serão convertidos NCz$
25.000,00 (vinte e cinco mil cruzados novos) ou 20% (vinte por
cento) do valor de resgate da operação, prevalecendo o que for

maior;
II - para 08 demais ativos e aplicações, excluídos os depósitos interfinanceiros, serão convertidos, na data de vencimento
do prazo original dos títulos, 20% (vinte por cento) do valor de
resgate.
§ I? As quantias que excederem os limites fixados nos
itens I e II deste artigo serão convertidas, a partir de 16 de setembro de 1991, em doze parcelas mensais iguais e sucessivas.
§ -2? As quantias mencionadas no parágrafo anterior serão
atualizadas monetariamente pela variação do BTN Fiscal, verificada entre a data de vencimento do prazo original do título e a
data da conversão, acrescida de juros equivalentes a 6% (seis
por cento) ao ano ou fração pro rata.
§ 3? Os títulos mencionados no caput deste artigo, cujas
datas de vencimento sejam posteriores ao dia 16 de setembro de
1991, serão convertidos em cruzeiros, integralmente na data de
seus vencimentos.
Art. 8? Para efeito do cálculo dos limites de conversão estabelecidos nos arts. 5?, 6? e 7?, considerar-se-á o total das conversões efetuadas em nome de um único titular em uma mesma
instituição financeira.
Art. 9? Serão transferidos ao Banco Central do Brasil os
saldos em cruzados novos não convertidos na forma dos arts.
5?, 6? e 7?, que serão mantidos em contas individualizadas em
nome da instituição financeira depositante.
§ 1? As instituições financeiras deverão manter cadastro
dos 'ativos financeiros denominados em cruzados novos, individualizados em nome do titular de cada operação, o qual deverá
ser exibido à fiscalização do Banco Central do Brasil, sempre
que exigido.
§ 2? Quando a transferência de que trata o artigo anterior
ocorrer em títulos públicos, providenciará o Banco Central do
Brasil a sua respectiva troca por novas obrigações emitidas pelo Tesouro Nacional ou pelos Estados e Municípios, se aplicáCol. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasilia, 182(2, t.1):667-808, mar.labr. 1990.
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vel, com prazo e rendimento iguais aos da conta criada pelo
Banco Central do Brasil.
§ 3? No caso de operações compromissadas com títulos
públicos, estes serão transferidos ao Banco Central do Brasil,
devendo seus emissores providenciar sua substituição por novo
título em cruzados novos com valor, prazo e rendimento idênticos aos dos depósitos originários das operações compromissadas.
Art. 10. As quotas dos fundos de renda fixa e dos fundos
de curto prazo serão convertidas em cruzeiros na forma do art.
7?, observado que o percentual de conversão poderá ser inferior
ao estabelecido no art. 7? se o fundo não dispuser de liquidez
suficiente em cruzados novos.
Art. 11. Os recursos, em cruzados novos, dos Tesouros
Federal, Estaduais e Municipais, bem como os da Previdência
Social, serão convertidos, integralmente, no vencimento das
aplicações, não se lhes aplicando o disposto nos arts. 5?, 6? e 7?
desta lei.
Art. 12. Pelo prazo de 180 (cento e oitenta) dias, a contar
da publicação da medida provisória que deu origem a esta lei,
as contas e depósitos denominados em cruzados novos são
passíveis de transferência de titularidade, observadas as condições especificadas nos arts. 5?, 6? e 7?, para fins de liquidação
de dívidas e operações financeiras comprovadamente contratadas antes de 15 de março de 1990.
Parágrafo único. O Banco Central do Brasil estipulará a
documentação necessária para reconhecimento da obrigação, definindo os instrumentos e mecanismos de transferência da titularidade dos depósitos.
Art. 13. O pagamento de taxas, impostos, contribuições e
obrigações previdenciárias resulta na autorização imediata e automática para se promover a conversão de cruzados novos em
cruzeiros de valor equivalente ao crédito do ente governamental, na respectiva data de vencimento da obrigação, nos próximos 60 dias.
Art. 14. Os prazos mencionados nos arts. 12 e 13 poderão
ser aumentados pelo Ministério da Economia, Fazenda e Planejamento em função de necessidades das políticas monetária e
fiscal.
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Art. 15. O Banco Central do Brasil definirá normas para o
fechamento do balanço patrimonial das instituições financeiras
denominado em cruzados novos, em 15 de março de 1990, bem
como para a abertura de novos balanços patrimoniais, denominados em cruzeiros, a partir da vigência da Medida Provisória
n:' 168, de 15 de março de 1990.
Art. 16. O Banco Central do Brasil poderá autorizar a realização de depósitos interfinanceiros, em cruzado novo nas condições que estabelecer.
Art. 17. O Banco Central do Brasil utilizará os recursos
em cruzados novos nele depositados para fornecer empréstimos
para financiamento das operações ativas das instituições financeiras contratadas em cruzados novos, registradas no balanço
patrimonial referido no artigo anterior.
Parágrafo único. As taxas de juros e os prazos dos empréstimos por parte do Banco Central do Brasil serão compatíveis com aqueles constantes das operações ativas mencionadas neste artigo.
Art. 18. O Ministro da Economia, Fazenda e Planejamento
poderá alterar os prazos e limites estabelecidos nos arts. 5?, 6?
e 7? ou autorizar leilões de conversão antecipada de direitos em
cruzados novos detidos por parte do público, em função dos objetivos da política monetária e da necessidade de Iiquidez da
economia.
Art. 19. O Banco Central do Brasil submeterá à aprovação
do Ministro da Economia, Fazenda e Planejamento, no prazo de
trinta dias a contar da publicação da medida provisória que deu
origem a esta lei, metas trimestrais de expansão monetária, em
cruzeiros, para os próximos doze meses, explicitando meios e
instrumentos de viabilização destas metas, inclusive através de
leilões de conversão antecipada de cruzados novos em cruzeiros.
Art. 20. O Banco Central do Brasil, na uso das atribuições
estabelecidas pela Lei n:' 4.595 (2 ), de 31 de dezembro de 1964 e
legislação complementar, expedirá regras destinadas a adaptar
as normas disciplinadoras do mercado financeiro e de capitais,
(2) V. Coleção das Leis de 1964, Atos do Poder Legislativo, volume VII,
pág. 519.
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bem como do Sistema Financeiro da Habitação, ao disposto
nesta lei.
Art. 21. Na forma de regulamentação a ser baixada pelo
Ministro da Economia, Fazenda e Planejamento poderão ser admitidas conversões em cruzeiros de recursos em cruzados novos
em montantes e percentuais distintos aos estabelecidos nesta
lei, desde que o beneficiário seja pessoa física que perceba exclusivamente rendimentos provenientes de pensões e aposentadarias.
Parágrafo único. O Ministro da Economia, Fazenda e Planejamento fixará limite para cada beneficiário, das conversões
efetuadas de acordo com o disposto neste artigo.
Art. 22. O valor nominal do Bônus do Tesouro Nacional
(BTN) será atualizado cada mês por índice calculado com a
mesma metodologia utilizada para o índice referido no art. 2?, §
6?, da lei de conversão resultante da Medida Provisória n? 154,
de 15 de março de 1990, refletindo a variação de preço entre o
dia 15 daquele mês o dia 15 do mês anterior.
Parágrafo único. Excepcionalmente, o valor nominal do
BTN do mês de abril de 1990 será igual ao valor do BTN Fiscal
no dia I? de abril de 1990.
Art. 23. O valor diário do BTN Fiscal será divulgado pela
Secretaria da Receita Federal, projetando a evolução mensal da
taxa de inflação.
Art. 24. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 25. Revogam-se as disposições em contrário.
Senado Federal, 12 de abril de 1990; 169? da Independência
e 102? da República.
NELSON CARNEIRO

LEI N? 8.025, DE 12 DE ABRIL DE 1990
Dispõe sobre a elieneçeo de bens imóveis residenciais de propriedade da Unieo,
e dos vinculados ou incorporados ao
FRHB, situados no Distrito Federal, e dá
outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte lei:
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Art. I? É o Poder Executivo autorizado a alienar, mediante concorrência pública e com obervância do Decreto-Lei n?
2.300 (1) , de 21 de novembro de 1986, os imóveis residenciais de
propriedade da União situados no Distrito Federal, inclusive os
vinculados ou incorporados ao Fundo Rotativo Habitacional de
Brasília (FRHB).
§ I? Os licitantes estão dispensados da exigência do art.
16 do decreto-lei supracitado.
§ 2? Não se incluem na autorização a que se refere este artigo, os seguintes imóveis:
I - os residenciais administrados pelas Forças Armadas,
destinados à ocupação por militares;
11 - os destinados a funcionários do Serviço Exterior, de
que trata a lei n? 7.501 121, de 27 de junho de 1986;
UI - os ocupados por membros do Poder Legislativo;
IV - os ocupados por Ministros do Supremo Tribunal Federal, dos Tribunais Superiores e do Tribunal de Contas da
União, pelo Procurador-Geral da República, pelos Subprocuradores-Gerais do Ministério Público Federal, do Trabalho e Militar e pelo Procurador-Geral do Tribunal de Contas da União,
salvo sua expressa manifestação em contrário, no prazo de vinte dias a partir da data da publicação desta lei;
V -os destinados a servidores no exercício de cargo ou
função de confiança que sejam considerados, pelo Poder Executivo, indispensáveis ao serviço público.
Parágrafo único. Os imóveis a serem destinados aos servidores a que se refere o inciso V deste artigo serão escolhidos
dentre aqueles que estiverem vagos à data da vigência da Medida Provisória n? 149 131, de 15 de março de 1990, ou vierem a vagar por devolução espontânea ou desocupação judicial.
Art. 2? A Caixa Econômica Federal presidirá o processo
de licitação na forma do art. I? desta lei e observará os seguintes critérios:
(1) V. Coleção das Leis de 1986, Atos do Poder Legislativo, volume VII,
pág. 25.

(2) V. Coleção das Leis de 1986, Atos do Poder Legislativo, volume III,

pág. 419.

(3) V. pág. 822 deste volume.
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I - o preço do imóvel a ser alienado será o de mercado,
segundo os métodos de avaliação usualmente utilizados pela
própria Caixa Econômica Federal;
II - somente poderá licitar pessoa física;
lU - o licitante somente poderá apresentar proposta, em
cada licitação, para uma unidade residencial;
IV - somente será vendida uma unidade residencial por
pessoa;
V - o imóvel será alienado mediante contrato com força
de escritura pública (art. 60, da Lei n:' 4.380 141, de 21 de agosto
de 19641;
VI - o contrato de compra e venda, ainda que o pagamento integral seja feito à vista, conterá cláusula impeditiva de o
adquirente. no prazo de 5 (cinco) anos, vender, prometer vender

ou ceder seus direitos sobre o imóvel alienado nos termos desta
lei ,
Art. 3? Serão nulos de pleno direito, não sendo devidas
indenizações às partes envolvidas, quaisquer atos firmados em
contrariedade à cláusula, de que trata o inciso VI do art. 2?
Art. 4? O contrato de compra e venda será rescindido, de
pleno direito, independentemente de interpelação judicial ou extrajudicial, se o comprador prestar declaração falsa no processo
de habilitação à compra, hipótese em que fará jus à devolução
da quantia paga, sem qualquer reajuste ou correção monetária.
Art. 5? A Caixa Econômica Federal procederá, perante os
órgãos administrativos do Distrito Federal, nos Cartórios de
Registro de Imóveis, à regularização dos títulos dominiais dos
imóveis alienandos.
Parágrafo único. Os Cartórios de Notas e os Cartórios de
Registro de Imóveis darão prioridade de atendimento à Caixa
Econômica Federal no procedimento de regularização acima
previsto.
Art. 6? Ao legitimo ocupante de imóvel funcional dar- se-á
conhecimento do preço de mercado do respectivo imóvel, calculado na forma do art. 2?, inciso I, previamente à publicação do
(4) V. Coleção das Leis de 1964, Atos do Poder Legislativo, volume V,
pag. 89.
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edital de concorrência pública, podendo adquiri-lo por esse valor, caso se manifeste no prazo de 30 dias, mediante notificação,
e desde que preencha os seguintes requisitos:
I
ser titular de regular termo de ocupação;
II - estar quite com as obrigações relativas à ocupação;
lU - ser titular de cargo efetivo ou emprego permanente,
lotado em órgão ou entidade da Administração Pública Federal
ou do Distrito Federal.
§ I? A legitimidade da ocupação será evidenciada em recadastramento dos atuais ocupantes, a ser promovido pela Secretaria da Administração Federal da Presidência da República
com base na legislação vigente.
§ 2? O ocupante que não tiver condições financeiras para
a aquisição do imóvel que ocupa poderá solicitar ao órgão competente a permuta deste por outro imóvel compatível com sua
renda, ficando o atendimento a essa solicitação condicionado à
existência de imóvel que lhe possa ser destinado e à conveniência administrativa para a formação da reserva de imóveis de
que trata o inciso V do parágrafo 2? do art. I?
§ 3? O ocupante sujeitar-se-á ao previsto no inciso VI, do
art. 2? e no art. 3? desta lei.
§ 4? O adquirente de imóvel funcional, nas condições previstas no caput deste artigo, poderá efetuar o pagamento, total
ou parcial, em cruzados novos, mediante a transferência da titu ~
laridade de créditos em contas existentes no Banco Central.
Art. 7? A venda dos imóveis funcionais somente será efetuada para os atuais ocupantes não proprietários de outro imóvel residencial no Distrito Federal.
Art. 8? Os adquirentes dos imóveis poderão utilizar financiamentos de entidades integrantes do Sistema Financeiro da
Habitação (SFH) e de outras instituições, inclusive entidades
abertas ou fecbadas de previdência privada.
Art. 9? A Caixa Econômica Federal representará a União
na celebração e administração dos contratos de compra e venda
de imóveis funcionais, promovendo, inclusive, as medidas judiciais e extrajudiciais que se tornarem necessárias à sua execução.
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Art. 10. Com O ato da celebração do contrato de compra e
venda estará automaticamente rescindido o termo de ocupação
do respectivo imóvel a que se referem o Decreto n:' 85.633 151, de
8 de janeiro de 1981 e o Decreto n:' 96.633 161, de I? de setembro
de 1988.
Art. 11. É facultado à Ordem dos Advogados do Brasil Seção do Distrito Federal, designar um representante que integrará a comissão de licitação a ser instituída para executar a licitação prevista nesta lei.
Art. 12. O valor apurado em decorrência da alienação de
cada imóvel será convertido em renda da União, cujo produto
será, obrigatoriamente, aplicado em programas habitacionais de
caráter social.
Art. 13. As empresas públicas, sociedades de economia
mista, respectivas subsidiárias e entidades controladas direta
ou indiretamente pela União, ficam autorizadas a proceder aos
atos legais e administrativos necessários à alienação de suas
unidades residenciais não vinculadas às suas atividades operacionais, com base nos termos desta lei.
Art. 14. A ocupação dos imóveis residenciais não destinados à alienação, no que não contrarie esta lei, ,'permanece regida
pelas disposições do Decreto-Lei n? 1.390 171, de 29 de janeiro de
1975.
Art. 15. O permissionário, dentre outros compromissos, se
obriga a:
I - pagar:
a) taxa de uso;
b) despesas ordínárias de manutenção, resultantes do rateio
das despesas realizadas em cada mês, tais como zeladoria, consumo de água e energia elétrica, seguro contra incêndio, bem assim outras relativas às áreas de uso comum;

151
pág. 18.

161

v.

Coleçã.o das Leis de 1981, Atos do Poder Executivo, volume 11,

v.

Coleção das Leis de 1988. Atos do Poder Executivo, volume VI,

pág , 366.

171
pág.7.

v.

Coleção das Leis de 1975, Atos do Poder Legislativo, volume I,
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c) quota de condomínio, exigível quando o imóvel funcional
estiver localizado em edifício em condomínio com terceiros, hipótese em que não será devido o pagamento previsto na alínea
anterior;
d) despesas relativas a consumo de gás, água e energia elétrica do próprio imóvel funcional;
e) multa equivalente a dez vezes o valor da taxa de uso, em
cada período de trinta dias de retenção do imóvel, após a perda
do direito à ocupação;
II - aderir à convenção de administração do edifício;
111 - ao desocupar o imóvel, restituí-lo nas mesmas condições de habitabílidade em que o recebeu.
§ I? O pagamento da taxa de uso e das despesas ordinárias de manutenção será efetuado mediante consignação em folha ou, se esta não for possível, por meio de documento próprio
de arrecadação ao Tesouro Nacional, com cópia para o órgão
responsável pela administração do imóvel.
§ 2? O atraso no pagamento da taxa de uso ou das despesas ordinárias de manutenção sujeitará o permissionário a juros
de mora de um por cento ao mês e correção monetária.
§ 3? A quota de que trata a alínea c do inciso I deste artigo será paga diretamente ao condomínio ou ao órgão responsável pela administração destes imóveis.
Art. 16. As taxas de uso não serão inferiores a um milésimo do valor atualizado dos imóveis e sujeitar-se-ão à atualização nas mesmas datas dos reajustes salariais dos servidores públicos da União.
Art. 17. No caso das ocupações dos imóveis a que se refere o art. 14, quando irregular, a União imitir-se-á, sumariamente, na sua posse, independentemente do tempo em que o imóvel
estiver ocupado.
Art. 18. É o Poder Executivo autorizado a extinguir o
Fundo Rotativo Habitacional de Brasília (FRHB), instituído pelo § 5? do art. 65 da Lei n? 4.380, de 21 de agosto de 1964, passando à propriedade da União os imóveis a ele incorporados ou
vinculados.
Art. 19. É extinta a Superintendência da Construção e
Administração Imobiliária (SUCAD), passando seu acervo e
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atribuições à Secretaria de Administração Federal da Presidência da República.
Art. 20. O Poder Executivo regulamentará esta lei no prazo de quarenta e cinco dias contados da data de sua publicação.
Art. 21. Revoga-se o Decreto-Lei n? 76181, de 21 de novembro de 1966 e disposições em contrário.
Brasília, 12 de abril de 1990; 169? da Independência e 102?
da República.
FERNANDO COLLOR
Bernardo Cabral
LEI N? 8.026, DE 12 DE ABRIL DE 1990
Dispõe sobre a eoliceçeo da pena de demissão a funcionário público.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte lei:
Art. I? Aplica-se a pena de demissão, a bem do serviço
público, ao funcionário público federal que:
I --.,. . mediante ação, ou omissão der causa ao não recolhimento, no todo ou em parte, de tributos, empréstimos compulsórios ou contribuições devidos à União;
II - mediante ação, ou omissão, facilitar a prática de crime contra a Fazenda Pública.
Parágrafo único. Entende-se por funcionário público, para
os efeitos deste artigo, a pessoa a que se refere o art. 327 e parágrafos do Código Penal.
Art. 2? O processo administrativo para apuração da responsabilidade pela ação ou omissão a que se refere o art. l? será instaurado mediante ato do Ministro de Estado a que estiver
subordinado o funcionário, aplicando-se, no que couber, o disposto nos arts. 219 a 239 da Lei n? 1.711111, de 28 de outubro de
1952 (Estatuto dos Funcionários Públicos Civis da União).
(8) V. Coleção das Leis de 1966, Atos do Poder Legislativo, volume VII,
pág. 186.
(1) V. Coleção das Leis de 1952, Atos do Poder Legislativo, volume VII,
pég. 25.
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Art. 3? Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 4? Revogam-se as disposições em contrário.
Brasília, 12 de abril de 1990; 169? da Independência e
102? da República.
FERNANDO COLLOR
Zélia M. Cardoso de Mello

LEI N? 8.027, DE 12 DE ABRIL DE 1990
Dispõe sobre normas de conduta dos
servidores públicos civis da União, das Autarquias e das Fundações Públicas, e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, faço saber que o Congresso N acionaI decreta 'e eu sanciono a seguinte lei:

Art. I?

Para os efeitos desta lei, servidor público é a pes-

soa legalmente investida em cargo ou em emprego público na
administração direta, nas autarquias ou nas fundações públicas.

Art. 2?

São deveres dos servidores públicos civis;

I -

exercer com zelo e dedicação as atribuições legais e
regulamentares inerentes ao cargo ou função;
II
ser leal às instituições a que servir;
IH - observar as normas legais e regulamentares;
IV - cumprir as ordens superiores, exceto quando mani-

festamente ilegais;
V - atender com presteza:
a) ao público em geral, prestando as informações requeridas, ressalvadas as protegidas pelo sigilo;
b) à expedição de certidões requeridas para a defesa de direito ou esclarecimento de situações de interesse pessoal;
VI - zelar pela economia do material e pela conservação
do patrimônio público;
VII - guardar sigilo sobre assuntos da repartição, desde
que envolvam questões relativas à segurança pública e da sociedade;
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manter conduta compatível com a moralidade púVIII
blica;
IX - ser assíduo e pontual ao serviço;
X - tratar com urbanidade os demais servidores públicos e o público em geral;
XI - representar contra ilegalidade, omissão ou abuso
de poder.
Parágrafo único. A representação de que trata o inciso XI
deste artigo será obrigatoriamente apreciada pela autoridade superior àquela contra a qual é formulada, assegurando-se ao representado ampla defesa, com os meios e recursos a ela ineren-:
teso
Art. 3? São faltas administrativas, puníveis com a pena
de advertência por escrito:
1 - ausentar-se do serviço durante o expediente, sem
prévia autorização do superior imediato;
II - recusar fé a documentos públicos;
III - delegar a pessoa estranha à repartição, exceto nos
casos previstos em lei, atribuição que seja de sua competência e
responsabilidade ou de seus subordinados.
Art. 4? São faltas administrativas, puníveis com a pena
de suspensão por até 90 (noventa) dias, cumulada, se couber,
com a destituição do cargo em comissão:
I - retirar, sem prévia autorização, por escrito, da autoridade competente, qualquer documento ou objeto da repartição;
H ~ opor resistência ao andamento de documento, processo ou à execução de serviço;
IH ~ atuar como procurador ou intermediário junto a repartições públicas;
IV - aceitar comissão, emprego ou pensão de Estado estrangeiro, sem licença do Presidente da República;
V - atribuir a outro servidor público funções ou atividades estranhas às do cargo, emprego ou função que ocupa, exceto
em situação de emergência e transitoriedade;
VI - manter sob a sua chefia imediata cônjuge, companheiro ou parente até o segundo grau civil;
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VII - praticar comércio de compra e venda de bens ou serviços no recinto da repartição, ainda que fora do horário normal
de expediente.
Parágrafo único. Quando houver conveniência para o serviço, a penalidade de suspensão poderá ser convertida em multa, na base de cinqüenta por cento da remuneração do servidor,
ficando este obrigado a permanecer em serviço.
Art. 5? São faltas administrativas, puníveis com a pena
de demissão, a bem do serviço público:
I - valer-se, ou permitir dolosamente que terceiros tirem proveito de informação, prestígio ou influência, obtidos em
função do cargo, para lograr, direta ou indiretamente, proveito
pessoal ou de outrem, em detrimento da dignidade da função
pública:
11 - exercer comércio ou participar de sociedade comercial, exceto como acionista, cotista ou comanditário;
III - participar da gerência ou da administração de empresa privada e, nessa condição, transacionar com o Estado;
IV - utilizar pessoal ou recursos materiais da repartição
em serviços ou atividades particulares;
V - exercer quaisquer atividades incompatíveis com o
cargo ou a função pública, ou, ainda, com o horário de trabalho;
VI - abandonar o cargo, caracterizando-se o abandono
pela ausência injustificada do servidor público ao serviço, por
mais de trinta dias consecutivos;
VII - apresentar inassiduidade habitual, assim entendida
a falta ao serviço, por vinte dias, interpoladamente, sem causa
justificada no período de seis meses;
VIII - aceitar ou prometer aceitar propinas ou presentes,
de qualquer tipo ou valor, bem como empréstimos pessoais ou
vantagem de qualquer espécie em razão de suas atribuições.
Parágrafo único. A penalidade de demissão também será
aplicada nos seguintes casos:
I
improbidade administrativa:
11 - insubordinação grave em serviço;
111 - ofensa física, em serviço, a servidor público ou a
particular, salvo em legítima defesa própria ou de outrem;
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IV - procedimento desidioso, assim entendido a falta ao
dever de diligência no cumprimento de suas atribuições;
V - revelação de segredo de que teve conhecimento em
função do cargo ou emprego.
Art. 6? Constitui infração grave, passível de aplicação da
pena de demissão, a acumulação remunerada de cargos, empregos e funções públicas, vedada pela Constituição Federal,
estendendo-se às autarquias, empresas públicas, sociedades de
economia mista da União, dos Estados, do Distrito Federal e
dos Municípios, e fundações mantidas pelo Poder Público.
Art. 7? Os servidores públicos civis são obrigados a decla-.
rar, no ato de investidura e sob as penas da lei, quais os cargos
públicos, empregos e funções que exercem, abrangidos ou não
pela vedação constitucional, devendo fazer prova de exoneração
ou demissão, na data da investidura, na hipótese de acumulação
constitucionalmente vedada.
§ I? Todos os atuais servidores públicos civis deverão
apresentar ao respectivo órgão de pessoal, no prazo estabelecido pelo Poder Executivo, a declaração a que se refere o caput
deste artigo.
§ 2? Caberá ao órgão de pessoal fazer a verificação da incidência ou não da acumulação vedada pela Constituição Federal.
§ 3? Verificada, a qualquer tempo, a incidência da acumulação vedada, assim como a não apresentação, pelo servidor, no
prazo a que se refere o § I? deste artigo, da respectiva declaração de acumulação de que trata o caput, a autoridade competente promoverá a imediata instauração do processo administrativo
para a apuração da infração disciplinar, nos termos desta lei,
so b pena de destituição do cargo em comissão ou função de confiança, da autoridade e do chefe de pessoal.

Art. 8? Pelo .exercício irregular de suas atribuições o servidor público civil responde civil, penal e administrativamente,
podendo as cominações civis, penais e disciplinares cumular-se,
sendo umas e outras independentes entre si, bem assim as instâncias civil, penal e administrativa.
§ l? Na aplicação das penas disciplinares definidas nesta
lei, serão consideradas a natureza e a gravidade da infração e
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os danos que dela provierem para o serviço público, podendo
eumular-sc, se couber, com as cominações previstas no § 4? do

art. 37 da Constituição.
§ 2? A competência para a imposição das penas disciplinares será determinada em ato do Poder Executivo.
§ 3? Os atos de advertência, suspensão e demissão mencionarão sempre a causa da penalidade.
§ 4? A penalidade de advertência converte-se automaticamente em suspensão, por trinta dias, no caso de reincidência.
§ 5? A aplicação da penalidade de suspensão acarreta o
cancelamento automático do valor da remuneração do servidor,
durante o período de vigência da suspensão.
§ 6? A demissão ou a destituição de cargo em comissão incompatibiliza o ex-servidor para nova investidura em cargo público federal, pelo prazo de cinco anos.
§ 7? Ainda que haja transcorrido o prazo a que se refere o
parágrafo anterior, a nova investidura do servidor demitido ou
destituído do cargo em comissão, por atos de que tenham resultado prejuízos ao erário, somente se dará após o ressarcimento
dos prejuízos em valor atualizado até a data do pagamento.
§ 8? O processo administrativo disciplinar para a apuração das infrações e para a aplicação das penalidades reguladas
por esta lei permanece regido pelas normas legais e regulamentares em vigor. assegurado o direito à ampla defesa.
§ 9?

Prescrevem:

I - em dois anos. a falta sujeita às penas de advertência
e suspensão;
II - em cinco anos. a falta sujeita à pena de demissão ou à
pena de cassação de aposentadoria ou disponibilidade.
§ la. A falta, também prevista na lei penal, como crime,
prescreverá juntamente com este.

Art. 9? Será cassada a aposentadoria ou a disponibilidade
do inativo que houver praticado, na ativa, falta punível com demissão. após apurada a infração em processo administrativo
disciplinar, com direito à ampla defesa.
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Parágrafo único. Será igualmente cassada a disponibilidade do servidor que não assumir no prazo legal o exercício do
cargo ou emprego em que for aproveitado.
Art. 10. Essa lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 11. Revogam-se as disposições em contrário.
Brasília, 12 de abril de 1990; 169? da Independência e
102? da República.
FERNANDO COLLOR
Zélia M. Cardoso de Mello
LEI N? 8.028, DE 12 DE ABRIL DE 1990
Dispõe sobre a organização da Presidência da República e dos Ministérios, e dá
outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, faço saber que o Congresso N acional decreta e eu sanciono a seguinte lei:
CAPÍTULO I
Da Presidência da República
Seção I
Da Estrutura
Art. I? A Presidência da República é constituída, essencialmente, pela Secretaria-Geral, pelo Gabinete Militar .e pelo
Gabinete Pessoal do Presidente da República.
Parágrafo único. T'ambém a integram:
a) como órgãos de consulta do Presidente da República:
1. O Conselho da República;
2. o Conselho de Defesa Nacional;
b) como órgãos de assessoramento imediato ao Presidente
da República:
\
1. o Conselho de Governo;
2. o Alto Comando das Forças Armadas:
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3. o Estado-Maior das Forças Armadas;
4. a Consultoria-Geral da República;
c) como órgãos de assistência direta e imediata ao Presidente da República:
1. a Secretaria da Cultura;
2. a Secretaria da Ciência e Tecnologia;
3. a Secretaria do Meio Ambiente;
4. a Secretaria do Desenvolvimento Regional;
5. a Secretaria dos Desportos;
6. a Secretaria da Administração Federal;
7. a Secretaria de Assuntos Estratégicos.
Seção II

Das Finalidades e Organização
Art. 2? A Secretaria-Geral, com a finalidade de assistir direta e imediatamente ao Presidente da República na desempenho de suas atribuições e, especialmente, na coordenação da
ação administrativa, no acompanhamento de' programas e políticas governamentais eno relacionamento com os Estados, Distrito Federal e Municípios e na supervisão técnica das Secretarias da Presidência da República, tem a seguinte estrutura básica:

I
Subsecretaria-Geral;
II
Cerimonial;
III
Secretaria de Controle Interno.
Parágrafo único. O Gabinete Militar e o Gabinete Pessoal,
subordinados diretamente ao Presidente da República, vinculam-se administrativamente à Secretaria-Geral.
Art. 3? O Gabinete Militar, com a finalidade de assistir
direta e imediatamente ao Presidente da República no desempenho de suas atribuições nos assuntos referentes à administração
militar, zelar pela sua segurança pessoal, a do Secretário-Geral,
a do Chefe do Gabinete Militar e a do Chefe do Gabinete Pessoal, bem assim das respectivas residências e dos palácios presidenciais, tem a seguinte estrutura básica:
I
Chefia;
II ~ Subchefia da Marinha;
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IH - Subchefia do Exército;
IV - Subchefia da Aeronáutica;
V - Serviço de Segurança.
Art. 4? O Gabinete Pessoal, com a finalidade de assistir
ao Presidente da República nos serviços de secretaria particular
e ajudância-de-ordens, tem a seguinte estrutura básica:
I - Secretaria Particular;
H - Ajudância-de-Ordens.
Art. 5? O Conselho da República e o Conselho de Defesa
Nacional, com a composição e as atribuições previstas na Constituição, terão a organização e o funcionamento regulados em lei
especial.
Art. 6? O Conselho de Governo, integrado pelos Ministros
de Estado, com a finalidade de assessorar o Presidente da República na formulação de diretrizes de ação governamental,
reunir-se-á quando por ele convocado.
Parágrafo único. O Conselho de Governo será presidido,
em cada reunião, pelo Ministro de Estado para este fim designado pelo Presidente da República.
Art. 7? O Alto Comando das Forças Armadas, integrado
pelos Ministros Militares, pelo Chefe do Estado-Maior das Forças Armadas e pelo Chefe do Estado-Maior de cada uma das
Forças Singulares, tem por finalidade assessorar o Presidente
da República nas decisões relativas à política militar e à coordenação de assuntos pertinentes às Forças Armadas.
Parágrafo único. O Alto Comando das Forças Armadas
reúne-se quando convocado pelo Presidente da República e é secretariado pelo Chefe do Gabinete Militar.
Art. 8? O Estado-Maior das Forças Armadas, mantida sua
atual estrutura, tem por finalidade assessorar o Presidente da
República nos assuntos referidos no art. 50 do Decreto-Lei n?
200(1), de 25 de fevereiro de 1967, e legislação especial superveniente.
Art. 9? Consultoria-Geral da República, com finalidade de
assessorar o Presidente da República em assuntos de natureza
jurídica, uniformizar a jurisprudência administrativa federal e
(1) V. Coleção das Leis de 1967, Atos do Poder Legislativo, volume I, pág. 240.
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coordenar, supervisionar e controlar as atividades do serviço
jurídico da Administração Pública Federal direta, indireta e
fundacional, tem sua estrutura básica integrada pelo gabinete
do Consultor-Geral e pela Consultoria da República.
Art. 10. A Secretaria da Cultura tem como finalidade planejar, coordenar e supervisionar a formulação e a execução da
política cultural em âmbito nacional, de forma a garantir o
exercício dos direitos culturais e o acesso às fontes da cultura;
apoiar e incentivar a valorização e a difusão das manifestações
culturais, promover e proteger o patrimônio cultural brasileiro,
tendo como estrutura básica:
I
Conselho Nacional de Política Cultural;
II - Departamento de Planejamento e Coordenação;
III - Departamento de Cooperação e Difusão.
Parágrafo único. (Vetado).
Art. 11. A Secretaria da Ciência e Tecnologia, com a finalidade de planejar, coordenar, supervisionar e controlar as atividades de ciência e tecnologia, inclusive programas especiais e
de fomento, e as atividades de pesquisas e desenvolvimento em
áreas prioritárias, tem a seguinte estrutura básica:
I
Conselho Nacional de Informática e Automação;
II
Departamento de Fomento;
III
Departamento de Planejamento e Avaliação:
IV
Departamento de Coordenação de Programas;
V
Departamento de Coordenação dos Órgãos de Execução;
VI
Secretaria Especial de Informática;
VII
Instituto de Pesquisas Espaciais;
VIII
Instituto Nacional de Pesquisa da Amazônia;
IX
Instituto Nacional de Tecnologia.
Art. 12. A Secretaria do Meio Ambiente, com a finalidade
de planejar, coordenar, supervisionar e controlar as atividades
relativas à Política Nacional do Meio Ambiente e à preservação,
conservação e uso racional dos recursos naturais renováveis,
tem a seguinte estrutura básica:
I - Conselho Nacional do Meio Ambiente;
II - Departamento de Planejamento e Coordenação da
Política Ambiental;
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UI - Departamento Técnico-Científico e de Cooperação;
IV - Comitê do Fundo Nacional do Meio Ambiente.
Art. 13. A Secretaria do Desenvolvimento Regional, tem
por finalidade planejar, coordenar, supervisionar e controlar a
ação dos órgãos e entidades federais que atuem em programas e
projetos de desenvolvimento regional, bem assim articular-se
com órgãos congêneres dos Estados, do Distrito Federal e dos
Municípios.
Art. 14. A Secretaria dos Desportos, com a finalidade de
realizar estudos, planejar, coordenar e supervisionar o desenvolvimento do desporto no País, de acordo com a Política N a- .
cional de Desportos, zelar pelo cumprimento da legislação desportiva e prestar cooperação técnica e assistência financeira supletiva aos Estados, ao Distrito Federal, aos Municipios, aos
Territórios e às entidades nacionais dirigentes dos desportos,
tem a seguinte estrutura básica:
I - Conselho Nacional de Desportos;
U - Conselho de Administração do Fundo de Assistência ao Atleta Profissional;
UI - ' Departamento de Desportos Profissional e NãoProfissional;
-IV - Departamento de Desportos das Pessoas Portadoras
de Deficiência;
V
(Vetado).
VI - (Vetado).
VU - (Vétado).
Parágrafo único. (Vetado).
Art. 15. A Secretaria da Administração Federal, com a finalidade de realizar estudos, formular diretrizes, orientar normativamente, planejar, coordenar, supervisionar e controlar os
assuntos referentes ao pessoal civil da Administração Pública
Federal direta, indireta e fundacional, bem assim os referentes
aos serviços gerais, à modernização e organização administrativas e aos sistemas e serviços de processamento de dados dessas
entidades, tem a seguinte estrutura básica:
I - Subsecretaria de Controle de Informática do Setor
Público;
II
Departamento de Recursos Humanos;
lU - Departamento de Serviços Gerais;
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IV - Departamento de Modernização Administrativa;
V - Departamento de Administração Imobiliária.
Art. 16. A Secretaria de Assuntos Estratégicos, com a finalidade de exercer as atribuições de Secretaria Executiva do
Conselho de Governo, desenvolver estudos e projetos de utilização de áreas indispensáveis à segurança do território e opinar
sopre o seu efetivo uso, fornecer os subsídios necessários às decisões do Presidente da República, cooperar no planejamento,
na execução e no acompanhamento de ação governamental com
vistas à defesa das instituições nacionais, coordenar a formulação da Política Nacional Nuclear e supervisionar sua execução,
salvaguardar interesses do Estado, bem assim coordenar, supervisionar e controlar projetos e programas que lhe forem atribuídos pelo Presidente da República, tem a seguinte estrutura
básica:
I
Departamento de Inteligência;
U
Departamento de Macroestratégias;
Hl
Departamento de Programas Especiais;
IV
Centro de Pesquisa e Desenvolvimento para a Segurança ·das Comunicações;
V - Centro de Formação e Aperfeiçoamento de Recursos
Humanos.
CAPÍTULO II
Dos Ministérios

Art. 17. São os seguintes os Ministérios:
I
da Justiça;
II
da Marinha;
III
do Exército;
IV
das Relações Exteriores;
V
da Educação;
VI
da Aeronáutica;
VII
da Saúde;
VIII
da Economia, Fazenda e Planejamento;
IX
da Agricultura e Reforma Agrária;
X
do Trabalho e da Previdência Social;
XI
da Infra-Estrutura;
XII
da Ação Social.
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Parágrafo único.
Ministérios.

São Ministros de Estado os titulares dos
Seção I

Dos Ministérios Militares
Art. 18. A estrutura e os assuntos que constituem área de
competência dos Ministérios Militares são os especificados no
Decreto-Lei n? 200, de 25 de fevereiro de 1967, e legislação especíal superveniente.
Seção II

Dos Ministérios Civis
Art. 19. Os assuntos que constituem área de competência
de cada Ministério Civil são os seguintes:
I - Ministério da Justiça:
a) ordem jurídica, nacionalidade, cidadania, direitos políticos, garantias constitucionais;
b) segurança pública, Polícia Federal, Rodoviária e Ferroviária Federal e do Distrito Federal;
c) administração penitenciária;
d) estrangeiros;
e) documentação, publicação e arquivo dos atos oficiais;
f) defesa da ordem econômica e metrologia legal;
g) indios;
h) registro do comércio e propriedade industrial;
II - Ministério das Relaçôes Exteriores:
a) política internacional;
b) relações diplomáticas, serviços consulares;
c) participação nas negociações comerciais, econômicas, técnicas e culturais com países e entidades estrangeiras;
d) programa de cooperação internacional;
e) apoio a delegações, comitivas e representações brasileiras em agências e organismos internacionais e multilaterais;
cor. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 182(2, t.l1:667-8ü8, mar./abr. 1990.

749
III - Ministério da Educação:
a I política nacional de educação;
b) educação, ensino civil, pesquisa e extensão universitárias;
c) magistério;
dI educação especial;
IV - Ministério da Saúde:
a) política nacional de saúde;
b I atividades médicas e paramédicas;
c) ação preventiva na área de saúde, vigilância sanitária
nas fronteiras, nos portos e aeroportos;
dI controle de drogas, medicamentos e alimentos;
e) pesquisas médico-sanitárias;
V - Ministério da Economia, Fazenda e Planejamento:
a) moeda, crédito, instituições financeiras, capitalização,
seguros privados e poupança popular;
b I administração tributária;
c) administração orçamentária e financeira, auditoria e contabilidade públicas;
d) administração patrimonial;
e) comércio exterior;
i)negociações econômicas e financeiras com governos e entidades estrangeiras;
g) desenvolvimento industrial e comercial;
h) abastecimento e preços;
l) elaboração de planos econômicos, projetos de diretrizes e
propostas orçamentárias;
j) estudos e pesquisas sócio-econômicas;
1) sistemas cartográfico e estatísticos nacionais;
VI - Ministério da Agricultura e Reforma Agrária;
a) produção agricola e pecuária;
b I padronização e inspeção de produtos vegetais e animais
e de insumos utilizados nas atividades agropecuárias;
CoL Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 182(2, t.1):667-808, mar./abr. 1990.
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c] reforma agrária e apoio às atividades rurais;

d)
e)
f)
g)

meteorologia, climatologia;
pesquisa e experimentação agropecuária;
vigilância e defesa sanitária animal e vegetal;
irrigação;
h) assistência técnica e extensão rural;
VII - Ministério do Trabalho e da Previdência Social;
a) trabalho e sua fiscalização;
b) mercado de trabalho e política de empregos;
. c) previdência social e entidades de previdência complementar;
d) política salarial;
e) política de imigração;
VIII - Ministério da Infra-Estrutura;
a) geologia, recursos minerais e energéticos;
b) regime hidrológico e fontes de energia hidráulica;
c) mineração e metalurgia;
d) indústria do petróleo e de energia elétrica, inclusive nuclear;
e) transportes ferroviário, rodoviário e aquaviário;
f) (Vetado).
g) marinha mercante, portos e vias navegáveis;
h) participação na coordenação dos transportes aeroviários,
na forma da lei;
i) telecomunicações, inclusive administração, controle e fiscalização da utilização do espectro de radiofreqüências;
j) serviços postais;
IX - Ministério da Ação Social:
a) assistência social;
b) defesa civil;
c) políticas habitacionais e de saneamento;
d) radicação de populações, ocupação do território e migrações internas.
CoL Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 182(2, t.l):667-80B, mar.labr. 1990.
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Subseção I
Do Secretário Executivo

Art. 20. Haverá em cada Ministério Civil, exceto no Ministério das Relações Exteriores, um Secretário Executivo,
cabendo-lhe, além da supervisão das Secretarias não subordinadas diretamente ao Ministro de Estado, exercer as funções que
lhe forem por este atribuídas.
Parágrafo único. O Secretário Executivo será nomeado pelo Presidente da República, mediante indicação do Ministro de
Estado competente.
Subseção 11
Dos Órgãos Comuns aos Ministérios Civis

Art. 21. Haverá, na estrutura básica de cada Ministério
Civil, exceto no Ministério das Relações Exteriores, os seguintes órgãos:
I - de assistência direta e imediata ao Ministro de Estado: o Gabinete;
II - setoriais:
a) Consultoria Jurídica, exceto no Ministério da Economia,
Fazenda e Planejamento;
b) Secretaria de Administração Geral;
c) Secretaria de Controle Interno.
Parágrafo único. Compete aos Consultores Jurídicos e, no
Ministério da Economia, Fazenda e Planejamento, ao Procurador-Geral da Fazenda Nacional, prestar assistência direta e
imediata aos respectivos Ministros de Estado.
Subseção III

Do Ministério das Relações Exteriores
Art. 22. São órgãos da estrutura básica do Ministério das
Relações Exteriores:
I - a Secretaria de Estado das Relações Exteriores que
compreende:
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a) órgãos de assistência direta e imediata ao Ministro de
Estado;
b) Secretaria-Geral de Política Exterior;
c) Secretaria-Geral Executiva;
d) Secretaria-Geral de Controle;
II - Repartições no Exterior, abrangendo:
a) as Missões Diplomáticas Permanentes;
b) as Repartições Consulares;
c) as Repartições Específicas destinadas às Atividades Administrativas, Técnicas ou Culturais.

Subseção IV
Dos Órgãos Específicos
Art. 23. São órgãos específicos dos Ministérios Civis:
I - no Ministério da Justiça:
a) o Conselho de Defesa dos Direitos da Pessoa Humana;
b) o Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciáfia;

c) o Conselho Nacional de Trânsito;
d) o Conselho Federal de Entorpecentes;
e) o Conselho Superior de Defesa da Liberdade de Criação
e Expressão;
f) o Conselho Nacional dos Direitos da Mulher;
g) o Conselho Nacional de Segurança Pública;
h) O Conselho Nacional de Metrologia, Normalização e
Qualidade Industrial;
j) a Secretaria Federal de Assuntos Legislativos;
j) a Secretaria Nacional dos Direitos da Cidadania e J ustiça;

1) a Secretaria Nacional de Direito Econômico;
m) a Secretaria de Polícia Federal;
n) o Arquivo Nacional;
o) a Imprensa Nacional;
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U - no Ministério da Educação:
a) o Conselho Federal de Educação:
b) a Secretaria Nacional de Educação Básica;
c) a Secretaria Nacional de Educação Tecnológica;
d) a Secretaria Nacional de Educação Superior;
e) o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais;
f) a Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível
Superior;
lU - no Ministério da Saúde:
a) o Conselho Nacional de Saúde;
b) a Secretaria Nacional de Vigilãncia Sanitária;
c) a Secretaria Nacional de Assistência à Saúde;
IV - no Ministério da Economia, Fazenda e Planejamento:
a) o Conselho Nacional de Política Fazendária;
b) o Conselho Monetário Nacional;
c) o Comitê Brasileiro de Nomenclatura;
d) o Conselho Nacional de Seguros Privados;
e) a Câmara Superior de Recursos Fiscais;
f) os l?, 2? e 3? Conselhos de Contribuintes;
g) o Conselho de Recursos do Sistema Financeiro Nacional;
h) a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional;
i) a Secretaria Nacional da Economia;
j) a Secretaria da Fazenda Nacional;
I) a Secretaria Nacional de Planejamento;
m) a Secretaria Especial de Política Econômica;
nJ a Escola de Administração Fazendária;
V - no Ministério da Agricultura e Reforma Agrária:
a) o Conselho Nacional de Agricultura;
b) a Comissão Executiva do Plano da Lavoura Cacaueira;
c) a Secretaria N acionai da Defesa Agropecuária;
d) a Secretaria Nacional da Reforma Agrária:
e) a Secretaria N acionai de Irrigação;
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VI - no Ministério do Trabalho e da Previdência Social:
a) o Conselho Nacional de Seguridade Social:
b) o Conselho Nacional do Trabalho:
c) o Conselho Curador do Fundo de Garantia por Tempo de
Serviço:
d) o Conselho de Gestão da Proteção ao Trabalhador;
e) o Conselho de Gestão da Previdência Complementar:
f) o Conselho de Recursos do Trabalho e Seguro Social;
g) o Conselho Deliberativo do Fundo de Amparo ao Trabalhador;
h) a Secretaria Nacional do Trabalho;
i) a Secretaria Nacional de Previdência Social e Complementar;

VII - no Ministério da Infra-Estrutura:
a) a Secretaria Nacional de Minas e Metalurgia;
b) a Secretaria Nacional de Energia;
c) a Secretaria Nacional dos Transportes;
d) a Secretaria Nacional de Comunicações;
VIII - no Ministério da Ação Social:
a) o Conselho Nacional de Serviço Social;
b) a Secretaria Nacional da Habitação;
c) a Secretaria Nacional de Saneamento;
d) a Secretaria Nacional da Promoção Social;
e) a Secretaria Especial de Defesa Civil;
f) a Coordenadoria Nacional para Integração da Pessoa
Portadora de Deficiência.
Parágrafo único. (Vetado).
CAPÍTULO III
Das
Art. 24.
I
da
II - da

Extinções e Criações de Cargos e Órgãos
São criados os cargos de Ministro de Estado:
Economia, Fazenda, e Pl~~léjamento;
Agricultura e Reforma Agrária;
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III
do Trabalho e da Previdência Social;
IV
da Infra-Estrutura;
V
da Ação Social.
Art. 25. Em decorrência do disposto nos arts. I?, 17 e 24_
são extintos os cargos:
I - de Ministros de Estado Chefe:
a) do Gabinete Civil da Presidência da República;
b) do Gabinete Militar da Presidência da República;
c) do Estado-Maior das Forças Armadas;
d) do Serviço Nacional de Informações;
II - de Ministros de Estado:
a) do Planejamento;
b) da Fazenda;
c) dos Transportes;
d) da Agricultura;.
e) do Trabalho;
fi do Desenvolvimento da Indústria e do Comércio;
g) das Minas e Energia;
h) do Interior;
i) das Comunicações;
j) da Previdência e Assistência Social;
l) da Cultura;
m) da Ciência e Tecnologia.
Art. 26. São criados os seguintes cargos de natureza especial:
Secretário-Geral da Presidência da República;
I
II
Chefe do Gabinete Militar;
III
Chefe do Estado-Maior das Forças Armadas;
IV
Chefe do Gabinete Pessoal do Presidente da República;

V
oito cargos de Secretário-Executivo, sendo um em cada Ministério de que tratam os incisos I, V, VII a XII do ..a rt.
17.
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§ I? Os titulares dos cargos referidos nos incisos I a IV
deste artigo perceberão vencimento mensal de NCz$ 196.200,00
(cento e noventa e seis mil e duzentos cruzados novos), reajustado no mesmo percentual e época em que for fixada a retribuição dos Ministros de Estado.
§ 2? Os titulares dos cargos referidos no inciso V, bem assim o Consultor-Geral da República, perceberão vencimento
mensal de NCz$ 166.500,00 (cento e sessenta e seis mil e quinhentos cruzados novos), reajustado no mesmo percentual e
época em que for fixada a retribuição dos Ministros de Estado.
Art. 27. São extintos:
I
o Gabinete Civil da Presidência da República;
II - o Serviço Nacional de Informações;
III - a Secretaria de Planejamento e Coordenação da Presidência da República;
IV - a Secretaria de Assessoramento da Defesa Nacional;
V - os Ministérios da Fazenda, dos Transportes, da Agricultura, do Trabalho, do Desenvolvimento da Indústria e do Comércio, das Minas e Energia, do Interior, das Comunicações, da
Previdência e Assistência Social, da Cultura e da Ciência e Tecnologia.
VI - as Secretarias-Gerais e as atuais Secretarias ou Assessorias Internacionais dos Ministérios Civis ou órgãos equivalentes da Presidência da República, ressalvado o disposto no
art. 19;
VII - as Divisões ou Assessorias de Segurança e Informações dos Ministérios Civis e os órgãos equivalentes das entidades da Administração Federal indireta e fundacional.
§ I? São, ainda, extintos:
a) na Presidência da República:
1. o Conselho de Desenvolvimento Econômico;
2. o Conselho de Desenvolvimento Social;
3. o Conselho Superior do Meio Ambiente;
b) no Ministério da Justiça:
1. a Comissão de Defesa dos Direitos do Cidadão;
2. o Conselho Nacional de Defesa do Consumidor;
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3. o Conselho Federal para a Reconstituição dos Bens Lesados:
cl no Ministério das Relações Exteriores:
1. a Delegação para o Desarmamento e Direitos Humanos,
em Genebra:
2. a Delegação Permanente junto aos Organismos Internacionais sediados em Londres;
3. A Missão Permanente junto às Nações Unidas, em Viena;

4. a Representação Permanente junto à F AO e Organismos
Internacionais Conexos, sediada em Roma;
§ 2? O acervo patrimonial dos órgãos referidos no caput
deste artigo será transferido para os Ministérios e órgãos que tiverem absorvido as correspondentes atribuições, facultado ao
Poder Executivo, após inventário, alienar o excedente ou doá-lo
aos Estados, ao Distrito Federal, aos Municípios ou mediante a
autorização legislativa específica, a instituições de educação e
de assistência social, sem fins lucrativos, reconhecidas na forma da lei.
§ 3? É o Poder Executivo autorizado a remanejar as dotações orçamentárias dos órgãos, unidades e entidades da Adrninistração direta e indireta, inclusive fundacional, extintos, em
unidades de referência orçamentária de cada subprojeto ou subatividade, para os órgãos, unidades e entidades que tiverem
absorvido as correspondentes atribuições, mantida a respectiva
classificação funcional-programática, inclusive os títulos, descritores, metas e objetivos, bem como a respectiva classificação
por grupos de natureza da despesa, determinadas na Lei n?
7.999 (2 ), de 31 de janeiro de 1990, com os valores estabelecidos
em conformidade com o Decreto n:' 98.913 (3) , de 31 de janeiro de
1990.
§ 4? As despesas empenhadas e executadas até 15 de março de 1990, pelos órgãos, unidades e entidades extintas, deverão
ser deduzidas das dotações dos órgãos, unidades e entidades
que tiverem absorvido as correspondentes atribuições e assumi(2) V. Coleçào das Leis de 1990, volume 182, n:' 1, pág. 38.
(3) Ibidem, pág. 406.
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do a respectiva programação orçamentária na formação do parágrafo anterior.
§ 5? Para os fins do disposto nesta lei fica o Poder Executivo autorizado a:
a) extinguir ou transferir, no âmbito da Administração PÚblica Federal, mediante alteração de denominação e especificação, sem aumento de despesa, cargos ou funções de confiança
dos Grupos Direção e Assessoramento Superiores (DAS) e Direção e Assessoramento Intermediário (DAI) ou funções equivalentes de natureza especial;
bl transferir, para os órgãos que tiverem absorvido as correspondentes atribuições, as Tabelas Especiais de Emprego ou'
de Pessoal Temporário;
c) fixar a lotação do pessoal nos órgãos da Presidência da
República e nos 'Ministérios Civis, bem assim redistribuir servidores no interesse da administração.
Art. 28. O excedente de pessoal em exercício nos órgãos e
Ministérios organizados nos termos desta lei será:
I - dispensado, quando ocupante, exclusivamente, de
função de confiança (LT-DAS) ou de Função de Assessoramento
Superior (FAS);
II - automaticamente devolvido aos órgãos e entidades
de origem, quando se tratar de servidores requisitados ou cedidos;
111 - exonerado do cargo em comissão ou função de confiança (DAS) ou dispensado da função (DAI), retornando ao
cargo ou emprego permanente, sem prejuízo do disposto no item
seguinte;
IV - considerado em disponibilidade, quando ocupante de
cargo ou emprego permanente dos respectivos quadros ou tabelas.
§ l? A tramitação do processo de disponibilidade dar-se-á
em caráter de urgência.
§ 2? Ressalvada a hipótese de acumulação lícita, aos servidores em disponibilidade é vedado exercer qualquer cargo,
função ou emprego ou prestar serviços remunerados a qualquer
título, em órgãos ou entidades da Administração Públíca Federal, dos Estados, do Distrito Federal ou dos Municípios.
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§ 3? Fica o Poder Executivo autorizado a dispor, mediante
decreto, sobre o aproveitamento do pessoal de que tratam os parágrafos precedentes.
§ 4? Nos órgãos não exista quadro próprio de pessoal de
apoio técnico-administrativo, poderão ser mantidas, nos casos
de comprovada necessidade, ouvida a Secretaria de Administração Federal da Presidência da República, as funções de assessoramento superior até a implantação do respectivo quadro de
pessoal.
Art. 29. O disposto nesta lei não legitima os atos praticados em desacordo com a legislação em vigor, nem exonera de
responsabilidade os infratores.

CAPÍTULO IV
Das Disposições Gerais
Art. 30. As entidades integrantes da Administração Pública Federal indireta serão vinculadas aos órgãos da Presidência
da República e aos Ministérios, segundo as normas constantes
do § I? do art. 4? e § 2? do art. 5? do Decreto-Lei n? 200, de 25
de fevereiro de 1967, e sujeitos à supervisão exercida, respectivamente, pelos Secretários da Presidência da República e pelos
Ministros de Estado, por intermédio dos Secretários dos Ministérios.
Art. 31. Fica vedada a realização de dispêndios a qualquer título com remuneração pessoal, pagamento ou reembolso
de gastos de transporte, estadia ou alimentação, por motivo de
participação em Conselho, Comissão ou outros órgãos colegiados da Administração Pública Federal direta, que não possuam
competência judicante.
§ I? OS serviços de secretaria executiva dos colegiados serão obrigatoriamente providos por órgãos integrantes da estrutura básica do Ministério.
§ 2? A participação em órgãos colegiados com funções de
normatização, deliberação, fiscalização, consulta, coordenação,
assessoramento e formulação de políticas setoriais, será considerada prestação de serviços relevantes.
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 182(2, t.1):667-808, mar./abr. 1990.
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Art. 32. Fica vedada, ainda, a criação de entidades da Administração Pública Federal indireta, com finalidade de prestar
apoio técnico ou administrativo aos órgãos e outras entidades
da Administração Pública Federal direta, autárquica ou fundacional.
CAPÍTULO V
Das Disposições Finais e Transitórias

Art. 33. Lei de normas gerais sobre desportos disporá sobre o processo de julgamento das questões relativas à disciplina
e às competições desportivas.
Art. 34. Os recursos interpostos contra decisões referentes
a prestações, contribuições e infrações à legislação previdenciária e trabalhista continuarão a ser processados e julgados pelos
órgãos atualmente competentes.
Parágrafo único. Os órgãos referidos neste artigo serão extintos com a instalação do Conselho a que alude a alinea f do
inciso VI do art. 23.
Art. 35. A Lei n? 6.938 141, de 31 de agosto de 1981, alterada
pela Lei n:' 7.804(5), de 18 de julho de 1989, passa a vigorar com
as seguintes modificações:
«Art. I? Esta lei, com fundamento nos incisos VI e
VII do art. 23 e no art. 235 da Constituição, estabelece a
Política Nacional do Meio Ambiente, seus fins e mecanismos de formulação e aplicação, constitui o Sistema N acionai do Meio Ambiente (Sisnama) e institui o Cadastro de
Defesa Ambiental.
Art. 6?
I - órgão superior: o Conselho de Governo, com a
função de assessorar o Presidente da República na formulação da política nacional e nas diretrizes governamentais
para o meio ambiente e os recursos ambientais;
(4) V. Coleção das Leis de 1981, Atos do Poder Legislativo, volume V, pág.
47.

(5) V. Coleção das Leis de 1989, volume 181, n? 4, pág. 1559.
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U - órgão consultivo e deliberativo: o Conselho Nacional do Meio Ambiente (Conama), com a finalidade de
assessorar, estudar e propor ao Conselho de Governo, diretrizes de políticas governamentais para o meio ambiente e
os recursos naturais e deliberar, no âmbito de sua competência, sobre normas e padrões compatíveis com o meio
ambiente ecologicamente equilibrado e essencial à sadia
qualidade de vida;
UI - órgão central: a Secretaria do Meio Ambiente
da Presidência da República, com a finalidade de planejar,
coordenar, supervisionar e controlar, como órgão federal, a
política nacional e as diretrizes governamentais fixadas para o meio ambiente;
IV - órgão executor: o Instituto Brasileiro do Meio
Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis, com a finalidade de executar e fazer executar. como órgão federal, a
política e diretrizes governamentais fixadas para o meio
ambiente;
Art. 8?

Compete ao Conama:

II - determinar, quando julgar necessário, a realização de estudos das alternativas e das possíveis conseqüências ambientais de projetos públicos ou privados, requisitando aos órgãos federais, estaduais e municipais, bem assim a entidades privadas, as informações indispensáveis
para apreciação dos estudos de impacto ambiental, e respectivos relatórios, no caso de obras ou atividades de significativa degradação ambiental, especialmente nas áreas
consideradas patrimônio nacional.
Parágrafo único. O Secretário do Meio Ambiente é,
sem prejuízo de suas funções, o Presidente do Conama.»
Art. 36. O art. 2? da Lei n:' 7.735 161, de 22 de fevereiro de
1989, passa a vigorar com a seguinte redação:
(6) V. Coleção das Leis de 1989, volume 181, n:' I, pág. 96.
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"Art. 2? É criado o Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama), Autarquia Federal de Regime Federal, dotada de personalidade jurídica de Direito Público, autonomia administrativa e
financeira, vinculada à Secretaria do Meio Ambiente da
Presidência da República, com a finalidade de assessorá-Ia
na formação e coordenação, bem como executar e fazer
executar a política nacional do meio ambiente e da preservação, conservação e uso racional, fiscalização, controle e
fomento dos recursos naturais.»
Art. 37. O art. 4? da Lei n? 7.797 171, de 10 de julho de 1989,
passa a vigorar com a seguinte redação:
"Art. 4? O Fundo Nacional do Meio Ambiente é administrado pela Secretaria do Meio Ambiente da Presidência
da República, de acordo com as diretrizes fixadas pelo
Conselho de Governo, sem prejuízo das competências do
Conama.»
Art. 38. O art. 10 da Lei n? 7.853 181, de 24 de outubro de
1989, passa a vigorar com a seguinte redação:
«Art. 10. A coordenação superior dos assuntos, ações
governamentais e medidas, referentes a pessoas portadoras
de deficiência, incumbirá à Coordenadoria Nacional para a
Pessoa Portadora de Deficiência (Cordel, órgão autônomo
do Ministério da Ação Social, ao qual serão destinados recursos orçamentários específicos.
Parágrafo único. Ao órgão a que se refere este artigo
caberá formular a Politica Nacional para a Integração da
Pessoa Portadora de Deficiência, seus planos, programas e
projetos e cumprir as instruções superiores que lhes digam
respeito, com a coorperação dos demais órgãos públicos.»
Art. 39. A Lei n? 7.232191, de 23 de outubro de 1984, passa
a vigorar com as seguintes modificações:

(7) V. Coleçao das Leis de 1989, volume 181, n'' 4, pág. 1461.
(8) V. Coleção das Leis de 1989, volume 181, n? 5, pág. 2239.
(9) V. Coleção das Leis de 1984, Atos do Poder Legislativo, volume VII,
pág. 96.
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«Art. 6? O Conselho Nacional de Informática e Automação (Conín) é constituído por representantes dos Ministros da Economia, Fazenda e Planejamento, da InfraEstrutura, do Trabalho e da Previdência Social, da Educação, das Relações Exteriores, pelo Chefe do Estado-Maior
das Forças Armadas e pelo Secretário de Ciência e Tecnologia e da Administração Federal, representando o Poder
Executivo, bem assim por 8 (oito) representantes de entidades não governamentais, compreendendo representantes da
indústria e dos usuários de bens e serviços de informática,
dos profissionais e trabalhadores do setor, da comunidade
científica e tecnológica, da imprensa e da área jurídica.
§ I? Cabe a Presidência do Conselho Nacional de Informática e Automação ao Secretário de Ciência e Tecnologia.»

Art. 40. Os arts. 55 e 67 da Lei n? 7.5011101, de 27 de junho
de 1986, passam a vigorar com a seguinte redação:
«Art. 55. Serão transferidos para o Quadro Especial
do Serviço Exterior:
I - O Ministro de Primeira Classe, ao completar 65
(sessenta e cinco) anos de idade ou 15 (quinze) anos de
classe;
n - O Ministro de Segunda Classe, ao completar 60
(sessenta) anos de idade ou 15 (quinze) anos de classe;
In - O Conselheiro, ao completar 58 (cinqüenta e oito) anos de idade ou 15 (quinze) anos de classe.
§ I? A transferência para o Quadro Especial do Serviço Exterior ocorrerá na data em que se verificar a primeira das duas condições previstas em cada um dos incisos I, n e In deste artigo.
§ 2? O Diplomata em missão permanente no exterior,
transferido para o Quadro Especial do Serviço Exterior,
será removido para a Secretaria de Estado, não podendo
sua partida do posto exceder o prazo de 60 (sessenta) dias,
contado da data de sua transferência para o referido Quadro.
(la) V. Coleção das Leis de 1986, Atos do Poder Legislativo, volume 111,
pág. 419.
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§ 3? O Diplomata transferido para o Quadro Especial
do Serviço Exterior não poderá ser designado para missões
permanentes ou transitórias no exterior.
§ 4? O Ministro de Segunda Classe que tiver exercido, por no mínimo 2 (doís) anos, as funções de Chefe de
Missão Diplomática, permanente terá assegurada, no Quadro Especial do Serviço Exterior, a remuneração correspondente ao cargo de Ministro de Primeira Classe do mesmo Quadro.
§ 5? O cargo de Ministro de Segunda Classe do Quadro Especial do Serviço Exterior transformar-se-á em cargo de Ministro de Primeira Classe do mesmo Quadro, na
data em que o respectivo ocupante satisfizer, antes de atingir a idade de aposentadoria compulsória, aos requisitos
do inciso I do art. 52 desta lei.
§ 6? O cargo de Conselheiro do Quadro Especial do
Serviço Exterior transformar- se-á em cargo de Ministro de
Segunda Classe do mesmo Quadro, na data em que o respectivo ocupante satisfizer, antes de atingir a idade de
aposentadoria compulsória, os requisitos do inciso II do
art. 52 desta lei.
§ 7? O cargo de Conselheiro do Quadro Especial do
Serviço Exterior, transformado, nos termos do parágrafo
anterior, em cargo de Ministro de Segunda Classe do mesmo Quadro, não poderá vir a ser, posteriormente, transformado em cargo de Ministro de Primeira Classe.
§ 8? (Vetado).

Art. 67. O Auxiliar Local será regido pela legislação
que lhe for aplicável, respeitadas as peculiaridades decorrentes da natureza especial do serviço e das condições do
mercado local de trabalho, na forma estabelecida em regulamento próprio.»
Art. 41. A transferência para o Quadro Especial dos Ministros de Primeira Classe, dos Ministros de Segunda Classe e
dos Conselheiros que, em 15 de março de 1990, hajam completado 15 (quinze) anos de classe, far-se-á dentro de 90 (noventa)
dias contados da referida data, mantido o prazo de partida preCol. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 182(2, t.l):667-808, mar.labr. 1990.
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visto no § 2? do art. 55 da Lei n:' 7.501, de 27 de junho de 1986,
com as modificações introduzidas por esta Lei.
Parágrafo único. A transferência para o Quadro Especial
dos Ministros de Primeira Classe, dos Ministros de Segunda
Classe e dos Conselheiros que vierem a completar 15 (quinze)
anos de classe, antes de 15 de junho de 1990, far-se-á igualmente
dentro do prazo estabelecido neste artigo.
Art. 42. Os titulares dos- órgãos referidos nas alíneas b, c
e d do inciso I do art. 2Q serão nomeados pelo Presidente da República dentre os Ministros de Primeira Classe da Carreira de
Diplomata que tenham exercido chefia de missão diplomática,
em caráter permanente, ainda que comissionados.
Art. 43. Serão transformados em Cousulados Gerais os
Consulados Gerais de Primeira Classe com sede nas cidades de
Los Angeles, Milão, Nova Iorque e Porto.
Art. 44. O art. 43 da Lei n? 6.251 1111, de 6 de outubro de
1975, passa a vigir com a seguinte redação:
«Art. 43. O Conselho Nacional de Desportos comporse-á de 11 (onze) membros, nomeados pelo Presidente da
República, sendo:
I - o Secretário dos Desportos da Presidência da
República, como seu Presidente;
II - dois membros indicados pelo Secretário dos
Desportos dentre pessoas de elevada expressão cívica e de
notórios conhecimentos e experiências sobre desporto para
servirem, um como I? Vice-Presidente e, outro, como 2?
Vice-Presidente;
III - um representante do Comitê Olímpico Brasileiro, por este indicado;
IV - um representante da Federação Brasileira de
Medicina Esportiva, por esta indicado;
V - um representante das confederações dirigentes
de desportos não-profissionais, por estas indicado;
(11) V. Coleção das Leis de 1975, Atos do Poder Legislativo, volume VII,
pág , 138.
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VI - um representante das confederações dirigentes
de desportos profissionais, por estas indicado;
.
VII - um representante de clubes de futebol profissional da 1~ Divisão Nacional, por estes indicado;
VIII
um representante dos atletas não-profissionais;
IX
um representante dos atletas profissionais;
X
um representante dos técnicos desportivos.
§ I? Os membros referidos nos incisos V, VI e VII serão indicados por eleição, em sessão especialmente convocada para este fim, presidida pelo titular da Secretaria dos'
Desportos.
§ 2? Os membros referidos nos incisos VIII, IX e X
são de livre indicação do Secretário dos Desportos.
§ 3? O mandato do Conselheiro será de até 2 (dois)
anos, permitida a recondução, e não ultrapassará, em qualquer hipótese, ao do Presidente da República."
Art. 45. As competências e atribuições do Ministério da
Educação constantes nas Leis n:' 6.2691121, de 24 de novembro de
1975, n? 6.251, de 8 de outubro de 1975 e n? 7.752 1131, de 14 de
abril de 1989, são transferidas à Secretaria dos Desportos da
Presidência da República.
Art. 46. O Conselho Curador a que se refere o «caput» do
art. 3? da Lei n:' 7.839 1141, de 12 de outubro de 1989, passa a ter a
seguinte composição: 3 (três) representantes dos trabalhadores e
3 (três) representantes dos empregadores, além de 1 (um) representante de cada uma das seguintes entidades e órgãos: Ministério da Economia, Fazenda e Planejamento, Ministério do Trabalho e da Previdência Social, Ministério da Ação Social, Caixa
Econômica Federal e Banco Central do Brasil.
Art. 47. O regulamento a que se refere o art. 67 da Lei n?
7.501, de 27 de junho de 1986, com a redação dada pela presente
lei, será baixada pelo Poder Executivo no prazo de cento e vinte
dias.
(12~

V. Coleção das Leis de 1975, Atos do Poder Legislativo, volume VII.

pág. 169.

(13) V. Coleção das Leis de 1989, volume 181, n? 2, pág. 454.
(14) V. Coleção das Leis de 1989, volume 181, n? 5, pág. 220S.
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Art. 48. As funções desempenhadas pelas Missões. Diplomáticas referidas na alínea c do § I? do art. 27 serão atribuidas
à Delegação Permanente em Genebra, à Missão junto às Nações
Unidas em Nova Iorque e às Embaixadas em Londres, Viena e
Roma.
Art. 49. (Vetado).
Art. 50. (Vetado).
ArL 5l. (Vetado).
Art. 52. (Vetado).
Art. 53. (Vetado).
Art. 54. (Vetado).
Art. 55. (Vetado).
Art. 56. (Vetado).
Art. 57. O Poder Executivo disporá sobre a organização e
funcionamento dos Ministérios e órgãos de que trata esta lei,
especialmente do Conselho de Governo e de suas Câmaras.
Art. 58. O Conselho de Governo proporá o Plano Nacional
de Cooperativismo, a ser submetido ao Congresso Nacional.
Art. 59.

Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 60. Revogam-se o art. 2? da Lei n:' 7.353 (15), de 29 de
agosto de 1985, o art. I? da Lei n:' 7.536 (16), de 15 de setembro de
1986, o art. 7? da Lei n? 6.938, de 31 de agosto de 1981, com a redação dada pelo inciso IV do art. I? da Lei n:' 7.804, de 18 de juElO de 1989, o art. 11 da Lei n? 7.853, de 24 de outubro de 1989, e
demais disposições em contrário.
Brasília, 12 de abril de 1990; 169? da Independência e
102? da República.
FERNANDO COLLOR
Bernardo Cabral
(15) V. Coleção das Leis de 1985, Atos do Poder Legislativo, volume V, pág.
37.

(16) V. Coleção das Leis de 1986, Atos do Poder Legislativo, volume V, pág ,

105.
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LEI N? 8.029, DE 12 DE ABRIL DE 1990 1'1
Dispõe sobre a extinçào e dieeoluçao de
entidades da Administração Pública Federal, e dá outras providências.

o PRESIDENTE DA REPÚBLICA, faço saber que o Congresso N acional decreta e eu sanciono a seguinte lei:
Art. I? É o Poder Executivo autorizado a extinguir ou a
transformar as seguintes entidades da Administração Pública
Federal:
I - Autarquias:
a) Superintendência do Desenvolvimento da Região CentroOeste (Sudeco):
bl Superintendência do Desenvolvimento da Região Sul
(Sudesul);
c) Departamento Nacional de Obras e Saneamento (DNOS);
di Instituto do Açúcar e do Álcool (IAAI;
e) Instituto Brasileiro do Café (IBC);
U - Fundações:
a) Fundação N acíonal de Artes (Funarte);
b) Fundação Nacional de Artes Cênicas (Fundacen};
c} Fundação do Cinema Brasileiro (FCB);
d) Fundação Nacional Pró-Memória (Pró-Memória);
e) Fundação Nacional Pró-Leitura (Pró-Leitura);
f) Fundação Nacional para Educação de Jovens e Adultos
(Educar);
g) Fundação Museu do Café;
UI - Empresa Pública:
- Empresa Brasileira de Assistência Técnica e Extensão
Rural (Embrater).
IV - Sociedade de Economia Mista:
- Banco Nacional de Crédito Cooperativo S.A. (BNCC).
§ I? (Vetado).
(*)

Retificada no DO de 23.4.1990 (pág. 991 deste volume).
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§ 2? (Vetado).
§ 3? (Vetado).
Art. 2? E o Poder Executivo autorizado a constituir:
I - o Instituto Brasileiro da Arte e Cultura (IBAC), sob
regime jurídico de Fundação, ao qual serão transferidos o acervo, as receitas e dotações orçamentárias, bem assim 08 direitos
e obrigações das fundações a que se referem as alíneas a, b e c
do inciso 11 do artigo anterior, com as seguintes competências:
a) formular, coordenar e executar programas de apoio aos
produtores e criadores culturais, isolada ou coletivamente, e de-

mais manifestações artísticas e tradicionais representativas do
povo brasileiro;
b) promoção de ações voltadas para difusão do produto e
da produção cultural;
c) orientação normativa, consulta e assistência no que diz
respeito aos direitos de autor e direitos que lhe são conexos;
d) orientação normativa, referente à produção e exibição cinematográfica, videográfica e fonográfica em todo o território
nacional;
II - o Instituto Brasileiro do Patrimõnio Cultural
(IBPC), ao qual serão transferidos as competências, o acervo e
as receitas e dotações orçamentárias da Secretaria do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (SPHAN), bem como o acervo, as receitas e dotação orçamentária da Fundação a que se refere a alínea d do inciso II do artigo anterior, tem por finalidade
a promoção e proteção do patrimônio cultural brasileiro nos termos da Constituição Federal especialmente em seu art. 216;
III - A Biblioteca Nacional, à qual serão transferidos as
atribuições, o acervo, as receitas e dotações orçamentárias da
Fundação Pró-Leitura, a que se refere a alínea e do inciso II do
artigo anterior.
§ 1? O Instituto Brasileiro do Patrimônio Cultural sucede
a Secretaria do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional
(SPHANj, nas competências previstas no Decreto-Lei n? 25(1),

(1)

V. Coleção das Leis de 1937, Atos do Poder Legislativo, volume Hl, pág.

331.
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de 30 de novembro de 1937, no Decreto-Lei n? 3.866121, de 29 de
novembro de 1941, na Lei n:' 4.8451 31, de 19 de novembro de 1965
e na Lei n? 3.924 141, de 26 de julho de 1961.
§ 2? As entidades a que se refere este artigo serão dirigidas por diretorias integradas por presidente e até quatro diretores, todos nomeados pelo Presidente da República.
§ 3? Os serviços prestados pelas entidades referidas neste
artigo serão remunerados conforme tabelas de preços e ingressos aprovadas pelas respectivas diretorias.
§ 4? O Poder Executivo disporá, em decreto, sobre as estruturas, quadros de pessoal e 'atribuições das entidades a que'
se refere este artigo, respeitado, quanto às últimas, as atribuições básicas das entidades absorvidas.

§ 5? Aplicam-se aos servidores que excedam a lotação a
que se refere o parágrafo anterior, o disposto na lei que resultou
da conversão da Medida Provisória n? 150151, de 1990.
Art. 3? (Vetado).

Art. 4? É o Poder Executivo autorizado a dissolver ou a
privatizar as seguintes entidades da Administração Pública Federal:
I
Empresa de Portos do Brasil S.A. (Portobrás);
II
Empresa Brasileira de Transportes Urbanos
(EBTU);
III
Companhia Auxiliar de Empresas Elétricas Brasileiras (Caeeb);
Petrobrás Comércio Internacional S.A. (Interbrás};
IV
V
Petrobrás Mineral S.A. (Petromisa):
VI
Siderurgia Brasileira S.A. (Siderbrás);
558.

(2) V. Coleção das Leis de 1941, Atos do Poder Executivo volume VII pág
'
,.

'(3) V. Coleção das Leis de 1965, Atos do Poder Legislativo, volume VII,
pág. 8L
44.

(4) V. Coleção das Leis de 1961, Atos do Poder Legislativo, volume V, pág.
(5) V. pág. 828 deste volume.
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VII - Distribuidora de Filmes S.A. (Embrafilme);
VIII - Companhia Brasileira de Infra-Estrutura Fazendária (Infaz).
§ I? (Vetado).
§ 2? No caso de privatização, terão preferência para aquisição da empresa os seus servidores, organizados em cooperativa ou associação, nos termos do art. 5? desta lei.
Art. 5? É o Poder Executivo autorizado a privatizar a
Companhia Brasileira de Projetos Industriais (Cobrapi) , assegurada preferência na aquisição desta pelos seus empregados desde que estes se manifestem dentro de trinta dias da apuração,
na forma da lei, do preço final de venda, facultada a sua definição por intermédio de concorrência pública.
Parágrafo único. O Poder Executivo poderá conceder financiamento de longo prazo, através de suas instituições financeiras de fomento econômico, aos empregados da empresa, com
vistas a possibilitar-lhes a sua aquisição, nos termos deste artigo.
Art. 6? (Vetado).
Art. 7? É o Poder Executivo autorizado a transferir o
acervo técnico, físico, material e patrimonial da Fazenda Experimentai do Café, situada no Município de Varginha, Estado de
Minas Gerais, e do Programa Nacional de Melhoramento da
Cana-de-Açúcar (Planalsucar) para a Empresa Brasileira de
Pesquisa Agropecuária (Embrapa).
Parágrafo único. (Vetado).
Art. 8? É o Poder Executivo autorizado a desvincular, da
Administração Pública Federal, o Centro Brasileiro de Apoio à
Pequena e Média Empresa (Cebrae), mediante sua transformação em serviço social autônomo.
§ I? Os Programas de Apoio às Empresas de Pequeno
Porte que forem custeados com recursos da União passam a ser
coordenados e supervisionados pela Secretaria Nacional de Economia, Fazenda e Planejamento.
§ 2? Os Programas a que se refere o parágrafo anterior serão executados, nos termos da legislação em vigor, pelo Sistema
Cebrae/Ceags, através da celebração de convênios e contratos,
até que se conclua o processo de autonomização do Cebrae.
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§ 3? As contribuições relativas às entidades de que trata o
art. I? do Decreto-Lei n:' 2.318 161, de 30 de dezembro de 1986, poderão ser majoradas em até três décimos por cento, com vistas
a financiar a execução da política de Apoio às Microempresas e
às Pequenas Empresas.
§ 4? O adicional da contribuição a que se refere o parágrafo anterior será arrecadado e repassado mensalmente pelo órgão
competente da Previdência e Assistência Social ao Cebrae.
Art. 9? Os bens imóveis integrantes do patrimônio das autarquias de que trata o art. I?, I, e o das fundações referidas
nas alíneas e e f do art. I?, 11, que não tenham sido transferidos
às entidades que as absorvem ou sucedem, serão incorporados
ao patrimônio da União, mediante termos lavrados na forma do
art. 13, VI, do Decreto-Lei n? 147171, de 3 de fevereiro de 1967,
com a redação dada pelo art. 10 da Lei n:' 5.4211 81, de 25 de abril
de 1968.
§ I? Os bens imóveis, materiais e equipamentos, integrantes do acervo das autarquias e fundações referidas neste artigo,
passarão ao patrimônio da União e, após inventário, à responsabilidade da Secretaria da Administração Federal, que promoverá a sua redistribuição a outros órgãos da Administração PÚ~
blica Federal.
§ 2? A Secretaria de Administração Federal poderá alienar, mediante leilão, os bens imóveis desnecessários ao Serviço
Público Federal ou propor a sua doação, com ou sem encargos,
através de leis que os nominem caso a caso, a Estados, ao Distrito Federal, a Territórios, a Municípios ou a instituições de
educação ou de assistência social, sem fins lucrativos, como tal
reconhecidas na forma da lei.
Art. 10. A Fundação Brasileira Centro de TV Educativa
(Funtevê}, passa a denominar-se Fundação Roquette Pinto,
mantidas as suas funções e finalidades educacionais e culturais.
Art. 11. É o Poder Executivo autorizado a instituir a Fundação Nacional de Saúde (FNS), mediante incorporação da Fun(6) V. Coleção das Leis de 1986, Atos do Poder Legislativo, volume VII,
pág. 89.
(7) V. Coleção das Leis de 1967, Atos do Poder Legislativo, volume I, pág.
143.

(8) V. Coleção das Leis de 1965, Atos do Poder Legislativo, volume Ill , pág.
21.
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dação Serviços de Saúde Pública (FSESP) e da Superintendência de Campanhas de Saúde Pública (Sucam).
§ I? Dentro de noventa dias, as atribuições, os acervos, o
pessoal e os recursos orçamentários da Fundação Serviços de
Saúde Pública (FSESP), e da Superintendência de Campanhas
de Saúde Pública (Sucam), deverão ser transferidos para a Fundação Nacional de Saúde (FNS).
§ 2? A Fundação Nacional de Saúde poderá contratar empregados, sob o regime da legislação trabalhista, por tempo determinado, para atender a necessidade temporária e excepcional
dos serviços de combate a epidemias e endemias, mediante prévia autorização da Secretaria de Administração Federal.
§ 3? Os servidores atualmente em exercício na Superintendência de Campanhas de Saúde Pública poderão optar pela sua
integração à Fundação Nacional de Saúde no prazo de noventa
dias da data de sua constituição. Caso não manifestem essa opção, aplicar-se-á o disposto na lei que resultou da conversão da
Medida Provisória n:' 150, de 1990.
Art. 12. O art. 190 do Decreto-Lei n? 200191, de 25 de fevereiro de 1967, passa a vigorar com a seguinte redação:
«Art. 190. É o Poder Executivo autorizado a instituir, sob a forma de fundação, o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea), com a finalidade de auxiliar o Ministro de Estado da Economia, Fazenda e Planejamento na
elaboração e no acompanhamento da política econômica e
promover atividade de pesquisa econômica aplicada nas
áreas fiscal, financeira, externa e de desenvolvimento setorial.
Parágrafo único. O instituto vincular-se-á ao Ministério da Economia, Fazenda e Planejamento.»
Art. 13. A Fundação Nacional do Bem-Estar do Menor,
instituída pela Lei n:' 4.5131101, de I? de dezembro de 1964, passa
a denominar-se Fundação Centro Brasileiro para a Infâricia e
Adolescência.
(9) V. Coleção das Leis de 1967, Atos do Poder Legislativo, volume I, pág.
240.

(10) V. Coleção das Leis de 1964, Atos do Poder Legislativo, volume VII,
pág , 399.
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Parágrafo único. A Fundação Centro Brasileiro para a Infância e Adolescência tem por objetivo formular, normatizar e
coordenar a política de defesa dos direitos da criança e do adolescente, bem assim prestar assistência técnica a órgãos e entidades que executem essa política.
Art. 14. É o Poder Executivo autorizado a instituir o Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), como autarquia federal, mediante fusão do Instituto de Administração da Previdência é Assistência Social (lapas), com o Instituto Nacional de
Previdência Social (INPS), observado o disposto nos §§ 2? e 4?
do art. 2? desta lei.
Parágrafo único. O Instituto Nacional do Seguro Social
(INSS) terá até sete superintendências regionais, com localização definida em decreto, de acordo com a atual divisão do território nacional em macrorregiões econômicas, adotada pela Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE),
para fins estatísticos, as quais serão dirigidas por Superintendentes nomeados pelo Presidente da República.
Art. 15. É o Poder Executivo autorizado a transformar em
empresa pública a Central de Medicamentos, órgão autônomo
integrante do Ministério da Saúde.
§ I? O capital inicial da empresa de que trata este artigo,
pertencente exclusivamente à União, será constituído pelos
bens materiais e dotações orçamentárias atualmente consignadas à Central de Medicamentos.

§ 2? Aplica-se à empresa pública Central de Medicamentos o disposto no § 2? do art. 2? desta lei.
§ 3? O Ministro de Estado da Saúde adotará as providências necessárias para a constituição da empresa pública Central
de Medicamentos, observadas as disposições legais aplicáveis.
§ 4? Os servidores atualmente em exercício na Central de
Medicamentos poderão optar pela sua integração na empresa
pública Central de Medicamentos, no prazo de trinta dias da
data de sua constituição. Caso não manifestem essa opção.
aplicar-se-á o disposto na lei resultante da conversão da Medida
Provisória n? 150, de 1990.
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Art. 16. E o Poder Executivo autorizado a promover:
I - por intermédio da Telecomunicações Brasileiras S.A.
(Telebrásl, a fusão ou a incorporação das empresas de telecomunicações, exceto a Embratel, integrantes do respectivo Sistema,
de modo a reduzir para oito empresas de âmbito regional, as
atualmente existentes, observado o que dispõe o parágrafo único do art. 14 desta lei, quanto ao referencial para a delimitação
das regiões;
II - a fusão da Companhia de Financiamento da Produção, da Companhia Brasileira de Alimentos e da Companhia
Brasileira de Armazenamento, que passarão a constituir a. Companhia Nacional de Abastecimento.
Parágrafo único. Constituem-se em objetivos 'básicos da
Companhia Nacional de Abastecimento:
a) garantir ao pequeno e médio produtor 08 preços mínimos
e armazenagem para guarda e conservação de seus produtos;
bj suprir carências alimentares em áreas desassistidas ou
não suficientemente atendidas pela iniciativa privada; .
c) fomentar o consumo dos produtos básicos e necessários à
dieta alimentar das populações carentes;
d) formar estoques reguladores e estratégicos objetivando
absorver excedentes e corrigir desequilíbrios decorrentes de manobras especulativas;
e) (Vetado).
f) participar da formulação de política agrícola; e
g) fomentar, através de intercâmbio com universidades,
centros de pesquisas e organismos internacionais, a formação e
aperfeiçoamento de pessoal especializado em atividades relativas ao setor de abastecimento.
Art. 17.

E o Poder Executivo autorizado a doar a Estados

e Municípios, sem encargos para os donatários, a participação
acionária da União nas seguintes empresas: Companhia de Navegação do São Francisco, Empresa de Navegação da Amazônia

S.A. e Serviço de Navegação da Bacia do Prata S.A.
Art. 18.

Nos casos de dissolução de sociedades de econo-

mia mista, bem assim nos de empresas públicas que revistam a

forma de sociedades por ações, a liquidação far-se-á de acordo
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com o disposto nos arts. 208 e 210 a 218, da Lei n? 6.404(11), de
15 de dezembro de 1976, e nos respectivos estatutos sociais.
§ I? A Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional convocará, no prazo de oito dias após o decreto de dissolução da sociedade, assembléia geral de acionistas para os fins de:
a) nomear o liquidante, cuja escolha deverá recair em servidor efetivo da Administração Pública Federal direta, autárquica
ou fundacional, indicado pela Secretaria de Administração Federal, o qual terá remuneração equivalente à do cargo de presidente da companhia e poderá manter vigentes os contratos de
trabalho dos servidores da sociedade liquidanda, que forem estritamente necessários à liquidação, devendo, quanto aos demais, rescindir os contratos de trabalho, com a imediata quitação dos correspondentes direitos;
b) declarar extintos os mandatos e cessada a investidura do
presidente, dos diretores e dos membros dos Conselhos de Administração e Fiscal da sociedade, sem prejuízo da responsabilidade pelos respectivos atos de gestão e de fiscalização;
c) nomear os membros do Conselho Fiscal que deverá funcionar durante a liquidação, dele fazendo parte representante do
Tesouro Nacional; e
d) fixar o prazo no qual se efetivará a liquidação.

§ 2? O liquidante, além de suas obrigações, incumbir-se-á
das providências relativas à fiscalização orçamentária e Iinanceira da entidade em liquidação, nos termos da Lei n? 6.223(12),
de 14 de julho de 1975, alterada pela Lei n? 6.252(13), de 10 de outubro de 1975.
§ 3? Para os efeitos do disposto no parágrafo anterior J o
liquidante será assistido pela Secretaria de Controle Interno do
Ministério da Economia, Fazenda e Planejamento.
(11) V. Coleção das Leis de 1976, Atos do Poder Legislativo, volume VII,
pág. 105.

(12) V. Coleção das Leis de 1975, Atos do Poder Legislativo, volume V, pág:

32.
(13) V. Coleção das Leis de 1975, Atos do Poder Legislativo, volume VII,
pág , 144.
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§ 4? Aplicam-se as normas deste artigo, no que couber, à
liquidação de empresas públicas que se revistam outras formas
admitidas pelo direito.
§ 5? (Vetado].

Art. 19. As entidades a que se refere o art. 2? desta lei sucederão as fundações nele referidas, nos seus direitos e obrigações decorrentes de norma legal, ato administrativo ou contrato,
bem assim nas demais obrigações pecuniárias.
Art. 20. A União sucederá a sociedade, que venha a ser
extinta ou dissolvida, nos. seus direitos e obrigações decorrentes
de norma legal, ato administrativo ou contrato, bem assim nas
demais obrigações pecuniárias.
§ 1? O Poder Executivo disporá, em decreto, a respeito da
execução dos contratos em vigor, celebrados pelas entidades a
que se refere este artigo, podendo, inclusive, por motivo de interesse público, declarar a sua suspensão ou rescisão.
§ 2? (Vetado).

Art. 21. A Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional adotará as providências necessárias à celebração de aditivos visando
à adaptação dos instrumentos contratuais por ela firmados aos
preceitos legais que regem os contratos em que seja parte a
União.
Parágrafo único. Nos aditivos a contratos de créditos externo constará, obrigatoriamente, cláusula excluindo a jurisdição
de tribunais estrangeiros, admitida, tão-somente, a submissão
de eventuais dúvidas e controvérsias dela decorrentes, à justiça
brasileira ou à arbitragem, nos termos do art. 11 do Decreto- Lei
n? 1.312 1141, de 15 de fevereiro de 1974.
Art. 22. O Presidente da República disporá sobre a transferência das atribuições do extinto Instituto do Açúcar e do Álcool IIAA) aos órgãos e entidades da Administração Pública Federal.

(14) V. Coleção das Leis de 1974, Atos do Poder Legislativo, volume I, pág. 9.
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. Art. 23. São cancelados os débitos de qualquer natureza
para com a Fazenda Nacional, de responsabilidade das entidades que vierem a ser extintas ou dissolvidas em virtude do disposto nesta lei.
Art. 24. Os servidores em exercício nas autarquias e fundações extintas nos termos desta lei, que não sejam aproveitados nas entidades que incorporaram as suas atribuições, serão
colocados em disponibilidade, observado o disposto na lei que
resultou da conversão da Medida Provisória n? 150, de 1990.

Art. 25.

(Vetado).

Art. 26.

(Vetado).

Art. 27. É o Poder Executivo autorizado a adaptar os estatutosdo Instituto de Planejamento Econômico e Social (Ipea)
e da Fundação Nacional do Bem-Estar do Menor (Funabem), às
alterações decorrentes do disposto, respectivamente, nos arts.
12 e 13, as quais serão averbadas no Registro Civil das Pessoas
Jurídicas.
Art. 28. O Adicional de Tarifa Portuária (ATP), a que se
refere", Lei n? 7.700 1151, de 21 de dezembro de 1988, passa a ser
recolhido como receita vinculada da União, de acordo com o
disposto no art. I? do Decreto-Lei n? 1.755 1161, de 7 de dezembro
de 1979, e aplicado o produto de sua arrecadação em programas
aprovados no orçamento anual para o Ministério da InfraEstrutura.
Art. 29. O Conselho de Governo proporá o Programa N acionai de Apoio à Pequena e Média Empresa e o Programa N acionai de Alfabetização, a serem submetidos ao Congresso N acional.
Art. 30.

Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

(15) V. Coleção das Leis de 1988, Atos do Poder Legislativo, volume VII,
pág. 86.

(16) V. Coleção das Leis de 1979, Atos do Poder Legislativo, volume VII,
pãg. 52.
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Art. 31. Revogam-se o Decreto-Lei n:' 2.421 1171, de 29 de
março de 1988, o art. 5? da Lei n? 4.513 1181, de 1? de dezembro de
1964, e as demais disposições em contrário.
Brasilia, 12 de abril de 1990; 169? da Independência e
102? da República.
FERNANDO COLLOR

Bernardo Cabral
LEI N? 8.030, DE 12 DE ABRIL DE 1990 1*1
Institui nova sistemática para reajuste
de preços e salários em geral e dá outras
providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte lei:
Art. 1? Ficam vedados, por tempo indeterminado, a partir
da data de publicação da Medida Provisória n? 1541 11, de 15 de
março de 1990, quaisquer reajustes de preços de mercadorias e
serviços em geral, sem a prévia autorização em portaria do Ministro da Economia, Fazenda e Planejamento.
Art. 2? O Ministro da Economia, Fazenda e Planejamento
estabelecerá, em ato publicado no Diário Oficial da União:
I - no primeiro dia útil de cada mês, a partir do dia 1?
de maio de 1990, o percentual de reajuste máximo mensal dos
preços autorizados para as mercadorias e serviços em geral;
U - no primeiro dia útil, após o dia 15 de cada mês, a
partir do dia 15 de abril de 1990, o percentual de reajuste mínimo mensal para os salários em geral, bem assim para o saláriomínimo;
lU - no primeiro dia útil, após o dia 15 de cada mês, a
partir de 15 de abril de 1990, a meta para o percentual de varia27.

(17) V. Coleção das Leis de 1988, Atos do Poder Legislativo, volume I, pág.
(18) V. Coleção das Leis de 1964, Atos do Poder Legislativo, volume VII,

pág. 399.
(*) Republicada no DO de 17.4.1990 {pág. 973 deste volume) e retificada no
DO de 23.4.1990 (pág. 992 deste volume).

(1) V. pág. 869 deste volume.
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ção média dos preços durante os trinta dias contados a partir
do primeiro dia do mês em curso.
§ I? O percentual de reajuste salarial-mínimo mensal estabelecido neste artigo será válido para o ajuste das remunerações
relativas ao trabalho prestado no mês em curso.
§ 2? Os percentuais de reajuste máximo para os preços de
mercadorias e serviços em geral terão como referência os trinta
dias posteriores à data de sua divulgação pelo Ministro da Economia, Fazenda e Planejamento, observado o prazo mínimo de
trinta dias entre os reajustes.
§ 3? O Ministro da Economia, Fazenda e Planejamento deliberará sobre os pedidos de reajustes, em caráter extraordínário, de preços específicos, desde que não seja comprometida a
meta estabelecida para a variação média dos preços a que se refere o inciso lII.
§ 4? A restrição a que se refere o parágrafo anterior não
se aplica aos reajustes de preços autorizados até 30 de abril de
1990.
§ 5? O percentual a que se refere o item II nunca será inferior ao que se refere o item III do caput deste artigo.
§ 6? O Ministro da Economia, Fazenda e Planejamento solicitará à Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) ou a instituição de pesquisa de notória especialização, o cálculo de índices de preços apropriados à medição da
variação média dos preços relativa aos períodos correspondentes às metas a que se refere o inciso IH.
Art. 3? Aumentos salariais, além do reajuste mínimo a
que se refere o art. 2?, poderão ser livremente negociados entre
as partes, mas não serão considerados na deliberação do ajuste
de preços, de que trata o § 3? do mesmo artígo.
§ I? (Vetado).
§ 2? Os aumentos salariais relativos ao caput deste artigo
aplicam-se, também, aos diaristas, horistas e trabalhadores
avulsos.

Art. 4? O descumprimento dos limítes de reajustes de preços e salários estabelecidos nos arts. I? e 2? constitui crime de
abuso do poder econômíco, a ser definido em lei.
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Art. 5? A partir de 1? de abril de 1990, o salário-minimo
será reajustado, automaticamente, sempre que a variação acumulada dos reajustes mensais dos salários for inferior à variação acumulada dos preços de uma cesta de produtos, onde estarão contemplados a alimentação, higiene, saúde e serviços básicos, que incluem tarifas públicas e transportes, a ser definida
em portaria do Ministro da Economia, Fazenda e Planejamento,
acrescida de um percentual de incremento real.
Parágrafo único. (Vetado).
Art. 6? (Vetado).
Art. 7? Os reajustes de aluguéis residenciais previstos nos
contratos de locação de imóveis, em geral, serão efetuados, a
partir de 1? de abril de 1990, de acordo com o percentual de variação média dos preços de que trata o inciso UI do artigo 2?
Parágrafo único. Nos aluguéis residenciais contratados até
a data de publicação desta lei, o cálculo do respectivo reajuste
terá por base os índices pactuados, relativos aos meses anteriores a abril de 1990, estabelecidos na conformidade da legislação
pertinente, exceção feita ao mês de março que terá seu índice fixado pelo Ministério da Economia, Fazenda e Planejamento.

Art. 8? Os reajustes de mensalidades escolares devidas a
partir de 1? de abril de 1990 serão calculados de acordo com os
percentuais de reajuste mínimo dos salários de que trata o inciso Il do art. 2?
Art. 9? O disposto nesta lei aplica-se:
I - aos vencimentos, soldos e demais remunerações e
vantagens pecuniárias dos servidores públicos, civis e militares, da Administração Pública Federal, direta e autárquica,
bem assim aos respectivos proventos de aposentadoria e às pensões de seus beneficiários;
11 - aos salários e demais remunerações e vantagens pecuniárias dos servidores de fundações e empresas públicas, sociedades de economia mista e demais entidades controladas, direta ou indiretamente, pela União e Distrito Federal;
UI - aos proventos de aposentadoria e às pensões pagas
pela Previdência Social, observado o disposto no art. 5? do Ato
das Disposições Constitucionais Transitórias.
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Art. 10. O Ministro da Economia, Fazenda e Planejamento
baixará os atos que forem necessários à execução desta lei.
Art. 11. (Vetado).
Art. 12. (Vetado).
Art. 13. (Vetado).
Art. 14. Ficam revogados o Decreto-Lei n? 808121, de 18 de
maio de 1967, a Lei n? 7.769(31, de 26 de maio de 1989, a Lei n:'
7.7881 41, de 3 de julho de 1989, e o art. 2? da Lei n? 7.789 151, de 3
de julho de 1989, e as demais disposições em contrário.
Art. 15 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 12 de abril de 1990; 169? da Independência e
102? da República.
FERNANDO COLLOR
Bernardo Cabral
Zélia M. Cardoso de Mello

LEI N? 8.031, DE 12 DE ABRIL DE 1990 1*1
Cria o Programa Nacional de Desestatiaacão, e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte lei:
Art. I? É instituído o Programa Nacional de Desestatização, com os seguintes objetivos fundamentais:
I - reordenar a posição estratégica do Estado na economia, transferindo à iniciativa privada atividades indevidamente
exploradas pelo setor público;
(2) V. Coleção das Leis de 1967, Atos do Poder Legislativo, volume V, pág.
165.
(3) V. Coleção das Leis de 1989, volume 181, n? 3, pág , 847.
(4) V. Coleção das Leis de 1989, volume 181, n'' 4, pág. 1448.
(5) Ibidem, pág. 1451.

("') Retificada no DO de 18.4.1990 (pág. 993 deste volume).
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II - contribuir para a redução da divida pública, concorrendo para o saneamento das finanças do setor público;
111 - permitir a retomada de investimentos nas empresas e
atividades que vierem a ser transferidas ~ iniciativa privada;
IV - contribuir para modernização do parque industrial
do País, ampliando sua competitividade e reforçando a capacidade empresarial nos diversos setores da economia;
V - permitir que a administração pública concentre seus
esforços nas atividades em que a presença do Estado seja fundamental para a consecução das prioridades nacionais;
VI - contribuir para o fortalecimento do mercado de capitais, através do acréscimo da oferta de valores mobiliários e da
democratização da propriedade do capital das empresas que integrarem o Programa.
Art. 2? Poderão ser privatizadas, nos termos desta lei, as
empresas:
I - controladas, direta ou indiretamente, pela União e
instituídas por lei ou ato do Poder Executivo; ou

II - criadas pelo setor privado e que, por qualquer motivo, passaram ao controle, direto ou indireto, da União.
§ I? Considera-se privatização a alienação, pela União, de
direitos que lhe assegurem, diretamente ou através de outras
controladas, preponderância nas deliberações sociais e o poder
de eleger a maioria dos administradores da sociedade.
§ 2? Aplicam-se os dispositivos desta lei, no que couber, à
alienação das participações minoritárias diretas e indiretas da
União, no capital social de quaisquer outras empresas.
§ 3? Não se aplicam os dispositivos desta lei às empresas
públicas ou sociedades de economia mista que exerçam atividades de competência exclusiva da União, de acordo com os arts.
21, 159, inciso I, alínea c e 177 da Constituição Federal, ao Banco do Brasil S.A., e, ainda, ao órgão oficial ressegurador referido no inciso II do art. 192 da Constituição Federal.
§ 4?

(Vetado).

Art. 3? As transferências de ações de propriedade da
União, representativas do capital social da Petróleo Brasileiro
CoL Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 182(2, t.l);667-808, mar.Zabr. 1990.
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S.A. (Petrobrás), continuarão a reger-se pelo disposto nos arts.
11 e 18 da Lei n? 2.004 111, de 3 de outubro de 1953.
Art. 4? Os Projetos de privatização serão executados mediante as seguintes formas operacionais:
I - alienação de participação societária, inclusive de
controle acionário, preferencialmente mediante a pulverização
de ações junto ao público, empregados, acionistas, fornecedores
e consumidores;
n - abertura de capital;
In - aumento de capital com renúncia ou cessão, total ou
parcial, "de direitos de subscrição;

IV - transformação, incorporação, fusão ou cisão;
V - alienação, arrendamento, locação, comodato ou cessão de bens e instalações; ou
VI - dissolução de empresas ou desativação parcial de
seus empreendimentos, com a conseqüente alienação de seus
ativos.
Art. 5? O Programa Nacional de Desestatização terá uma
Comissão Diretora, diretamente subordinada ao Presidente da
República, cujos membros, titulares e suplentes, serão por ele
nomeados, depois de aprovada a sua indicação pelo Congresso
Nacional.
§ I? (Vetado).
§ 2? O Presidente da Comissão Diretora terá voto de quaIidade.
§ 3? Participarão das reuniões da Comissão Diretora, sem
direito a voto, quaisquer outras pessoas cuja presença, a critério de seus membros, seja considerada necessária para a apreciação dos processos.
§ 4? Os membros da Comissão Diretora e os funcionários
em serviço na referida comissão, nem os membros e sócios das
empresas incluídas no Programa Nacional de Desestatização,
seus cônjuges e parentes até o segundo grau, não poderão ad(1) V. Coteçeo das Leis de 1953, Atos do Poder Legislativo, volume VII,
pág. 13.
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quirir ações ou bens pertencentes às empresas incluídas no Programa Nacional de Desestatízação.

Art. 6? Compete à Comissão Diretora do Programa Nacional de Desestatização:
I - propor ao Presidente da República a inclusão de
empresas no Programa Nacional de Desestatização;
II - propor ao Presidente da República a instituição pública a ser designada gestora do Fundo Nacional de Desestatização;

III - submeter, anualmente, ao Presidente da República
o cronograma de execução do Programa Nacional de Desestatização:
IV - divulgar o cronograma de execução do Programa
Nacional de Desestatização;
V - coordenar, supervisionar e fiscalizar a execução do
Programa Nacional de Desestatização;
VI - aprovar ajustes de natureza operacional, contábil
ou jurídica, bem como o saneamento financeiro de empresas,
que sejam necessários à implantação dos processos de alienação;

VII - aprovar as condições gerais de venda das ações representativas do controle acionário, das participações minoritárias e de outros bens e direitos, aí se incluindo o preço mínimo
dos bens -ou valores mobiliários a serem alienados;
VIII - aprovar a destinação dos recursos provenientes das
alienações, previstas no art. 15;
IX - aprovar as formas de pagamento das alienações
previstas no art. 16;
X - deliberar sobre o disposto no inciso X do art. 13;
XI - fiscalizar a estrita observância dos princípios e regras consagrados nesta lei e assegurar a rigorosa transparência
dos processos de alienação, nos termos do art. 11;
XII - apreciar as prestações de contas de instituição gestora do Fundo Nacional de Desestatização relativas a cada processo;
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 182(2, t.l):667-808, mar.Zabr. 1990.
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XIII - sugerir a criação de ações de classe especial e as
matérias que elas disciplinarão, nas condições fixadas nos §§ I?
e 2? deste artigo;
XIV - expedir normas e resoluções necessárias ao
exercício de sua competência;
XV - publicar relatório anual detalhado de suas atividades e resultados, contendo, necessariamente, as seguintes informações:
a) relação das empresas a serem privatizadas e das já privatizadas;
b) justificativa da prívatizacão, indicando o percentual do
capital com direito a voto em geral, alienado ou a ser alienado;
c) data e ato que determinou a constituição de empresa originalmente estatal ou data, ato e motivos de sua estatização;
d) passivo da empresa, seu desdobramento no tempo, indicando os responsáveis pelo passivo após a privatização;
e) situação econômico-financeira de cada empresa, resultados operacionais dos últimos três exercícios: endividamento interno e externo, pagamentos de dividendos ao Tesouro Nacional
e recebimento de recursos do Governo Federal e patrimônio
líquido;
f) indicação da utilização dos recursos obtidos ou a obter
com a privatização;
g) informação sobre a existência de controle de preços sobre produtos e serviços da empresa e sua variação nos últimos
exercícios, comparados com os índices de inflação;
h) descrição do volume de investimentos feitos pelo Governo Federal ou suas entidades na empresa e retorno financeiro
da privatização;
i) número de empregados e perspectiva de manutenção no
número de empregados após a prrvatização:
j) resumo do estudo econômico e avaliação da empresa: preço total e valor da ação; e
1) especificação da forma operacional da prrvatízação e sua
justificação, com explicação da exclusão da pulverização de
ações, quando for o caso.
§ l? (Vetado).
Co!. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 182(2, t.1):667-808, mar.labr. 1990.
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§ 2? A ação de classe especial somente poderá ser subscrita pela União.

Art. 7? A privatização de empresas que prestam serviços
públicos, efetivada mediante uma das modalidades previstas no
art. 4?, pressupõe a delegação, pelo Poder Público, da concessão ou permissão do serviço objeto da exploração, observada a
legislação específica.

Parágrafo único. Na hipótese prevista neste artigo, fica estipulado o prazo de sessenta dias, contados do ato que determinar a privatização da empresa, para a elaboração, pelo poder
concedente, das condições e regulamentos específicos, que deverão ser observados pelo concessionário ou permissionário.
Art. 8? Sempre que houver razões que o justifiquem, a
União deterá, direta ou indiretamente, ações de classe especial
do capital social de empresas privatizadas, que lhe confiram poder de veto em determinadas matérias, as quais deverão ser caracterizadas nos estatutos sociais das empresas, de acordo com
o estabelecido no art. 6?, inciso XIII e §§ I? e 2? desta lei.

Art. 9? Para a execução do Programa Nacional de Desestatização, fica criado o Fundo Nacional de Desestatização, de
natureza contábil, constituído mediante a vinculação a este, a
título de depósito da totalidade das ações ou quotas emitidas
pelas empresas, que sejam de propriedade, direta ou indiretamente, da União, e cujas alienações vierem a ser aprovadas.
§ I? Serão emitidos Recibos de Depósitos de Ações (RDA)
intransferíveis e inegociáveis, a qualquer título, em favor dos
depositantes das ações junto ao Fundo Nacional de Desestatização.

§ 2? Os Recibos de Depósitos de Ações (RDA) de cada depositante, serão automaticamente cancelados, para todos os
efeitos, quando do recebimento dos valores apurados na venda
das ações, com as quais o depositante tenha concorrido para a
constituição da carteira do Fundo Nacional de Desestatização.
§ 3? Os titulares das ações que vierem a ser vinculadas ao
Fundo Nacional de Desestatização manterão as ações escrituradas em seus registros contábeis, sem alteração de critério, até
que se encerre o processo de alienação desses títulos.
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 182(2, t.l):667-80B, mar./abr. 1990.
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Art. 10. A União e as entidades da administração indireta,
titulares das participações acionárias das empresas que vierem
a ser incluídas no Programa Nacional de Desestatização, deverão, no prazo máximo e improrrogável de 5 (cinco) dias, contados da ata da publicação, no Diário Oficial da União, da decisão que determinar a inclusão da empresa no referido programa, depositar as suas ações no Fundo Nacional de Desestatização.
Parágrafo único. Os administradores das empresas incluídas no Programa Nacional de Desestatização, bem como 08
de seus acionistas controladores, serão pessoalmente responsáveis, na forma da lei, pelo depósito das ações no Fundo N acionaI de Desestatização.
Art. 11. Para salvaguarda do conhecimento público das
condições em que se processará a privatização, assim como da
situação econômica, financeira e operacional de cada empresa
incluída no Programa Nacional de Desestatização, será dada
ampla divulgação das informações necessárias, mediante a publicação de edital, no Diário Oficial da União, e em jornais de
notória circulação nacional, do qual constarão, pelo menos, os
seguintes elementos:
a) justificativa da privatização, indicando o percentual do
capital social da empresa a ser alienado;
b) data e ato que determinou a constituição da empresa originariamente estatal ou, se estatizada, data, ato e motivos que
determinaram sua estatízação;
c) passivo das empresas, a curto, médio e longo prazos, indicando os responsáveis pelo mesmo após a privatização;
d) situação econômico-financeira da empresa, especificando
lucros ou prejuízos, endividamento interno e externo, pagamento de dividendos ao Tesouro Nacional ou recebimento de recursos providos pelo Governo Federal, nos últimos exercícios;
e) indicação da utilização dos recursos oriundos da privatização;
f) informações sobre a existência ou não de controle de preços sob produtos ou serviços da empresa a privatizar e qual a
variação dos mesmos nos últimos exercícios e respectiva comparação com os índices de inflação;
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 182(2, t.1):667-808, mar./abr. 1990.
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g) descrição do volume de recursos investidos pelo Estado,
no caso de empresas privadas estatizadas, e de como serão recuperados esses recursos após a privatização;
h) sumário dos estudos de avaliação da empresa, elaborados de acordo com o disposto no art. 13, incisos lU e IV, desta
Lei;
i) critério de fixação do preço total de alienação da empresa
e o valor de cada ação, com base nos laudos de avaliação;
j) (Vetado).
1) a indicação, se for o caso, de que será criada ação de
classe especial, e os poderes nela compreendidos.
Art. 12. (Vetado).
Art. 13. Os processos de desestatízação observarão, além
das normas fixadas nos artigos anteriores, os seguintes preceitos:
I - serão precedidos de editais, com ampla divulgação
em dois órgãos, no mínimo, de grande circulação,. depois de publicados na Imprensa Oficial, expondo as condições do processo
e da situação econômica e financeira da empresa incluída no
Programa Nacional de Desestatização:
U
(Vetado).
lU - (Vetado).
IV - alienação de ações de empresas e pessoas fisicas ou
jurídicas estrangeiras não poderá exceder a 40% (quarenta por
cento) do capital votante, salvo autorização legislativa, que determine percentual superior;
V - (Vetado).
VI - a liquidação da empresa, submetida ao Programa
Nacional de Desestatização, obedecerá a Lei n? 6.404(2), de 15 de
dezembro de 1976, e o Decreto-Lei n? 2.300(3), de 21 de novembro
de 1986.
Art. 14. (Vetado).
(2) V. Coleção das Leis de 1976. Atos do Poder Legislativo, volume VII,
pág. 105.

{3} V. Coleção das Leis de 1986, Atos do Poder Legislativo, volume VII,
pág , 25.
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Art. 15. O titular dos recursos oriundos da venda de ações
ou de bens deverá utilizá-los na quitação de suas dividas junto
ao setor público.
Parágrafo único. Observado os privilégios legais, terão preferência, para efeito de pagamento, as dívidas, vencidas ou vincendas, garantidas pelo Tesouro Nacional, e aquelas cujo credor
seja a União, direta ou indiretamente.
Art. 16. Para o pagamento das alienações previstas no
Programa Nacional de Desestatização, poderão ser adotadas as
seguintes .formas operacionais:
I ~ as instituições financeiras privadas, credoras das
empresas depositantes de ações junto ao Fundo Nacional de Desestatização, poderâo financiar a venda das ações ou dos bens
das empresas submetidas à privatízacão, mediante a utilização,
no todo ou em parte, daqueles créditos;
II - os detentores de títulos da dívida interna vencidos,
emitidos pelo alienante das ações ou dos bens e que contenham
cláusula de coobrigação de pagamento por parte do Tesouro Nacional poderão utilizá-los como forma de quitação de aquisição,
caso sejam adquirentes das referidas ações ou bens;
III - mediante transferência de titularidade dos depósitos
e outros valores retidos junto ao Banco Central do Brasil, em
decorrência do Plano de Estabilização Econômica.

Parágrafo único. A utilização das formas operacionais mencionadas neste artigo será aprovada com base nos procedimentos previstos nos arts. 5? e 21 desta lei.
Art. 17. As empresas que vierem a integrar o Fundo Nacional de Desestatízação terão sua estratégia voltada para atender aos objetivos da desestatizacão.
Art. 18. Na efetivação das formas operacionais previstas
no art. 4?, o preço mínimo de venda, aprovado pela Comissão
Diretora, será submetido à deliberação das Assembléias Gerais
das respectivas empresas.
Art. 19. O Ministério da Economia, Fazenda e Planejamento prestará o apoio necessário ao funcionamento da Comissão Diretora do Programa Nacional de Desestatização.
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Art. 20. O Fundo Nacional de Desestatização será administrado por uma instituição do setor público designada Gestor
de Fundo, na forma do inciso II do art. 6? desta lei.
Art. 21. Competirá ao Gestor do Fundo Nacional de Desestatização:
I - fornecer apoio administrativo e operacional, especialmente serviços de secretaria que vierem a ser solicitados pela Comissão Diretora do Programa Nacional de Desestatização;
11 - fornecer as informações que vierem a ser solicitadas pela Comissão Diretora do Programa Nacional de Desestatização;

III - divulgar amplamente todos os processos de alienação, bem como prestar todas as informações que vierem a ser
solicitadas pelos poderes competentes;
IV - promover licitações para a contratação de empresas de consultoria econômica, avaliação de bens e de auditoria
necessárias aos processos de alienação previstos nesta lei;
V - submeter à Comissão Diretora do Programa Nacional de Desestatização as condições gerais de venda de ações representativas do controle acionário, de participações minorítárias e de outros bens e direitos, aí incluindo-se o preço mínimo
dos bens ou valores mobiliários a serem alienados;
VI - recomendar à Comissão Diretora de Programa Nacional de Desestatização a destinação dos recursos provenientes
das alienações, nos. termos previstos no art. 15 desta lei;
VII - recomendar à Comissão Diretora do Programa Nacional de Desestatização a forma de pagamento das alienações,
nos termos previstos no art. 16 desta lei;
VIII - promover ampla articulação com o sistema de distribuição de valores mobiliários e as Bolsas de Valores objetivando estimular a dispersão do capital das empresas integrantes do Programa Nacional de Desestatização;
IX - determinar quais as informações necessárias à instrução de cada processo de alienação, além dos já definidos nesta lei;
X - recomendar à Comissão Diretora do Programa Nacional de Desestatização os ajustes de natureza operacional,
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contábil ou jurídica, bem como o saneamento financeiro de empresas, que sejam necessários à implantação dos processos de
alienação;
XI - recomendar à Comissão Diretora do Programa N acional de Desestatização outras formas de alienação, nos termos
do inciso X do art. 13 desta lei;
XII - selecionar e cadastrar empresas de reconhecida reputação e tradicional atuação na negociação de capital, transferência de controle acionário e venda de ativos, para os fins previstos no inciso II do art. 13 desta lei;
XIII - preparar a documentação de cada processo de alienação, para apreciação pelo Tribunal de Contas da União;
XIV - submeter à Comissão Diretora do Fundo Nacional
de Desestatização as prestações de contas relativas a cada processo de desestatização;
XV - recomendar à Comissão Diretora a criação de ações
de classe especial e as matérias que elas disciplinarão sempre
respeitando o previsto no art. 6?, inciso XIII e seus parágrafos
desta lei;
XVI - recomendar à Comissão Diretora as condições de
participação na compra de ações, dos empregados vinculados às
empresas incluídas no Programa Nacional de Desestatização,
nos termos previstos no art. 14 desta lei.
Art. 22. Os acionistas controladores e os administradores
das empresas integrantes do Programa Nacional de Desestatização adotarão, nos prazos estabelecidos, as providências que vierem a ser determinadas em resoluções expedidas pela Comissão
Diretora, necessárias à implantação dos processos de alienação.
Art. 23. Serão responsabilizados pessoalmente, na forma
da lei, por eventuais ações ou omissões que impeçam ou prejudiquem o curso dos processos de alienação previstos nesta lei:
I - os administradores das empresas incluídas no Programa Nacional de Desestatização e os das instituições detentoras das ações dessas empresas;
II - os administradores da instituição gestora do Fundo
Nacional de Desestatização;
III - os membros da Comissão Diretora do Fundo Nacional de Desestatização;
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IV - os servidores da Administração Federal direta, de
que dependa o curso dos processos de alienação.
Parágrafo único. Será de responsabilidade exclusiva dos
administradores das empresas incluídas "no Programa Nacional
de Desestatização o fornecimento, em tempo hábil, das informações sobre as respectivas empresas, necessárias à instrução dos
processos de alienação.
Art. 24. Ao gestor do Fundo Nacional de Desestatização
caberá uma remuneração de 0,2% (dois décimos por cento) do
valor líquido apurado nas alienações para cobertura de seus
custos operacionais, hem 'como o ressarcimento dos gastos efetuados com terceiros, corrigidos monetariamente, necessários à
implantação dos processos de alienação previstos nesta lei.
Art. 25. O Fundo Nacional de Desestatização será auditado por auditores externos independentes registrados na Comissão de Valores Mobiliários, a serem contratados mediante licitação pública pelo gestor do Fundo Nacional de Desestatização.
Art. 26. Ficam extintos o Conselho Nacional de Desestatização e respectiva Secretaria Executiva.
Art. 27. Será nula de pleno direito a venda, a subscrição
ou a transferência de ações que importe infringência desta lei.
Art. 28. O Poder Executivo regulamentará esta lei no prazo de 90 (noventa) dias, contados da data de sua publicação.
Art. 29. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 30. Revogam-se as dísposições em contrário.
Brasília, 12 de abril de 1990; 169? da Independência e
102? da República.
FERNANDO COLLOR
Bernardo Cabral
Zélia M. Cardoso de Mello
LEI N? 8.032, DE 12 DE ABRIL DE 1990
Dispõe sobre a isenção ou redução de
impostos de importação, e dá outras
providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, faço saber que o Congresso N acional decreta e eu sanciono a seguinte lei:
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Art. I? Ficam revogadas as isenções e reduções do Imposto de Importação e do Imposto sobre Produtos Industrializados,
de caráter geral ou especial, que beneficiam bens de procedência estrangeira, ressalvadas as hipóteses previstas nos artigos
2? a 6? desta lei.
Parágrafo único. O disposto neste artigo aplica-se às importações realizadas por entidades da Administração Pública
indireta, de âmbito federal, estadual ou municipal.
Art. 2? As isenções e reduções do Imposto de Importação
ficam limitadas, exclusivamente:
I - às importações realizadas:
ai pela União, pelos Estados, pelo Distrito Federal, pelos
Territórios, pelos Municípios e pelas respectivas autarquias;
b I pelos partidos políticos e pelas instituições de educação
ou de assistência social;
c I pelas Missões Diplomáticas e Repartições Consulares de
caráter permanente e pelos respectivos integrantes;
d) pelas representações de organismos internacionais de caráter permanente, inclusive os de âmbito regional, dos quais o
Brasil seja membro, e pelos respectivos integrantes;
e) pelas instituições científicas e tecnológicas;
II - aos casos de:
ai importação de livros, jornais, periódicos e do papel destinado à sua reprodução;
b) amostras e remessas postais internacionais, sem valor
comercial;
c) remessas postais e encomendas aéreas internacionais
destinadas à pessoa física;
di bagagem de viajantes procedentes do exterior ou da Zona Franca de Manaus;
e) bens adquiridos em Loja Franca, no País;
f) bens trazidos do exterior, referidos na alíena b do § 2? do
art. I? do Decreto-Lei n? 2.120 111, de 14 de maio de 1984;
(1) V.

Coteçeo das Leis de 1984, Atos do Poder Legislativo, volume III, pég.

84.
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g) bens importados sob o regime aduaneiro especial de que
trata o inciso IH, do artigo 78, do Decreto-Lei n? 37(2 ), de 18 de
novembro de 1966;
h) gêneros alimentícios de primeira necessidade, fertilizantes e defensivos para aplicação na agricultura ou pecuária, bem
assim matérias-primas para sua produção .no País, importados
ao amparo do' art. 4? da Lei n? 3.2441 3), de 14 de agosto de 1957,
com a redação dada pelo art. 7? do Decreto-Lei n? 63(41, de 21 de
novembro de 1966;
il bens importados ao amparo da Lei n? 7.232(5), de 29 de
outubro de 1984;
j) partes, peças e componentes destinados ao reparo, revisão e manutenção de aeronaves e embarcações;
1) importação de medicamentos destinados ao tratamento de
aidéticos, bem como de instrumental científico destinado à pesquisa da Síndrome da Deficiência Imunológica Adquirida, sem
similar nacional, os quais ficarão isentos, também, dos tributos
internos;
m) bens importados pelas áreas de livre comércio;
n) bens adquiridos para industrialização nas Zonas de Processamento de Exportações (ZPEs).
Parágrafo único. As isenções e reduções referidas neste
artigo serão concedidas com observância do disposto na legisla-

ção respectiva.

Art. 3? Fica assegurada a isenção ou redução do Imposto
sobre Produtos Industrializados, conforme o caso:
I - nas hipóteses previstas no art. 2? desta lei, desde que
satisfeitos os requisitos e condições exigidos para a concessão
do benefício análogo relativo ao Imposto de Importação;
(2) V. Coleção das Leis de 1966, Atos do Poder Legislativo, volume
pág. 56.
(3) V. Coleção das Leis de 1957, Atos do Poder Legislativo, volume V,
54.
(4) V. Cofecão das Leis de 1966, Atos do Poder Legislativo, volume
pág. 129.
(5) V. Coteceo das Leis de 1984, Atos do Poder Legislativo, volume
pág. 96.

VII,
pág.

VII,
VII,
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II - nas hipóteses de tributação especial de bagagem ou
de tributação simplificada de remessas postais e encomendas
aéreas internacionais.
Art. 4? Fica igualmente assegurado às importações efetuadas para a Zona Franca de Manaus e Amazônia Ocidental o tratamento tributário previsto nos arts. 3? e 7?do Decreto-Lei n?
288161, de 28 de fevereiro de 1967, e no art. 2? do Decreto-Lei n?
356171, de 15 de agosto de 1968, com a redação dada pelo art. 3?
do Decreto-Lei n? 1.435(8), de 16 de dezembro de 1975.
Art. 5? O regime aduaneiro especial de que trata o inciso
II do art. 78 do Decreto-Lei n:' 37, de 18 de novembro de 1969,
poderá ser aplicado à importação de matérias-primas, produtos
intermediários e componentes destinados à fabricação, no País,
de máquinas e equipamentos a serem fornecidos, no mercado interno, em decorrência de licitação internacional, contra pagamento em moeda conversível proveniente de financiamento concedido por instituição financeira internacional, da qual o Brasil
participe, ou por entidade governamental estrangeira.
Art. 6? Os bens objeto de isenção ou redução do Imposto
de Importação, em decorrência de acordos internacionais firmados pelo Brasil, terão o tratamento tributário neles previsto.
Art. 7? Os bens importados com alíquotas zero do Imposto de Importação estão sujeitos aos tributos internos, nos termos das respectivas legislações.
Art. 8? É mantida a competência da Comissão de Política
Aduaneira prevista na alínea b do art. 22 da Lei n:' 3.244, de 14
de agosto de 1957, para alterar alíquotas do Imposto de Importação, na forma do art. 3? da referida lei, modificado pelo art.
I? do Decreto-Lei n? 2.162191, de 19 de setembro de 1984, e do
art. 5? do Decreto-Lei n? 63, de 21 de novembro de 1966.
(6) V. Coleção das Leis de 1967, Atos do Poder Legislativo, volume I, pág.
492.

(7) V. Coleção das Leis de 1968, Atos do Poder Legislativo, volume V,
pág.5.
(8) V. Coleção das Leis de 1975, Atos do Poder Legislativo, volume VII,
pág , 110.

(9) V. Coleção das Leis de 1984, Atos do Poder Legislativo, volume V, pág.

18.
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 182(2, t.1):667-808, mar.labr. 1990.

797

Art. 9? Ficam reduzidos em 50% (cinqüenta por cento) os
percentuais do Adicional ao Frete para Renovação da Marinha
Mercante (AFRMM), previstos no art. 3? do Decreto-Lei n:'
2.404 1101, de 23 de dezembro de 1987.
(Vetado).

§ 1?

§ 2? E vedada a concessão de recursos do Fundo da Marinha Mercante a fundo perdido, ressalvadas as operações já autorizadas na data da publicação desta lei.

§ 3? O produto da arrecadação do Adicional de Tarifa Portuária (ATP) (Lei n:' 7.700 111 ), de 21 de dezembro de 1988) passa
a ser aplicado, a partir de 1? de janeiro de 1991, pelo Banco Nacional do Desenvolvimento Econômico e Social de acordo com
normas baixadas pelos Ministérios da Infra-Estrutura e da Economia, Fazenda e Planejamento.

Art. 10.

O disposto no art. 1? desta lei não se aplica:

I - às isenções e reduções comprovadamente concedidas
nos termos da legislação respectiva até a data da entrada em vigor desta lei;

II - aos bens importados, a título definitivo, amparados
por isenção ou redução na forma da legislação anterior, cujas
guias de importação tenham sido emitidas até a data da entrada
em vigor desta lei.
III -

(Vetado).

Art. 11. Ficam suspensas por 180 (cento e oitenta) dias a
criação e implantação de Zonas de Processamento de Exportações (ZPEs) a que se refere o Decreto-Lei n:' 2.452 112 ), de 29 de
julho de 1988, e aprovação de projetos industriais e instalação
de empresas nas já criadas.
(10) V. Coleção das Leis de 1987, Atos do Poder Legislativo, volume VII,
pág. 90.

(11) V. Coleção das Leis de 1988, Atos do Poder Legislativo, volume VII,
pég. 86.

(12) V. Coleção das Leis de 1988, Atos do Poder Legislativo, volume V,
pág.9.
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Art. 12. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 13. Revogam-se o Decreto-Lei n:' 1.953(131, de 3 de
agosto de 1982, e demais disposições em contrário.
Brasília, 12 de abril de 1990; 169? da Independência e
102? da República.
FERNANDO COLLOR

Bernardo Cabral
Zélia M. Cardoso de Mello

LEI N? 8.033, DE 12 DE ABRIL DE 1990
Altera, mediante conversão em lei das
Medidas Provisórias nse 160(l}, de 15 de
março de 1990, e 171{21.. de 17 de março de
1990, a legislação do Imposto sobre Operações Financeiras, instituindo incidências de
caráter transitório sobre os atos que menciona, e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte lei:
Art. l? São instituídas as seguintes incidências do imposto sobre operações -de crédito, câmbio e seguro, ou relativas a
títulos ou valores mobiliários:
I - transmissão ou resgate de títulos a valores mobiliários, públicos e privados, inclusive de aplicações de curto prazo, tais como letras de câmbio, depósitos a prazo com ou sem
emissão de certificado, letras imobiliárias, debêntures e cédulas
hipotecárias;
II - transmissão de ouro definido pela legislação como
ativo financeiro;
III - transmissão ou resgate de titulo representativo de
ouro;
(13) V. Coleção das Leis de 1982, Atos do Poder Legislativo, volume V,
pág.9.
(1) V. pág. 895 deste volume.
(2)

Ibidem, pág. 931.
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IV - transmissão de ações de companhias abertas e das
conseqüentes bonificações emitidas;
V - saques efetuados em cadernetas de poupança.
Art. 2? O imposto ora instituído terá as seguintes características:
I - somente incidirá sobre operações praticadas com ativos e aplicações, de cujo principal o contribuinte era titular em
16 de março de 1990;
11 ~ incidirá uma só vez sobre as operações especificadas
em cada um dos incisos do artigo anterior, praticadas a partir
de 16 de março de 1990 com o título ou valor mobiliário, excluída sua incidência nas operações sucessivas que tenham por
objeto o mesmo título ou valor mobiliário;
III - não prejudicará as incidências já estabelecidas na legislação, constituindo, quando ocorrer essa hipótese, um adicional para as operações já tributadas por essa legislação;
IV - não incidirá relativamente a ações, caso o valor total
detido pelo titular, em 16 de março de 1990, seja igualou inferior a .10.000 BTNs Fiscais;
V/ - não incidirá relativamente aos depósitos em cadernetas de poupança cujo valor total dos depósitos detidos pelo titular, em 16 de março de ·1990, seja igualou inferior a 3.500 VRF;
VI - não incidirá sobre o resgate de quotas de fundos em
condomínio, sobre o resgate dos títulos integrantes das carteiras das instituições financeiras vinculados a acordos de recompra e sobre os depósitos catacterizadamente interfinanceiros entre empresas do mesmo grupo.
§ I? a apuração do valor total das ações detidas, pelo titular, mencionado no inciso IV deste artigo, será obtida tomandose por base:
a) o valor da ação no último pregão da bolsa em que tenha
sido mais negociada, anterior a 16 de março de 1990, atualizado
até 30 de março de 1990, de acordo com a variação verificada no
índice representativo de ações da bolsa de valores de maior movimento no País e convertido o valor apurado, nessa data, em
BTN Fiscal; e
b) caso não seja possível determinar o valor de acordo com
o critério estabelecido na alínea anterior, o valor patrimonial da
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ação em BTN Fiscal, segundo o último balanço da respectiva
sociedade.
§ 2? A apuração do valor total dos depósitos em cadernetas de poupança, mencionado no inciso V, será obtida
considerando-se a soma dos saldos das contas nas respectivas
datas de crédito de rendimento do mês de março de 1990, já incluídos os depósitos efetuados neste mês, convertidos em BTN
Fiscal, pelo valor vigente nessas datas.
§ 3? No caso das aplicações financeiras mencionadas no
inciso I do art. I?, o imposto de que trata esta lei não incidirá
sobre 08 ativos das instituições financeiras aos quais corresponda operação passiva de idêntica natureza.
Art. 3'? A base de cálculo do imposto de que trata esta lei
é:
I - nas hipóteses de que trata o inciso I do art. I?, o valor transmitido ou resgatado;
II - nas hipóteses de que trata os incisos II e III do art.
I? o valor da operação;
III - nas hipóteses de que trata o inciso IV do art. I?, o
valor da operação, observada a dedução prevista no § I? do art.
7?
IV - na hipótese de que trata o inciso V do art. I?, o valor
do saque, observada a dedução prevista no § I? do art. 7?
Parágrafo único. No caso de aquisição de ações e ouro,
por exercício de opção, a base de cálculo será obtida utilizandose o preço médio observado em pregão no dia do exercício, assegurada, para as ações, a dedução prevista no § I? do art. 7?
Art. 4? Fica estabelecida a obrigatoriedade da apresentação, pelo contribuinte, até 18 de maio de 1990, de declaração discriminando os ativos financeiros mencionados nos incisos lI,
lII, IV e V do artigo I?, quando ocorrer, pelo menos, um das seguintes hipóteses:
I - o contribuinte possuir ouro;
II - o valor total das ações for superior a 10.000 BTNs
Fiscais; ou
III - o valor total dos saldos de cadernetas de poupança
for superior a 3.500 VRF.
Colo Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 182(2, t.1):667-808, mar.labr. 1990.

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _:801

Parágrafo único. O Departamento da Receita Federal do
Ministério da Economia, Fazenda e Planejamento estabelecerá
as formas em que serão apresentadas as informações de que trata este artigo.
Art. 5? A alíquota do imposto de que trata esta lei é de:
I - 8%, nas hipóteses de que trata o inciso I do art. l?;
II - 35%, nas hipóteses de que tratam os incisos II e III
do art. l :':
III
25%, nas hipóteses de que trata o inciso IV do art.
l o. ,•
IV
20%, na hipótese de que trata o inciso V do art. l?
Art. 6? As alíquotas previstas nos incisos lI, III e IV do
artigo anterior serão reduzidas, respectivamente, para 15%, para 8% e para 8%, se o contribuinte, até 18 de maio de 1990, optar pelo pagamento antecipado do imposto previsto no artigo I?,
oportunidade em que lhe será concedido o parcelamento em 5
prestações mensais, iguais e sucessivas, atualizadas pela variação do BTN Fiscal.
§ l? A intenção do contribuinte em optar pela antecipação
do imposto deverá ser indicada na declaração de que trata o art.
4? .

§ 2? A opção pela antecipação poderá ser exercida em relação a cada espécie de ativo, isoladamente considerado, pelo
seu valor total.
§ 3? Na hipótese de antecipação, a base de cálculo do imposto obsevará:
a) no caso dos incisos II e III do art. I?, o valor do ouro
apurado com base na média dos preços convertidos em BTN
Fiscal, obtidos nos pregões da bolsa de mercadorias de maior
movimento no País realizados no mês de março de 1990;
b) no caso dos incisos IV e V do art. I?, o critério estabelecido nOS §§ I? e 2? do art. 2? desta lei.

Art. 7? O pagamento da primeira parcela da antecipação
previsto no art. 6? será feito até 18 de maio de 1990, após a
apresentação da declaração a que se refere o art. 4?, através do
Documento de Arrecadação de Receitas Federais (Darf).
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§ I? No cálculo do valor a ser antecipado serão deduzidos
os valores mencionados nos incisos IV e V do artigo 2?, respectivamente, para as ações e para os depósitos de poupança.
§ 2? O valor antecipado poderá ser pago em cruzados novos, não se admitindo, neste caso, o parcelamento.
§ 3? o pagamento será efetuado mediante a conversão em
cruzeiros, na data do pagamento, do valor apurado em BTNs
Fiscais, segundo o critério fixado no § 3? do art. 6?
Art. 8? Para os casos em que não houver opção do contribuinte pela antecipação, o Departamento da Receita Federal
baixará normas com vistas a permitir a redução prevista no § I?
do artigo anterior.
Parágrafo único. Na hipótese deste artigo, somente será
admitido o pagamento em cruzeiros.
Art. 9? São contribuintes do imposto de que trata esta lei:
I - o transmitente ou beneficiário do pagamento do resgate, nas hipóteses de que tratam o inciso I do art. I?;
II - o transmitente, na hipótese de que trata o inciso II
do artigo I?;
/
III - o transmitente ou beneficiário do pagamento do resgate, nas hipóteses de que trata o inciso III do artigo I?;
IV - o transmitente, nas hipóteses de que trata o inciso
IV do artigo I?;
V - o sacador, na hipótese de que trata o inciso V do artigo I?
Parágrafo único. Nas hipóteses do inciso I do art. I?, a
responsabilidade pela retenção e recolhimento do imposto será
da instituição financeira pagadora, exceto nos casos em que o
beneficiário for outra instituição financeira, quando caberá a esta outra o recolhimento do tributo.

Art. 10. Para a facilidade de implementação e fiscalização
da presente lei, sem prejuízo do sigilo legalmente estabelecido, é
facultado à autoridade fiscal do Banco Central do Brasil e do
Departamento da Receita Federal, proceder a fiscalizações junto
aos agentes dos Sistema Financeiro da Habitação e em quaisquer das entidades que interfiram, direta ou indiretamente, no
mercado de títulos ou valores mobiliários, inclusive instituições
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financeiras e sociedades corretoras e distribuidoras, que são
obrigadas a prestar as informações que lhes forem exigidas por
aquela autoridade.
\
Art. 11. A custódia de títulos, valores mobiliáb e ouro
somente poderá ser levantada depois de assegurado o pagamento do imposto ora instituído.
Art. 12. O Banco Central do Brasil e o Departamento da
Receita Federal expedirão, em ato conjunto, as normas necessárias à efetiva aplicação desta lei, especialmente as destinadas a
fixar os prazos para pagamento do imposto.
Art. 13. (Vetado).
Art. 14. Está lei entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 12 de abril de 1990; 169? da Independência e
102? da República.
FERNANDO COLLOR
Zélia M. Cardoso de Mello

LEI N? 8.034, DE 12 DE ABRIL DE 1990
Altera a legislação do Imposto de Renda das pessoas jurídicas, e dá outras
providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte lei:
Art. I? A partir do exercício financeiro de 1991, correspondente ao período-base de 1990:
I - passará a ser de 30% (trinta por cento) a alíquota do
Imposto de Renda aplicável ao lucro decorrente de exportações
de produtos manufaturados nacionais e serviços;
II - incidirão os adicionais de que trata o art. 39 da Lei
n? 7.799111, de 10 de julho de 1989, sobre o lucro decorrente das
exportações referidas no item anterior;
(1) V. Coleção das Leis de 1989, volume 181, n? 4, pág. 1470.
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IH - ficarão suspensos, para pessoas. jurídicas, os benefícios fiscais previstos na Lei n? 6.297121, de 15 de dezembro
de 1975, no art. 21 da Lei nf 7.232 (3), de 29 de outubro de 1984,
na Lei n? 7.554(4), de 16 de dezembro de 1986, na Lei n? 7.505(51,
de 2 de julho de 1986, no art. 32 da Lei n? 7.646 (6 ) , de 18 de dezembro de 1987 e na Lei n? 7.752171, de 14 de abril de 1989, assim
como o incentivo ao treinamento e aperfeiçoamento de recursos
humanos para as atividades de informática, previsto no inciso
V do art. 13 da Lei n" 7.232, de 29 de outubro de 1984;
IV - cessará, por tempo indeterminado, a faculdade de a
pessoa juridica optar pela aplicação de parcela do Imposto de
Renda devido:
a) nos Fundos de Investimentos do Nordeste ou da Amazônia (Decreto-Lei n:' 1.376181, de 12 de dezembro de 1974, art. 11,
I) e no Fundo de Recuperação Econômica do Estado do Espírito
Santo (Decreto-Lei n? 1.376, de 12 de dezembro de 1974, art. 11,
V);

b) em depósito para reinvestimento, de que tratam os arts.
23 da Lei n:' 5.508(9), de 11 de outubro de 1968, e 29 do DecretoLei n? 756 (10), de 11 de agosto de 1969, e alterações posteriores.
§ I? No cálculo das antecipações do Imposto de Renda das
pessoas jurídicas, a serem recolhidas nOS termos do Decreto-Lei
(2) V. Coleção das Leis de '1915 Atos do Poder Legislativo, volume VII,
pág.207.
. ,
(3) V. Coleção das Leis de 1984, Atos do Poder Legislativo, volume VII,
pág. 96.
(4) V. Coleção das Leis de 1986, Atos do Poder Legislativo, volume VII,
pág. 115.

49.

(5) V. Coleção das Leis de 1986, Atos do Poder Legislativo, volume V, pág.

(6) V. Coleção das Leis de 1987, Atos do Poder Legislativo, volume VII,
pág. 174.
(7) V. Coleção das Leis de 1989, volume 181, n'' 2, pág. 454.
(8) V. Coleção das Leis de 1974, Atos do Poder Legislativo, volume VII,
pág. 90.
(9) V. Coleção das Leis de 1968, Atos do Poder Legislativo, volume VII,
pág. 104.
(10) V. Coleção das Leis de 1969, Atos do Poder Legislativo, volume V, pág.
105.
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n:' 2.354(111, de 24 de agosto de 1987, deverão ser considerados os
efeitos da redução ou eliminação de incentivos fiscais, da alteração de alíquota e da incidência de adicionais de que trata este
artigo.
§ 2? Os beneficios fiscais que, de acordo com o inciso lU
deste artigo, tiveram sua aplicação suspensa, serão devidamente reavaliados, no prazo em que durar a suspensão, de forma a
possibilitar o encaminhamento de medidas corretivas cabíveis.

§ 3? Os incentivos fiscais que, de acordo com o inciso IV
deste artigo, tiveram sua aplicação suspensa serão reavaliados,
até 30 de outubro de 1990, de forma a possibilitar o encaminhamento das medidas corretivas cabíveis.

Art. 2? A alínea c do § I? do art. 2? da Lei n? 7.689(121, de
15 de dezembro de 1988, passa a vigorar com a seguinte redação:
«Art. 2?
.
§ I?
c) o resultado do período-base, apurado com observância da legislação comercial, será ajustado pela:
1 - adição do resultado negativo da avaliação de investimentos pelo valor de patrimônio líquido;
2 - adição do valor de reserva de reavaliação, baixado durante o período-base, cuja contrapartida não tenha sido computada no resultado do período-base;
3 - adição do valor das provisões não dedutiveis da
determinação do lucro real, exceto a provisão para o Imposto de Renda;
4 - exclusão do resultado positivo da avaliação de investimentos pelo valor de patrimônio líquido;
5 - exclusão dos lucros e dividendos derivados de investimentos avaliados pelo custo de aquisição, que tenham
sido computados como receita;
(11) V. Coleção das Leis de 1987, Atos do Poder Legislativo, volume V, pág.
32.
(12) V. Coleção das Leis de 1988, Atos do Poder Legislativo, volume VII,
pág , 73.
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6 - exclusão do valor, corrigido monetariamente, das
provisões adicionadas na forma do item 3, que tenham sido
baixadas no curso de período-base.»
Art. 3? Será anulado, mediante estorno na escrita fiscal
do contribuinte, o crédito do Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI) incidente sobre matérias-primas, produtos intermediários e material de embalagem adquiridos para emprego na industrialização de produtos que venham a ser remetidos para a
Zona Franca de Manaus ou para a Amazônia Ocidental.
Art. 4? (Vetado).
Art. 5? Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 6? Revogam-se as disposições em contrário.
Brasília, 12 de abril de 1990; 169? da Independência e
102? da República.
FERNANDO COLLOR
Zélia M. Cardoso de Mello

LEI N? 8.035, DE 27 DE ABRIL DE 1990
Revoga as Medidas Provisórias nrs
153(1) e 156(2), ambas de 15 de março de 1990,

e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte lei:
Art. I? São revogadas, desde sua edição, a Medida Provisória n? 153, de 15 de março de 1990, que define os crimes de
abuso do poder econômico, e dá outras providências, e a Medida Provisória n? 156, de 15 de março de 1990, que «define crimes
contra a Fazenda Pública, estabelecendo penalidades aplicáveis
a contribuintes, servidores fazendários e terceiros que os pratiquem»,

Art. 2? O art. 325 do Decreto-Lei n? 3.689(31, de 3 de outubro de 1941 (Código de Processo Penal). passa a vigorar com as
seguintes alteraçôes:
(1) V. pág. 863 deste volume.
(2) Ibidem, pág. 883.
(3) V. Coleção das Leis de 1941, Atos do Poder Executivo, volume VII, pág.
38.
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«Art. 325.
§ I? Se assim o recomendar a situação econômica do
réu; a fiança poderá ser:
I - reduzida até o máximo de dois terços;
II - aumentada, pelo juiz, até o décuplo.
§ 2? Nos casos de prisão em flagrante pela prática de
crime contra a econoIfíÍá popular ou de crime de sonegação
fiscal, não se aplica o disposto no artigo 310 e parágrafo
único deste código, devendo ser observados os seguintes
procedimentos:
I - a liberdade provisória somente poderá ser concedida mediante fiança, por decisão do juiz competente e
após a lavratura do auto de prisão em flagrante;
II - o valor da fiança será fixado pelo juiz que a
conceder, nos limites de dez mil a, cem mil vezes o valor do
Bônus do Tesouro Nacional (BTN), da data da prática do
crime;
In - se assim o recomendar a situação econômica do
réu, o limite mínimo ou máximo do valor da fiança poderá
ser reduzido em até nove décimos ou aumentado até o décuplo.»
Art. 3? O art. 11, caput, da Lei Delegada n? 4(4 ) , de 26 de
setembro de 1962, alterado pelo art. I? da Lei n? 7.784, de 28 de
junho de 1989, passa a vigorar com a seguinte redação:
«Art. 11. Fica sujeito à multa no valor de cinco mil
até duzentas mil vezes o valor do Bônus do Tesouro Nacional (BTN), da data da infração, sem prejuízo das sanções
penais que couberem na forma da lei, aquele que:
•.•• o.,.; .•.••••• o ••••••••.• : ••••••••••••••••.•••••••••

».

O art. 43 da Lei n" 4.137151, de 10 de setembro de

Art. 4?
1962, que regula a repressão ao abuso do poder econômíco, passa a ter a seguinte redação:
(4) V. Coleção das Leis de 1962, Atos do Poder Legislativo, volume V, pág.
19.

(5) V. Coleção das Leis de 1962, Atos do Poder Legislativo, volume VII,
pág. 147.
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"Art. 43. Verificada a procedência da representação e
proclamado determinado ato ou atos como de abuso do poder econômico, o CADE, ouvida a Procuradoria, fixará
prazo para que 08 responsáveis, de acordo com as circunstâncias, cessem sua prática, multando-os de duzentas mil a
cinco milhões de vezes o valor do Bônus do Tesouro N acionaI (BTN), da data da decisão."
Art. 5? Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 6? Revogam-se as disposições em contrário.
Brasília, 27 de abril de 1990; 169? da Independência e
102? da República.
FERNANDO COLLOR
Bernardo Cabral
Zélia M. Cardoso de Mello

Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 182{2, t.l):667-8ü8, mar.labr. 1990.
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MEDIDAS PROVISÚRIAS

MEDIDA PROVISÓRIA N? 141, DE 7 DE MARÇO
DE 1990 (')
Dispõe sobre importações de bens destinados à pesquisa científica e tecnológica
e, dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição
que lhe confere o art. 62 da Constituição, adota a seguinte medida provisória, com força de lei:
Art. I? Ficam isentas dos impostos de importação e sobre
produtos industrializados e do adicional ao frete para renovação
da marinha mercante, as importações de máquinas, equipamentos, aparelhos e instrumentos, bem como suas partes e peças de
reposição, acessórios, matérias-primas e produtos intermediários, destinados à pesquisa científica e tecnológica.
§ I? As importações de que trata este artigo ficam dispensadas do exame de similaridade, da emissão de guia de importação ou documento de efeito equivalente e controles prévios ao
despacho aduaneiro.
§ 2? O disposto neste artigo aplica-se somente às importações realizadas pelo Conselho Nacional de Desenvolvimento
Científico e Tecnológico ICNPq), e por entidades sem fins lucrativos ativas no fomento, na coordenação ou na execução de programas de pesquisa científica e tecnológica ou de ensino, devidamente credenciadas pelo CNPq.
Art. 2? O Ministro da Fazenda, ouvido o Ministério da
Ciência e Tecnologia, estabelecerá limite global anual, em valor,
para as importações mencionadas no art. I?
(*) V. Lei n:' 8.010, de 7.3.1990 (pág. 691 deste volume).
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§ 1?

Não estão sujeitas ao limite global anual:
a) as importações de produtos, decorrentes de doações feitas por pessoas física ou jurídica estrangeiras, destinados ao
desenvolvimento da Ciência e Tecnologia; e
b) as importações a serem pagas através de empréstimos
externos ou de acordos governamentais, destinados ao desenvolvimento da Ciência e Tecnologia.
§ 2? A quota global de importações será distribuída e controlada pelo CNPq que encaminhará, mensalmente:
a) à Secretaria da Receita Federal (SRF), relação das entidades importadoras, bem assim das mercadorias autorizadas,
valores e quantidades:
b) à Carteira de Comércio Exterior do Banco do Brasil S .A.
(Cacex), para fins estatísticos, relação dos importadores e o valor global, por entidade, das importações autorizadas.
§ 3? As dispensas referidas no § l? do art. 1? não se aplicarão às importações que excederem o limite global anual a que
se refere este artigo.
Art. 3? O despacho aduaneiro para as mercadorias de que
trata o art. I? será simplificado, especialmente quando se tratar
de deterioráveis.
Art. 4? Esta medida provisória entra em vigor na data de
sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 7 de março de 1990: 169? da Independência e 102?
da República.
JOSÉ SARNEY
Mailson Ferreira da Nóbrega
Décio Leal Zagottis
MEDIDA PROVISORIA N? 142, DE 7 DE MARÇO
DE 1990 (')
Autoriza a criação de Zonas de Processamento de Exportação, e dá outras providências.
(*) V. Lei n:' 8.015, de 7.4.1990 (pág. 700 deste volume).
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811

o PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição
que lhe confere o art. 62 da Constituição, adota a seguinte medida provisória, com força de lei:
Art. I? Fica elevado para catorze o limite estabelecido no
art. I? da Lei n? 7.792, de 4 de julho de 1989, na redação dada
pela Lei n? 7.993, de 5 de janeiro de 1990.
Art. 2? Ê autorizada a criação de uma Zona de Processamento de Exportação no Município de Rio Grande, Estado do
Rio Grande do Sul, e de outra no Município de Corumbá, Estado do Mato Grosso do Sul, observados, os requisitos do
Decreto-Lei n? 2.452, de 29 de julho de 1988.
Art. 3? Esta medida provisória entra em vigor na data de
sua publicação.
Art. 4? Revogam-se as disposições em contrário.
Brasília, í de março de 1990; 169? da Independência e 102?
da República.
JOSÉ SARNEY
Roberto Cardoso Alves
MEDIDA PROVISÚRIA N? 143, DE 8 DE MARÇO
DE 1990 1*1
Dispõe sobre a impenhorabilidade do
bem de família.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição
que lhe confere o artigo 62 da Constituição, adota a seguinte
medida provisória com força de lei:
Art. I? O imóvel residencial próprio do casal, ou da entidade familiar, é impenhorável e não responderá por qualquer tipo de dívida civil, comercial, fiscal, previdenciária ou de outra
natureza, contraída pelos cônjuges ou pelos pais ou filhos que
sejam seus proprietários e nele residam, salvo nas hipóteses
previstas nesta medida provisória.
Parágrafo único. A impenhorabilidade compreende o imóvel sobre o qual se assentam a construção, as plantações, as
(*) V. Lei n:' 8.009, de 29.3.1990 (pág. 689 deste volume).
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benfeitorias de qualquer natureza e todos os equipamentos, inclusive os de uso profissional, ou móveis que guarnecem a casa,
desde que quitados.
Art. 2? Excluem-se da impenhorabilidade os veículos de
transporte, obras de arte e de adornos suntuosos.
Parágrafo único. No caso de imóvel locado, a impenhorabilidade aplica-se aos bens móveis quitados que guarneçam a
residência e que sejam de propriedade do locatário, observado o
disposto neste artigo.
Art. 3? A impenhorabilidade é oponível em qualquer processo de execução civil, fiscal, previdenciária, trabalhista ou de
outra natureza, salvo se movido:
I - em razão dos créditos de trabalhadores da própria
residência e das respectivas contribuições previdenciárias;
II - pelo titular do crédito decorrente do financiamento
destinado à construção ou à aquisição do imóvel, no limite dos
créditos e acréscimos constituídos em função do respectivo contrato;
III - pelo credor de pensão alimentícia;
IV - para cobrança de impostos, predial ou territorial, taxas e contribuições devidas em função do imóvel familiar;
V - para execução de hipoteca sobre o imóvel oferecido
como garantia real pelo casal ou pela entidade familiar;
VI - por ter sido adquirido com produto de crime ou para
execução de sentença penal condenatória a ressarcimento, indenização ou perdimento de bens.
Art. 4? Não se beneficiará do disposto nesta medida provisória aquele que, sabendo-se insolvente, adquire de má fé
imóvel mais valioso para transferir a residência familiar,
desfazendo-se ou não da moradia antiga.
§ I? Neste caso poderá o juiz, na respectiva ação do credor, transferir a impenhorabilidade para a moradia familiar anterior, ou anular-lhe a venda, liberando a mais valiosa para execução ou concurso, conforme a hipótese.
§ 2? Quando a .residência familiar constituir-se em imóvel
rural, a impenhorabilidade restr íngir-se-á à sede de moradia,
com os respectivos bens móveis, e, nos casos do artigo 5?, inciCol. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 182(2, t.l):8ü9-957, mar./abr. 1990.
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50 XXVI, da Constituição, à área limitada como pequena propriedade rural.
Art. 5? Para os efeitos de impenhorabilidade, de que trata
esta medida provisória, considera-se residência um único imóvel utilizado pelo casal ou pela entidade familiar para moradia

permanente.
Parágrafo único. Na hipótese de o casal, ou entidade familiar. ser possuidor de vários imóveis utilizados como residência,
a impenhorabilidade recairá sobre o de menor valor, salvo se
outro tiver sido registrado, para esse fim, no Registro de Imóveis e na forma do artigo 70 do Código Civil.
Art. 6? Esta medida provisória entra em vigor na data de
sua publicação e suspende as execuções em andamento,
cancelando-as somente depois de transformada em lei.
Art. 7? Revogam-se as disposições em contrário.
Brasília, 8 de março de 1990; 169? da Independência e 102?
da República.
JOSÉ SARNEY
J. Saulo Ramos

MEDIDA PROVISÓRIA N? 144, DE 8 DE MARÇO
DE 1990 (')
Altera os artigos 7?, 8:' e 9:' do DecretoLei n? 2.432W, de 17 de maio de 1988, eprovedo pelei Decreto Legislativo n? 35(2), de13
de junho de 1989, que instituiu a Reserva
Nacional de Compensação de Remuneração
(Rencor),

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição
que lhe confere o art. 62 da Constituição, adota a seguinte medi-

da provisória, com força de lei:
(*) V. Lei n:' 8.013,

de 6.4.1990 (pég. 698 deste volume).

(1) V. Coleção das Leis de 1988, Atos do Poder Legislativo, volume Il I, pág.

17.
(2) V. Coleção das Leis de 1989, volume 181, n? 3, pég. 997.
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 182(2, t.1):809-957, mar.vabr. 1990.
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Art. I? Os artigos 7?, 8? e 9? do Decreto-Lei n? 2.432, de 17
de maio de 1988, aprovado pelo Decreto Legislativo n? 35, de 13
de junho de 1989, passam a vigorar com as seguintes redações:
«Art. 7? Os saldos credores das concessionárias de
serviços públicos de energia elétrica, decorrentes de insuficiências de remuneração registradas em Conta de Resulta-

dos a Compensar, existentes em 31 de dezembro de 1989,
serão aqueles aprovados pelo DNAEE, de acordo com os
critérios previstos na legislação em vigor. para fins de
compensação definida neste instrumento legal.
Parágrafo único. Os débitos existentes em 31 de dezembro de 1989, referentes a quotas não recolhidas à Reserva Global de Reversão, à Reserva Global de Garantia e à
Reserva Nacional de Compensação de Remuneração, inclusive correção monetária e multas, serão obrigatoriamente
deduzidos dos saldos de que trata o caput deste artigo.
Art. 8? O Ministro de Estado da Fazenda, mediante
despacho fundamentado, autorizará a compensação total
ou parcial, com ativos de propriedade da União, dos saldos
credores referidos no artigo anterior, que restarem após a
dedução de que trata seu parágrafo único.
§ I? Os recursos correspondentes aos saldos das Reservas de Reversão investidos pelas concessionárias de
serviços públicos de energia elétrica na expansão de seus
sistemas até 31 de dezembro de 1971, inclusive os saldos
das Reservas de Amortização que vierem a ser convertidos, poderão ser objeto da compensação de que trata o
caput deste artigo.
§ 2? As compensações de que trata o caput deste artigo poderão ser interrnediadas mediante encontro de contas
de débitos atualizados de suprimento de energia elétrica inclusive de Itaipu - vencidos até 31 de dezembro de 1989
e do serviço da dívida para com a Eletrobrás - vencidos
até 31 de dezembro de 1989.
§ 3? As compensações de que trata este artigo deverão ser propostas pelas concessionárias ao DNAEE, nos
prazos por ele fixados.
Art. 9? Os saldos das Contas de Resultados a Compensar em 31 de dezembro de 1989, a que se refere o art. 7?,
Co!. Leis Rep.vFed. Brasil, Brasília, 182(2, t.1):8ü9-957. mar./abr. 1990.
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e não compensados na forma deste instrumento legal, bem
como posteriores saldos credores decorrentes de insuficiências de remuneração, somente poderão ser reduzidos após
o recolhimento das quotas anuais de compensação e de reversão.
§ I? Os valores dos saldos serão remunerados pela
tarifa, à taxa de remuneração legal fixada pelo DNAEE, e
serão corrigidos monetariamente da mesma forma das demais contas do ativo permanente.
§ 2? As reduções de que trata o ceput deste artigo somente poderão ser efetivadas após todas as concessionárias terem atingido a remuneração mínima Iegal.»
Art. 2? Esta medida provisória entra em vigor na data de
sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 8 de março de 1990; 169? da Independência e 102?
da República.

JOSÉ SARNEY
Mailson Ferreira da Nóbrega
Vicente Cavalcante Fialho
João Batista de Abreu
MEDIDA PROVISORIA N? 145, DE 13 DE MARÇO
DE 1990 (')
Dispõe sobre a entrega das cotas de
participação dos Estados e do Distrito Federal na arrecadação do Imposto sobre Produtos Industrializados de que trata o inciso
II do art. 159 da Constituição Federal.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição
que lhe confere o art. 62 da Constituição, adota a seguinte medida provisória, com força de lei:
Art. I? As. quotas de participação dos Estados e do Distrito Federal no produto da arrecadação do Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI), de que trata a Lei Complementar n~
61, de 26 de dezembro de 1989, serão creditadas em contas especiais abertas pelas Unidades da Federação, em seus respectivos
bancos oficiais ou, na falta destes, em estabelecimentos por elas
(*) V. Lei n? 8'.016, de 8.4.1990 (pág. 701 deste volume).

Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 182(2, t.l):809-957, mar./abr. 1990.

816
indicados, nos mesmos prazos de repasse das quotas do Fundo
de Participação dos Estados e Municípios.
Art. 2? Os recursos já existentes relativos à arrecadação
do IPI no período compreendido entre 1 ~ de março e 31 de dezembro de 1989 serão creditados até 5~ (quinto I dia útil subseqüente à publicação desta medida provisória, tornando-se como
base para o cálculo dos coeficientes de rateio o valor em dólar
americano das exportações de produtos industrializados, ocorridas nos Estados no período de janeiro a novembro de 1989, informadas pela Carteira de Comércio Exterior do Banco do Brasi! S.A. (Cacex).
§ 1~ Até a publicação dos coeficientes individuais de participação calculados pelo Tribunal de Contas dá União (TCU),
de que trata o art. 2~ da Lei Complementar n? 61, de 26 de dezembro de 1989, os recursos relativos à arrecadação do IPI, a
partir do mês de janeiro de 1990, serão creditados aos beneficiários com base nos mesmos coeficientes de rateio definidos neste
artigo.
§ 2? Na programação orçamentária dos excessos de arrecadação de 1990, priorizar-se-á dotação para o pagamento da correção monetária dos recursos a que se refere este artigo, a ser
calculada com base na variação mensal do valor do Bônus do
Tesouro Nacional, a partir da data da classificação da receita,
ressalvada a prioridade dos pagamentos de pessoal e dos serviços da dívida.
Art. 3~ O Tribunal de Contas da União determinará os
ajustes a serem procedidos em razão de diferenças que venham
a ocorrer entre as cotas de participação calculadas com base
nos critérios estabelecidos no art. 2? desta medida provisória e
aquelas definidas em conformidade com a Lei Complementar n?
61, de 26 de dezembro de 1989.
Art. 4? Esta medida provisória entra em vigor na data de
sua publicação.
Art. 5? Revogam-se as disposições em contrário.
Brasília, 13 de março de 1990; 169~ da Independência e 102~
da República.

o

JOSÉ SARNEY
Mailson Ferreira da Nóbrega
João Batista de Abreu
Cal. Leis Rep. Ped. Brasil, Brasília, 182(2, t.1);809-957, mar.! abr. 1990.

817
MEDIDA PROVISÓRIA N? 146, DE 13 DE MARÇO
DE 1990 (')
Autoriza o Poder Executivo a proceder
ao Empenho das despesas que menciona.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição
que lhe confere o art. 62 da Constituição, adota a seguinte medida provisória, com força de lei:
Art. I? Na forma do disposto no art. 53 da Lei n? 7.800, de
10 de julho de 1989, é o Poder Executivo autorizado a empenhar
as dotações referentes a subatividades fixadas na Lei n? 7.999,
de 31 de janeiro de 1990, até o montante necessário à realização
das despesas nos meses de janeiro, fevereiro e março de 1990.
Art. 2? O disposto no artigo anterior se aplica também às
despesas relativas a:
I - Recenseamento Econômico e Demográfico, a cargo
do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística da Secretaria
de Planejamento e Coordenação da Presidência da República;
U - Programa Nacional de Imunização, a cargo do Ministério da Saúde; e
UI - Recursos para aumento do Patrimônio Líquido da
Companhia Vale do Rio Doce (CVRD).
Art. 3? Esta medida provisória entra em vigor na data de
sua publicação.
Art. 4? Revogam-se as disposições em contrário.
Brasília, 13 de março de 1990; 169? da Independência e
102? da República.
JOSÉ SARNEY

Mailson Ferreira da Nóbrega
João Batista de Abreu
MEDIDA PROVISÓRIA N? 147, DE 13 DE MARÇO
DE 1990
Altera a legislaçào do Fundo de Amparo ao Trabalhador (FA T), e dá outras
providências.
(*) V. Lei n? 8.017, de 8.4.1990 Ipág. 703 deste volume),
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o PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição
que lhe confere o art. 62 da Constituição, adota a seguinte medida provisória, com força de lei:
Art. I? A arrecadação decorrente das contribuições para o
Programa de Integração Social (PIS), criado pela Lei Complementar n:' 7(11, de 7 de setembro de 1970, e para o Programa de
Formação clõ Patrimônio do Servidor Público (Pasep), criado
pela Lei Complementar n? 8121, de 3 de dezembro de 1970, será
destinada, a cada ano, à cobertura integral das necessidades do
Fundo de Amparo ao Trabalhador (FAT), de que trata o art. 10
da Lei n? 7.998131, de 11 de janeiro de 1990.
Art. 2? Conforme estabelece o § I? do art. 239 da Constituição Federal, pelo menos 40% da arrecadação mencionada no
artigo anterior será repassada ao Banco N acionai de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), para aplicação em programas de desenvolvimento econômico.
§ I? Os recursos repassados ao BNDES na forma do caput
deste artigo serão corrigidos, mensalmente, pelo Índice de Preços ao Consumidor (IPC).
§ 2? O BNDES remunerará os recursos recebidos na forma
do caput deste artigo com juros de 5% ao ano, calculados sobre
o saldo médio diário dos repasses, corrigido na forma do parágrafo anterior.
§ 3? A taxa de juros referida no parágrafo anterior poderá
ser elevada, por decisão do Conselho Deliberativo do Fundo de
Amparo ao Trabalhador (Codefat), para, no máximo, 6% ao
ano.
§ 4? Correrá por conta do BNDES o risco das operações
financeiras realizadas com os recursos mencionados no caput
deste artigo.
Art. 3? Os juros de que trata o § 2? do artigo anterior serão recolhidos ao F ATa cada semestre, até o décimo dia último
subseqüente a seu encerramento.
(1) V. Coleçec das Leis de 1970, Atos do Poder Legislativo, volume V, pég.
9.

(2) V. Coleção das Leis de 1970, Atos do Poder Legislativo, volume VII,
pág.3.

(3) V. Coleção das Leis de 1990, volume 182, n? 1, pág. 30.
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 182(2, t.l):809-957, mar./abr. 1990.
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Parágrafo único. Ficam sujeitos à correção monetária, com
base na variação do BTN Fiscal, os recursos não recolhidos nos
prazos previstos neste artigo.
Art. 4? A arrecadação das contribuições ao PIS e ao Pasep será efetuada através de Documento de Arrecadação de Receitas Federais (Darf) , nas condições estabelecidas pela legislação em vigor.

Art. 5? A alínea b, do inciso IV, do art. 69 da Lei n?
7.799141, de 10 de julho de 1989, passa a vigorar com a seguinte
redação:
«b I para o PIS e o Pasep, até o dia cinco do terceiro
mês subseqüente ao da ocorrência do fato gerador, exceção
feita às modalidades especiais (Decreto-Lei n? 2.445(5), de
29 de junho de 1988, arts. 7? e 8?), cujo prazo será o dia
quinze do mês subseqüente ao da ocorrência do fato gerador».
Art. 6? O Tesouro Nacional observará, para repasse dos
recursos ao FAT, os mesmos prazos legais estabelecidos para a
distribuição dos Fundos de Participação dos Estados, Distrito
Federal e Municípios.
Art. 7? Em caso de insuficiência de recursos para o Programa de Seguro-Desemprego e o pagamento do Abono Salarial,
decorrente do efetivo aumento destas despesas, serão recolhidas
ao FAT, pelo BNDES, a cada exercício, as seguintes parcelas
do saldo de recursos repassados para financiamento de programas de desenvolvimento econômico:
I
no primeiro e segundo exercícios, até 20%;
11 ~ do terceiro ao quinto exercícios, até 10%;
III - a partir do sexto exercício, até 5%.
§ I? OS percentuais referidos nos incisos do caput deste
artigo incidirão sobre o saldo ao final do exercício anterior, assegurada a correção monetária até a data do recolhimento.
§ 2? Caberá ao Codefat definir as condições os prazos de
recolhimento de que trata o caput deste artigo.

e

(4) V. Coleção das Leis de 1989, volume 181, n? 4, pág. 1470.
(5) V. Coleção das Leis de 1988, Atos do Poder Legislativo, volume IH, pág.
48.
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Art. 8? A remuneração mencionada no parágrafo único do
art. 15 da Lei n? 7.998, de 1990, constitui receita do FAT.
Parágrafo único. Compete ao Codefat estabelecer os prazos de recolhimento e o periodo base de apuração da receita
mencionada no caput deste artigo.
Art. 9? As disponibilidades financeiras do F AT poderão
ser aplicadas em titulas do Tesouro Nacional, através do Banco
Central do Brasil.
Parágrafo único. O resultado das aplicações referidas no
caput deste artigo constitui receita do F AT.
Art. 10. O art. 28 da Lei n:' 7.998, de 1990, passa a ter a seguinte redação:
«Art. 28. No prazo de trinta dias, as contribuições ao
PIS e ao Pasep, arrecadadas a partir de 5 de outubro de
1988 e não utilizadas nas finalidades previstas no art. 239
da Constituição Federal, serão recolhidas como receita do
FAT.»

Art. 11. Os recursos do PIS e do Pasep repassados ao
BNDES, ao amparo do § I? do art. 239 da Constituição Federal,
antes da vigência da Lei n? 7.998, de 1990, acrescidos de correção monetária pela variação do IPC e de juros de 5% ao ano,
constituirão direitos do F ATe serão contabilizados na forma do
disposto no art. 2? desta medida provisória.
Art. 12. O valor do abono a ser pago pelo F AT, nos casos
de empregados participantes do Fundo de Participação PIS/Pasep, corresponderá à diferença entre o salário mínimo vigente
na data do respectivo pagamento e os rendimentos de suas contas individuais, apurados na forma das alíneas b e c do art. 3?
da Lei Complementar n? 26 16), de 11 de agosto de 1975.
Parágrafo único. O pagamento do rendimento das contas
individuais mencionadas no caput deste artigo é de competência
do Fundo de Participação PIS/Pasep.
Art. 13. A operacionalização do Programa Seguro-Desemprego, no que diz respeito às atividades de pré-triagem e habilitação de requerentes, auxílio aos requerentes e segurados na
(6) V. Coleção das Leis de 1975, Atos do Poder Legislativo, volume V,
pág.6.
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busca de novo emprego, bem assim às ações voltadas para a reciclagem profissional, será executada prioritariamente em articulação com os Estados e Municípios, através do Sistema Nacional de Emprego (Sine), nos termos da lei.
Parágrafo único. O Ministério do Trabalho poderá requisitar servidores, técnicos e administrativos. da Administração
Federal direta, das autarquias, das fundações públicas e do Governo do Distrito Federal, para o desempenho das tarefas previstas no caput deste artigo e no art. 20 da Lei n? 7.998, de 1990,
ouvida a Secretaria de Planejamento e Coordenação da Presidência da República.
Art. 14. Esta medida provisória entra em vigor na data de
sua publicação.
Art. 15. Ficam revogados os arts. 16, 17 e 29 da Lei n?
7.998, de 1990, e demais disposições em contrário.
Brasília, 13 de março de 1990; 169? da Independência e 102?
da República.
JOSÉ SARNEY
Meilson Ferreira da Nóbrega
Dorothea Werneck
João Batista de Abreu

MEDIDA PROVISÓRIA N? 148, DE 15 DE MARÇO
DE 1990 1*1
Dispõe sobre a alienação de bens imóveis da União situados em Brasília-DF, e

dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição
que lhe confere o artigo 62 da Constituição Federal, adota a seguinte medida provisória, com força de lei:
Art. I? Fica o Poder Executivo autorizado a alienar, mediante concorrência pública e com observância do Decreto-Lei
n:' 2.300 111, de 21 de novembro de 1986, as unidades residenciais
situadas no Distrito Federal e localizados nos Setores de Habitações Individuais, de Chácaras e de Mansões.
(*) V. Lei n? 8.011, de 4.4.1990 Ipég. 693 deste volume).

(l) V. Coleção das Leis de 1986, Atos do Poder Legislativo, volume VII,

pag. 25.
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Art. 2? A Caixa Econômica Federal presidirá o processo
licitatório que será coneluído no prazo de cento e vinte dias a
contar da publicação desta medida provisória.
Art. 3? A Caixa Econômica Federal procederá perante os
órgãos administrativos do Governo do Distrito Federal, os Cartórios de Notas e os Cartórios do registro imobiliário de
Brasília-DF, a regularização dos títulos dominiais dos. imóveis
alienandos.
Parágrafo único. Os Cartórios de Notas e os Cartórios de
Registro de Imóveis darão prioridade de atendimento à Caixa
Econômica Federal no procedimento de regularização acima
previsto.
Art. 4? O valor apurado em decorrência da alienação de
cada imóvel será convertido em renda da União, cujo produto
será obrigatoriamente aplicado em programas habitacionais de
caráter social.
Art. 5~ O Poder Executivo regulamentará esta medida
provisória no prazo de sessenta dias, contado de sua publicação.
Art. 6? As empresas públicas, sociedades de economia
mista, respectivas subsidiárias e entidades controladas direta
ou indiretamente pela União, ficam autorizadas a proceder os
atos legais e administrativos necessários à alienação de suas
unidades residenciais não vinculadas às suas atividades operacionais, com base nos termos desta medida provisória.
Art. 7? Revogam-se as disposições em contrário.
Brasília, 15 de março de 1990; 169? da Independência e 102?
da República.
FERNANDO COLLOR
Bernardo Cabral
MEDIDA PROVISORIA N~ 149, DE 15 DE MARÇO
DE 1990
Diepõe sobre a eueoeceo de bens imóveis residenciais de propriedade da União,
e dos vinculados ou incorporados do
FRHB, situados no Distrito Federal, e dá
outras providências.
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 182(2, t.1):809-957, mar.labr. 1990.
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o PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição
que lhe confere o artigo 62 da Constituição Federal, adota a seguinte medida provisória, com força de lei:
Art. I? Fica o Poder Executivo autorizado a alienar, mediante concorrência pública, e com observância do Decreto- Lei
n? 2.300 111, de 21 de novembro de 1986, os imóveis residenciais
de propriedade da União situados no Distrito Federal, inclusive
os vinculados ou incorporados ao Fundo Rotativo Habitacional
de Brasília (FRHB).
§ I? Os lícitantes estão dispensados da exigência do art.
16 do Decreto-Lei supracitado.
§ 2? Não se incluem na autorização a que se refere este artigo, os seguintes imóveis:
I - os residenciais administrados pelas Forças Armadas,
destinados à ocupação por militares;
II - os destinados a funcionário do Serviço Exterior, de
que trata a Lei n? 7.501 (2), de 27 de junho de 1986;
III - os ocupados por membros do Poder Legislativo;
IV - os ocupados por Ministros do Supremo Tribunal Federal. dos Tribunais Superiores e do Tribunal de Contas da
União. pelo Procurador-Geral da República. pelos Subprocuradores-Gerais do Ministério Público Federal, do Trabalho e Militar e pelo Procurador-Geral do Tribunal de Contas da
União, salvo sua expressa manifestação em contrário, no prazo
de vinte dias a contar da vigência desta medida provisória.
V - os destinados a servidores no exercício de cargo Ou
função de confiança que sejam considerados. pelo Poder Executivo, indispensáveis ao serviço público.
Parágrafo único. Os imóveis a serem destinados aos servidores a que se refere o inciso V deste artigo serão escolhidos
dentre aqueles que estiverem vagos à data de vigência desta
medida provisória ou vierem a vagar por devolução espontânea
ou desocupação judicial.
(1) V. Coleção das Leis de 1986, Atos do Poder Legislativo, volume VII,
pág , 25.

(2) V. Coleção das Leis de 1986, Atos do Poder Legislativo, volume IH, pág ,
419.
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Art. 2? A Caixa Econômica Federal presidirá o processo
de licitação na forma do art. I? da presente medida provisória e
observará os seguintes critérios:
I - o preço do imóvel a ser alienado será o de mercado,
segundo os métodos de avaliação usualmente utilizados pela
própria Caixa Econômica Federal;
U - somente poderá licitar pessoa física;
UI - o licitante somente poderá apresentar proposta, em
cada licitação, para uma unidade residencial;
IV - somente será vendida uma unidade residencial por
pessoa;
V - o imóvel será alienado mediante contrato com força
de escritura pública (art. 60 da Lei n? 4.380 131, de 21 de agosto de
1964.
VI - o contrato de compra e venda, ainda que o pagamento integral seja feito à vista, conterá cláusula impeditiva de o
adquirente, no prazo de 5 (cinco) anos, vender, prometer-vender
ou ceder seus direitos sobre o imóvel alienado nos termos desta
medida provisória.
Art. 3? Serão nulos de plenos direitos, não sendo devida
indenizações às partes envolvidas, quaisquer atos firmados em
contrariedade a cláusula, de que trata o inciso VI do art. 2?
Art. 4? O contrato de compra e venda será rescindido, de
pleno direito, independentemente de interpelação judicial ou extrajudicial, se o comprador prestar declaração falsa no processo
de habilitação à compra, hipótese em que fará jus à devolução
da quantia paga, sem qualquer reajuste ou correção monetária.
Art. 5? A Caixa Econômica Federal procederá, perante os
órgãos administrativos do Distrito Federal, os Cartórios de Notas e os Cartórios de Registro de Imóveis, à regularização dos
títulos dominiais dos imóveis alienandos.
Parágrafo único. Os Cartórios de Notas e os Cartórios de
Registro de Imóveis darão prioridade de atendimento à Caixa
Econômica Federal no procedimento de regularização acima
previsto.
(3) V. Coleção das Leis de 1964, Atos do Poder Legislativo, pág. 89.
Cal. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 182(2, t.1):809·957. mar.Zabr. 1990.
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Art. 6? O legítimo ocupante de imóvel funcional, na data
da publicação do edital de concorrência de que trata a presente
medida provisória poderá, após conhecida a proposta vencedora
que recai sobre o imóvel que ocupa, adquirir o imóvel caso se
manifeste no prazo de trinta dias, através de notificação, ofertando o mesmo valor da proposta vencedora e desde que preencha os seguintes requisitos:
I
ser titular de regular termo de ocupação;
II
estar quite com as obrigações relativas à ocupação;
III
ser titular de cargo efetivo ou emprego permanente,
lotado em órgão ou entidade da Administração Pública Federal
direta ou do Distrito Federal.
§ I? A legitimidade da ocupação será evidenciada em recadastramento dos atuais ocupantes a ser promovido pela Secretaria da Administração Federal da Presidência da República com
base na legislação vigente.
§ 2? O ocupante que não tiver condições financeiras para a
aquisição do imóvel que ocupa poderá solicitar ao órgão competente a permuta deste por outro imóvel compatível com a sua
renda, ficando o atendimento a essa solicitação condicionado à
existência de imóvel que lhe possa ser destinado e à conveniência administrativa para a formação da reserva de imóveis de
que trata o inciso V do parágrafo 2? do art. I?
§ 3? O ocupante sujeitar-se-á ao previsto no inciso VI, do
art. 2? e no art. 3? da presente medida provisória.
§ 4? Não havendo proposta na licitação pública, o ocupante poderá adquirir o imóvel que ocupa ofertando o valor da avaliação da Caixa Econômica Federal.

Art. 7? Os adquirentes dos imóveis poderão utilizar financiamentos de entidades integrantes do Sistema Financeiro da
Habitação (SFH), e de outras instituições, inclusive entidades
abertas ou fechadas de previdência privada.
Art. 8? A CEF representará a União na celebração e administração dos contratos de compra e venda de imóveis funcionais, promovendo, inclusive, as medidas judiciais e extrajudiciais que se tornarem necessárias à sua execução.
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 182(2, t.1):809-957, mar./abr. 1990.
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Art. 9? Com o ato da celebração do contrato de compra e
venda estará automaticamente rescindido o termo de ocupação
do respectivo imóvel a que se referem o Decreto n? 85.633 (4) , de
8 de janeiro de 1981 e o Decreto n? 96.633 151, de 1? de setembro
de 1988.
Art. 10. É facultado à Ordem dos Advogados do Brasil Seção Distrito Federal, designar um representante que integrará
a comissão de licitação a ser instituída para executar a licitação
prevista nesta medida provisória.
Art. 11. O valor apurado em decorrência da alienação de
cada imóvel será convertido em renda da União, cujo produto
será obrigatoriamente aplicado em programas habitacionais de
caráter social.
Art. 12. As empresas públicas, sociedades de economia
mista, respectivas subsidiárias e entidades controladas direta
ou indiretamente pela União, ficam autorizadas a proceder os
atos legais e administrativos necessários à alienação de suas
unidades residenciais não vinculadas as suas atividades operacioriais, com base nos termos desta medida provisória.
Art. 13. A ocupação dos imóveis residenciais não destinados a alienação, no que não contrarie esta medida provisória,
permanece regida pelas disposições do Decreto-Lei n? 1.390161,
de 29 de janeiro de 1975.
Art. 14. O permissionário, dentre outros compromissos, se
obriga a:
I - pagar:
a) taxa de uso;
b) despesas ordinárias de manutenção, resultantes do rateio
das despesas realizadas em cada mês, tais como zeladoria, consumo de água e energia elétrica, seguro contra incêndio, bem assim outras relativas às áreas de uso comum;
(4) V. Coleção das Leis de 1981, Atos do Poder Executivo, volume Il , pág.

19.
(5) V. Coleção das Leis de 1988, Atos do Poder Executivo, volume VI, pág:
367.

(6) V. Coleçõo das Leis de 1975, Atos do Poder Legislativo, volume I,
pág.7.
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c) quota de condomínio, exigível quando o imóvel funcional
estiver localizado em edifício em condomínio com terceiros, hipótese em que não será devido o pagamento previsto na alínea
anterior;
d) despesas relativas a consumo de gás, água e energia elétrica do próprio imóvel funcional;
e) multa equivalente a dez vezes o valor da taxa de uso em
cada período de trinta dias de retenção do imóvel após a perda
do direito à ocupação.
11 - aderir à convenção de administração do edifício;
lU - ao desocupar o imóvel restituí-lo nas mesmas condições de habitabilidade em que o recebeu.
§ 1? O pagamento da taxa de uso e das despesas ordinárias de manutenção será efetuado mediante consignação em folha ou, se esta não for possível, por meio de documento próprio
de arrecadação ao Tesouro Nacional, com cópia para o órgão
responsável pela administração do imóvel.
§ 2? O atraso no pagamento da taxa de uso ou das despesas ordinárias de manutenção sujeitará o permissionário a juros
de mora de um por cento ao mês e correção monetária.
§ 3? A quota de que trata a alínea c do inciso I deste artigo será paga diretamente ao condomínio ou ao órgão responsável pela administração destes imóveis.

Art. 15. As taxas de uso não serão inferiores a um milésimo do valor atualizado dos imóveis e sujeitar-se-ão à atualização nas mesmas datas dos reajustes salariais dos servidores públicos da União.
Art. 16. No caso das ocupações dos imóveis a que se refere o art. 13, quando irregular, a União imitir-se-á sumariamente
na sua posse independentemente do tempo em que o imóvel estiver ocupado.
Art. 17. Fica o Poder Executivo autorizado a extinguir o
Fundo Rotativo Habitacional de Brasília (FRHB), instituído pelo § 5? do art. 65 da Lei n? 4.380, de 21 de agosto de 1964, passando à propriedade da União os imóveis a ele incorporados ou
vinculados.
Col. Leis Rep. Fed; Brasil, Brasília,' 182(2, t.1):8ü9-957, mar.labr. 1990.
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Art. 18. Fica extinta a Superintendência de Construção e
Administração Imobiliária (Sucad) , passando seu acervo e atribuições à Secretaria de Administração Federal da Presidência
da República.
Art. 19. O Poder Executivo regulamentará esta medida
provisória no prazo de quarenta e cinco dias, contado da data
de sua publicação.
Art. 20. Revoga-se o Decreto-Lei n? 76(71, de 21 de novembro de 1966 e disposições em contrário.
Brasília, 15 de março de 1990; 169? da Independência e 102?
da República.
FERNANDO COLLOR
Bernardo Cabral
MEDIDA PROVISÓRIA N? 150, DE 15 DE MARÇO
DE 1990 (*1
Dispõe sobre a otgenizeçso da Presidência da República e dos Ministérios, e dá
outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição
que lhe confere o art. 62 da Constituição, adota a seguinte medida provisória, com força de lei:
CAPÍTULO I
Da Presidência da República
Seção I
Da Estrutura
Art. I? A Presidência da República é constituída, essencialmente, pela Secretaria-Geral, pelo Gabinete Militar e pelo
Gabinete Pessoal do Presidente da República.
(7) V. Coleção das Leis de 1966, Atos do Poder Legislativo, volume VII,
pág. 187.

(*) Retificada no DO de 19.3.1990 (pég. 993 deste volume).
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Parágrafo único. Também a integram:
ai como órgãos de consulta do Presidente da República:
1. o Conselho da República;
2. o Conselho de Defesa Nacional;
b) como órgãos de assessoramento imediato ao Presidente
da República:
1. o Conselho de Governo;
2. o Alto Comando das Forças Armadas;
3. o Estado-Maior das Forças Armadas;
4. a Consultoria-Geral da República;
c) como órgãos de assistência direta e imediata ao Presidente da República:
1. a Secretaria da Cultura;
2. a Secretaria da Ciência e Tecnologia;
3. a Secretaria do Meio Ambiente;
4. a Secretaria do Desenvolvimento Regional;
5. a Secretaria dos Desportos;
6. a Secretaria da Administração Federal;
7. a Secretaria de Assuntos Estratégicos.

Seção 11

Das Finalidades e Organização
Art. 2? A Secretaria-Geral, com a finalidade de assistir direta e imediatamente ao Presidente da República no desempenho de suas atribuições e, especialmente, na coordenação da
ação administrativa, no acompanhamento de programas e políticas governamentais e no relacionamento com os Estados, Distrito Federal e Municípios e na supervisão técnica das Secretarias da Presidência da República, tem a seguinte estrutura básica:

I
Subsecretaria-Geral;
II
Cerimonial;
III
Secretaria de Controle Interno.
Parágrafo único. O Gabinete Militar e o Gabinete Pessoal,
subordinados diretamente ao Presidente da República, vinculam-se, administrativamente, à Secretaria-Geral.
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 182(2, t.l):8ü9-957, mar./abr. 1990.
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Art. 3~ O Gabinete Militar, com a finalidade de assistir
direta e imediatamente ao Presidente da República no desempenho de suas atribuições nos assuntos referentes à administração
militar, zelar pela sua segurança pessoal, a do Secretário-Geral,
a do Chefe do Gabinete Militar e a do Chefe do Gabinete Pessoal, bem assim das respectivas residências e dos palácios presidenciais, tem a seguinte estrutura básica:
Chefia;
I
II
Subchefia da Marinha;
III
Subchefia do Exército;
IV
Subchefia da Aeronáutica;
V
Serviço de Segurança.
Art. 4~ O Gabinete Pessoal, com a finalidade de assistir
ao Presidente da República nos serviços de secretaria particular
e ajudância-de-ordens, tem a seguinte estrutura básica:
I - Secretaria Particular;
II - Ajudância-de-Ordens.
Art. 5~ O Conselho da República e o Conselho de Defesa
Nacional, com a composição e as atribuições previstas na Constituição, terão a organização e o funcionamento regulados em lei
especial.
Art. 6~ O Conselho de Governo, integrado pelos Ministros
de Estado, com a finalidade de assessorar o Presidente da República na formulação de diretrizes de ação governamental,
reunir-se-á quando por ele convocado.
Parágrafo único. O Conselho de Governo será presidido,
em cada reunião, pelo Ministro de Estado para este fim designado pelo Presidente da República.
Art. 7? O Alto Comando das Forças Armadas, integrado
pelos Ministros Militares e pelo Chefe do Estado-Maior de cada
uma das Forças Singulares, tem por finalidade assessorar o
Presidente da República nas decisões relativas à politica militar
e à coordenação de assuntos pertinentes às Forças Armadas.
Parágrafo único. O Alto Comando das Forças Armadas
reúne-se quando convocado pelo Presidente da República e é secretariado pelo Chefe do Gabinete Militar.
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Art. 8? O Estado-Maior das Forças Armadas, mantida sua
atual estrutura, tem por finalidade assessorar o Presidente da
República nos assuntos referidos no art. 50 do Decreto-Lei n?
200(1), de 25 de fevereiro de 1967.
Art. 9? A Consultoria-Geral da República, com a finalidade de assessorar o Presidente da República em assuntos de natureza jurídica, uniformizar a jurisprudência administrativa feferal e coordenar, supervisionar e controlar as atividades do
serviço jurídico da Administração Pública Federal direta, indireta e fundacional, tem a sua estrutura básica integrada pelo
Gabinete do Consultor-Geral e pela Consultoria da República.
Art. 10. A Secretaria da Cultura, com a finalidade de preservar e desenvolver o patrimônio cultural brasileiro, estimular
a criatividade artística e promover a preservação da identidade
cultural do País, tem a seguinte estrutura básica:
I
Conselho Nacional de Política Cultural;
II ~ Departamento da Produção Cultural;
IH ~ Departamento de Cooperação e Difusão Cultural.
Art. 11. A Secretaria da Ciência e Tecnologia, com a finalidade de planejar, coordenar, supervisionar e controlar as atividades de ciência e tecnologia, inclusive programas especiais e
de fomento e as atividades de pesquisa e desenvolvimento em
áreas prioritárias, tem a seguinte estrutura básica:
I
Conselho Nacional de Informática e Automação;
H
Departamento de Fomento;
HI
Departamento de Planejamento e Avaliação;
IV
Departamento de Coordenação de Programas;
V
Departamento de Coordenação dos Órgãos de Execução:
VI
Secretaria Especial de Informática;
VII
VIII
IX

Instituto de Pesquisas Espaciais;
Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia;
Instituto Nacional de Tecnologia.

(1) V. Coleção das Leis de 1967, Atos do Poder Legislativo, volume I, pág. 240.
Cal. Leis Rep. Fed. Brasil. Brasília. 182(2, t.1):809-957, mar.labr. 1990.
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Art. 12. A Secretaria do Meio Ambiente, com a finalidade
de planejar, coordenar, supervisionar e controlar as atividades
relativas à Política Nacional do Meio Ambiente e à preservação,
conservação e uso racional dos recursos naturais renováveis,
tem a seguinte estrutura básica:
I - Conselho Nacional do Meio Ambiente;
II ~ Departamento de Planejamento e Coordenação da
Política Ambiental;
III
Departamento Técnico-Cientifico e de Cooperação;
IV - Comitê do Fundo Nacional do Meio Ambiente.
Art. 13. A Secretaria do Desenvolvimento Regional tem
por finalidade planejar, coordenar, supervisionar e controlar a
ação dos órgãos e entidades federais que atuem em programas e
projetos de desenvolvimento regional, bem assim articular-se
com órgãos congêneres dos Estados, do Distrito Federal e dos
Municípios.
Art. 14. A Secretaria dos Desportos, com a finalidade de
planejar, coordenar e supervisionar o desenvolvimento do desporto no País, de acordo com a Política Nacional de Educação
Física e Desportos, e prestar cooperação técnica e assistência financeira supletiva aos Estados, ao Distrito Federal, aos Municípios e às entidades nacionais dirigentes dos desportos, tem
a seguinte estrutura básica:
I - Conselho Nacional de Desportos;
II - Conselho de Administração do Fundo de Assistência
ao Atleta Profissional;
III - Departamento de Desporto Formal e Não Formal;
IV - Departamento de Desporto para Portadores de Deficiência.
Art. 15. A Secretaria da Administração Federal, com a finalidade de realizar estudos, formular diretrizes, orientar normativamente, planejar, coordenar, supervisionar e controlar os
assuntos referentes ao pessoal civil da Administração Pública
Federal direta, indireta e fundacional, bem assim os referentes
aos serviços gerais, à modernização e organização administrativas e aos sistemas e serviços de processamento de dados dessas
entidades, tem a seguinte estrutura básica:
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I Público;
11

Subsecretaria de Controle de Informática do Setor
Departamento de Recursos Humanos;

III
Departamento de Serviços Gerais;
IV
Departamento de Modernização Administrativa;
V
Departamento de Administração Imobiliária.
Art. 16. A Secretaria de Assuntos Estratégicos, com a finalidade de exercer as atribuições de Secretaria-Executiva do

Conselho de Governo, desenvolver estudos e projetos de utilização de áreas indispensáveis à segurança do território e opinar
sobre o seu efetivo uso, fornecer os subsídios necessários às de-

cisões do Presidente da República, cooperar no planejamento,
na execução e no acompanhamento da ação governamental com
vistas à defesa das instituições nacionais, coordenar a formulação da Política Nacional Nuclear e supervisionar sua execução,
salvaguardar interesses do Estado, bem assim coordenar, supervisionar e controlar projetos e programas que lhe forem atri-

buídos pelo Presidente da República, tem a seguinte estrutura
básica:
I
Departamento de Inteligéncia;
II
Departamento de Macroestratégias;
III
Departamento de Programas Especiais;
IV
Centro de Pesquisa e Desenvolvimento para a Segurança das Comunicações;
V - Centro de Formação e Aperfeiçoamento de Recursos
Humanos.
CAPiTULO II
Dos Ministérios

Art. 17. São os seguintes os Ministérios:
da Justiça;
I
da Marinha;
II
do Exército;
III
IV
das Relações Exteriores;
da Educação;
V
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VI
da Aeronáutica;
VII
da Saúde;
VIII
da Economia, Fazenda e Planejamento;
IX
da Agricultura e Reforma Agrária;
X
do Trabalho e da Previdência Social;
XI
da Infra-Estrutura;
XII
da Ação Social.
Parágrafo único. São Ministros de Estado os titulares dos
Ministérios.
Seção I

Dos Ministérios Militares
Art. 18. A estrutura e os assuntos que constituem área de
competência dos Ministérios Militares são os especificados no
Decreto-Lei n? 200, de 25 de fevereiro de 1967, e legislação especial superveniente.
Seção II
Dos Ministérios Civis
Art. 19. Os assuntos que constituem área de competência
de cada Ministério Civil são os seguintes:
I - Ministério da Justiça:
a) ordem jurídica, nacionalidade, cidadania, direitos polítíCOS, garantias constitucionais;
b) segurança pública; Policia Federal e do Distrito Federal;
c) administração penitenciária;
d) estrangeiros;
e) documentação, publicação e arquivo dos atos oficiais;
f) defesa da ordem econômica e metrologia legal;
g) indios;
h) registro do comércio e propriedade industrial;
II - Ministério das Relações Exteriores:
a) politica internacional;
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b) relações diplomáticas; serviços consulares;
c) participação nas negociações comerciais, econômicas,
técnicas e culturais com países e entidades estrangeiras;
d) programas de cooperação internacional;
e) apoio a delegações, comitivas e representações brasileiras em agências e organismos internacionais e multilaterais;
III - Ministério da Educação:
a) educação; ensino civil;
b) magistério;
IV - Ministério da Saúde:
a) política nacional de saúde;
b) atividades médicas e paramédicas;
c) ação preventiva na área de saúde; vigilância sanitária
nas fronteiras, nos portos e aeroportos;
d) controle de drogas, medicamentos e alimentos;
e) pesquisas médico-sanitárias;

v -

Ministério da Economia, Fazenda e Planejamento:
a) moeda, crédito, instituições financeiras, capitalização,
seguros privados e poupança popular;
bl administração tributária;
c) administração orçamentária e financeira; auditoria e contabilidade públicas;
d) administração patrimonial;
e) comércio exterior;
f) negociações econômicas e financeiras com Governos e entidades estrangeiras;
g) desenvolvimento industrial e comercial;
h) abastecimento e preços;
i) elaboração de planos econômicos; projetos de diretrizes e
propostas orçamentárias;
j) estudos e pesquisas sócio-econômicas;
1) sistemas cartográfico e estatístico nacionais;
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VI - Ministério da Agricultura e Reforma Agrária:
produção agrícola e pecuária:
b I padronização e inspeção de produtos vegetais e animais
e de insumos utilizados nas atividades agropecuárias;
c) reforma agrária e apoio às atividades rurais;
d) meteorologia; climatologia;
e) pesquisa e experimentação agropecuária;
f) vigilância e defesa sanitária animal e vegetal;
g) irrigação;
VII - Ministério do Trabalho e da Previdência Social:
a) trabalho e sua fiscalização;
b) mercado de trabalho e política de empregos;
c) previdência social e entidades de previdência complementar;
di política salarial;
e) política de imigração;
VIII - Ministério da Infra-Estrutura:
a) geologia, recursos minerais e energéticos;
bl regime hidrológico e fontes de energia hidráulica;
c) mineração e metalurgia;
di indústria do petróleo e de energia elétrica, inclusive nuclear;
e) transportes ferroviário, rodoviário e aquaviário;
fI marinha mercante; portos e vias navegáveis;
g) participação na coordenação dos transportes aeroviários,
na forma da lei;
hl telecomunicações, inclusive administração, controle e
fiscalização da utilização do espectro de radiofreqüências;
il serviços postais;
IX - Ministério da Ação Social:
a) assistência social;
b) defesa civil;
c) políticas habitacional e de saneamento;
a)
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d) radicação de populações, ocupação do território e migrações internas.
Subseção I
Do Secretário-Executivo

Art. 20. Haverá, em cada Ministério Civil, Exceto no Ministério das Relações Exteriores, um Secretário-Executivo,
cabendo-lhe, além da supervisão das Secretarias não subordinadas diretamente ao Ministro de Estado, exercer as funções que
lhe forem por este atribuídas.
Parágrafo único. O Secretário-Executivo será nomeado pelo Presidente da República, mediante indicação do Ministro de
Estado competente.
Subseção II
Dos Órgãos Comuns aos Ministérios Civis
Art. 21. Haverá, na estrutura básica de cada Ministério
Civil, exceto no Ministério das Relações Exteriores, os seguintes órgãos:
I - de assistência direta e imediata ao Ministro de Estado: o Gabinete.
11 - setoriais:
a) Consultoria Jurídica, exceto no Ministério da Economia,
Fazenda e Planejamento;
b I Secretaria de Administração Geral;
c) Secretaria de Controle Interno.
Parágrafo único. Compete aos Consultores Jurídicos e, no
Ministério da Economia, Fazenda e Planejamento, ao Procurador-Geral da Fazenda Nacional, prestar assistência direta e
imediata aos respectivos Ministros de Estado.

Subseção III

Do Ministério das Relações Exteriores
Art. 22. São órgãos da estrutura básica do Ministério das
Relações Exteriores:
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I - a Secretaria de Estado das Relações Exteriores que
compreende:
a) órgãos de assistência direta: e imediata ao Ministro de
Estado;
b) Secretaria-Geral de Política Exterior;
c) Secretaria-Geral Executiva;
d) Secretaria-Geral de Controle;
II - Repartições no Exterior, abrangendo:
a) as Missões Diplomáticas Permanentes;
b) as Repartições Consulares;
c) as Repartições Específicas Destinadas a Atividades Administrativas, Técnicas ou Culturais.

Subseção IV
Dos Órgãos Específicos
Art. 23. São órgãos específicos dos Ministérios Civis:
I - no Ministério da Justiça;
a) o Conselho de Defesa dos Direitos da Pessoa Humana;
b) o Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciá-

fia;
c) o Conselho Nacional de Trânsito;
d) o Conselho Federal de Entorpecentes;
e) o Conselho Administrativo de Defesa Econômica;
f) o Conselho Superior de Defesa da Liberdade de Criação
e Expressão;
g) o Conselho Nacional dos Direitos da Mulher;
h) o Conselho Nacional de Segurança Pública;
i) o Conselho Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial;
j) a Secretaria Federal de Assuntos Legislativos;
1) a Secretaria Nacional dos Direitos da Cidadania e J ustiça;

m) a Secretaria Nacional de Direito Econômico;
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n) a Secretaria de Polícia Federal;
o) o Arquivo Nacional;
pl a Imprensa Nacional;
II - no Ministério da Educação:
a) o Conselho Federal de Educação;
bl a Secretaria Nacional de Educação Básica;
c) a Secretaria Nacional de Educação Tecnológica;
d) a Secretaria Nacional de Educação Superior;
III - no Ministério da Saúde:
a) o Conselho Nacional de Saúde;
b) a Secretaria Nacional de Vigilância Sanitária;
c) a Secretaria Nacional de Assistência à Saúde;
IV -

no Ministério da Economia, Fazenda e Planejamen-

to:
a) o Conselho Nacional de Política Fazendária;
b) o Conselho Monetário Nacional;
c) o Comitê Brasileiro de Nomenclatura;
d) o Conselho Nacional de Seguros Privados;
e) a Câmara Superior de Recursos Fiscais;
fi os I?, 2? e 3? Conselhos de Contribuintes;
g) o Conselho de Recursos do Sistema Financeiro Nacional;
h) a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional;
i) a Secretaria Nacional da Economia;
j) a Secretaria da Fazenda Nacional;
1) a Secretaria Nacional de Planejamento;
m) a Secretaria Especial de Política Econômica;
V - no Ministério da Agricultura e Reforma Agrária:
a) o Conselho Nacional de Agricultura;
b) a Comissão Executiva do Plano da Lavoura Cacaueira;
c) a Secretaria Nacional da Defesa Agropecuária;
d) a Secretaria Nacional da Reforma Agrária;
e) a Secretaria Nacional de Irrigação;
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VI - no Ministério do Trabalho e da Previdência Social:
a) o Conselho Nacional de Seguridade Social;
b) o Conselho Nacional do Trabalho;
c) o Conselho Curador do Fundo de Garantia por Tempo de
Serviço;
d) o Conselho de Gestão da Proteção ao Trabalho;
e) o Conselho de Gestão da Previdência Complementar;
f) o Conselho de Recursos do Trabalho e Seguro Social;
g) a Secretaria Nacional do Trabalho;
h) a Secretaria Nacional de Previdência Complementar;
VII - no Ministério da Infra-Estrutura:
a) a Secretaria Nacional de Minas e Metalurgia;
b) a Secretaria Nacional de Energia;
c] a Secretaria Nacional dos Transportes;
d) a Secretaria Nacional de Comunicações;
VIII ~ no Ministério da Ação Social:
ai o Conselho Nacional de Serviço Social;
b) a Secretaria Nacional da Habitação;
c) a Secretaria Nacional de Saneamento;
d) a Secretaria Nacional da Promoção Social;
e) a Secretaria Especial de Defesa Civil;
f) a Coordenadoria Nacional para Integração da Pessoa
Portadora de Deficiência.
CAPÍTULO III
Das Extinções e Criações de Cargos e Órgãos
Art. 24.
I
da
II
da
III
do
IV
da
V
da

São criados os cargos de Ministro de Estado:
Economia, Fazenda e Planejamento;
Agricultura e Reforma Agrária;
Trabalho e da Previdência Social;
Infra-Estrutura;
Ação Social.
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Art. 25. Em decorrência do disposto nos arts. 1~, 17 e 24,
são extintos os cargos:
I - de Ministros de Estado Chefe:
a) do Gabinete Civil da Presidência da República;
b) do Gabinete Militar da Presidência da República;
c) do Estado-Maior das Forças Armadas;
d) do Serviço Nacional de Informações;
II - de Ministros de Estado:
a) do Planejamento;
b) da Fazenda;
c) dos Transportes;
di da Agricultura;
e) do Trabalho;
f) do Desenvolvimento da Indústria e do Comércio;
g) das Minas e Energia;
h I do Interior;
11 das Comunicações;
j) da Previdência e Assistência Social;
1) da Cultura;
m) da Ciência e Tecnologia.
Art. 26.

São criados os seguintes cargos de natureza espe-

cial:
I
II
III
IV

Secretário-Geral da Presidência da República;
Chefe do Gabinete Militar;
Chefe do Estado-Maior das Forças Armadas;
Chefe do Gabinete Pessoal do Presidente da Repúbli-

ca;

V
oito cargos de Secretário- Executivo, sendo um em
cada Ministério de que tratam os incisos I, V, VII a XII do art.
17.
§ 1~ Os titulares dos cargos referidos nos incisos I a IV
deste artigo perceberão vencimento mensal de NCz$ 196.200,00
(cento e noventa e seis mil e duzentos cruzados novos), reajusCo!. Leis Rep. Fed.Brasil, Brasília. 182(2, t.l):809-957, mar.labr. 1990.
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tado no mesmo percentual e época em que for fixada a retribuição dos Ministros de Estado.
§ 2? Os titulares dos cargos referidos no inciso V, bem assim o Consultor-Geral da República, perceberão vencimento
mensal de NCz$ 166.500,00 (cento e sessenta e seis mil e quinhentos cruzados novos), reajustado no mesmo percentual e
época em que for fixada a retribuição dos Ministros de Estado.

Art. 27.

São extintos:

I
o Gabinete Civil da Presidência da República;
II
o Serviço Nacional de Informações;
III
a Secretaria de Planejamento e Coordenação da Presidência da República;
IV - a Secretaria de Assessoramento da Defesa Nacional;
V - os Ministérios da Fazenda, dos Transportes, da Agricultura, do Trabalho, do Desenvolvimento da Indústria e do Comércio, das Minas e Energia, do Interior, das Comunicações, da
Previdência e Assistência Social, da Cultura e da Ciência e Tecnologia.
VI - as Secretarias-Gerais e as atuais Secretarias ou Assessorias Internacionais dos Ministérios Civis ou órgãos equivalentes da Presidência da República, ressalvado o disposto no
art. 19;

VII -

as Divisões ou Assessorias de Segurança e Informa-

ções dos Ministérios Civis e os órgãos equivalentes das entida-

des da Administração Federal indireta e fundacional.
§ I? São, ainda, extintos:
a) na Presidência da República:
1. o Conselho de Desenvolvimento Econômico;
2. o Conselho de Desenvolvimento Social;
3. o Conselho Superior do Meio Ambiente;
b) no Ministério da Justiça:
1. a Comissão de Defesa dos Direitos do Cidadão;
2. o Conselho Nacional de Defesa do Consumidor;
3. o Conselho Federal para a Reconstituição dos Bens Lesados;
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c) no Ministério das Relações Exteriores:
1. a Delegação para o Desarmamento e Direitos Humanos,
em Genebra;
2. a Delegação Permanente junto aos Organismos Internacionais, sediados em Londres;
3. a Missão Permanente junto às Nações Unidas, em Viena;
4. a Representação Permanente junto à FAO e Organismos
Internacionais Conexos, sediada em Roma;
d) no Ministério da Educação: a Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior.
§ 2? O acervo patrimonial dos órgãos referidos no caput
deste artigo será transferido para os Ministérios e órgãos que tiverem absorvido as correspondentes atribuições, facultado ao
Poder Executivo, após inventário, alienar o excedente ou doá-lo
aos Estados, ao Distrito Federal, aos Municípios ou a instituições de educação e de assistência social, sem fins lucrativos, reconhecidas na forma da lei.
§ 3? São canceladas, exceto as relativas a pessoal e encargos sociais e programas e projetos de caráter nitidamente social, as dotações orçamentárias dos órgãos a que alude o ceput:
deste artigo, ficando o Poder Executivo autorizado a abrir créditos suplementares, mediante a utilização dos recursos liberados, até o limite de seus respectivos valores em Unidade de Referência Orçamentária, para cada subprojeto ou subatividade,
com a finalidade de atender a insuficiência nas dotações dos
Ministérios e órgãos que tiverem absorvido as correspondentes
atribuições.
.

§ 4? Para os fins do disposto nesta medida provisória fica
o Poder Executivo autorizado a:
a) extinguir ou transferir, no âmbito da Administração PÚblica Federal, mediante alteração de denominação e especificação, sem aumento de despesa, cargos ou funções de confiança
dos Grupos Direção e Assessoramento Superiores (DAS) e Direção e Assessoramento Intermediário (DAI) ou funções equivalentes de natureza especial;

b) transferir, para os órgãos que tiverem absorvido as correspondentes atribuições, as Tabelas Especiais de. Emprego ou
de Pessoal Temporário;
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c) fixar a lotação do pessoal nos órgãos da Presidência da
República e nos Ministérios Civis. bem assim redistribuir servidores no interesse da administração.
Art. 28. O excedente de pessoal em exercício nos Órgãos e
Ministérios organizados nos termos desta medida provisória se·
rá:

I - dispensado, quando ocupante, exclusivamente, de
função de confiança (LT- DAS) ou de Função de Assessoramento
Superior (FAS);
II - automaticamente devolvido aos órgãos e entidades
de origem, quando se tratar de servidores requisitados ou ced'i·
dos;

lU - exonerado do cargo em comissão ou função de confiança (DAS) ou dispensado da função (DAI), retornando ao
cargo ou emprego permanente, sem prejuízo do disposto no item
seguinte;
IV - considerado em disponibilidade, quando ocupante de
cargo ou emprego permanente dos respectivos quadros ou tabelas.
§ I? A tramitação do processo de disponibilidade dar-se-á,
em caráter de urgência e a contagem do tempo de serviço, para
o cálculo provisório dos proventos, será feita com base nos registros constantes do assentamento individual do servidor.
§ 2? Na contagem do tempo de serviço serão observados
os preceitos aplicáveis à aposentadoria.
§ 3? Ressalvada a hipótese de acumulação lícita, aos servidores em disponibilidade é vedado exercer qualquer cargo,
função ou emprego ou prestar serviços remunerados a qualquer
título, em órgãos ou entidades da Administração Pública Federal, dos Estados, do Distrito Federal ou dos Municípios.
§ 4? Fica o Poder Executivo autorizado a dispor, mediante
decreto, sobre o aproveitamento do pessoal de que trata os parágrafos precedentes.

Art. 29. O disposto nesta medida provisorra não legitima
os atos praticados em desacordo com a legislação em vigor, nem
exonera de responsabilidade os infratores.
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CAPÍTULO IV
Das Disposições Gerais

Art. 30. As entidades integrantes da Administração Pública Federal indireta serão vinculadas aos órgãos da Presidência
da República e aos Ministérios, segundo as normas constantes
do § I? do art. 4? e § 2? do art. 5? do Decreto-Lei n? 200, de 1967,
e sujeitos à supervisão exercida, respectivamente, pelos Secretários da Presidência da República e pelos Ministros de Estado,
por intermédio dos Secretários dos Ministérios, ressalvados os
casos especiais especificados em decreto.
Art. 31. Fica vedada a realização de dispêndios a qualquer título com remuneração pessoal, pagamento ou reembolso
de gastos de transporte, estadia ou alimentação, por motivo de
participação em Conselho, Comissão ou outros órgãos colegiados da Administração Pública Federal direta, que não possuam
competência judicante.
§ 1? Os serviços de secretaria-executiva dos colegiados serão obrigatoriamente providos por órgão integrante da estrutura
básica do Ministério.
§ 2? A participação em órgãos colegiados com funções de
normatização, deliberação, fiscalização, consulta, coordenação,
assessoramento e formulação de políticas setoriais será considerada prestação de serviços relevantes.
Art. 32. Fica vedada, ainda, a criação de entidades da Administração Pública Federal indireta, com finalidade de prestar
apoio técnico ou administrativo aos órgãos e outras entidades
da Administração Pública Federal direta, autárquica ou fundacional.
CAPÍTULO V
Das Disposições Finais e Transitórias

Art. 33. Lei especial disporá sobre o processo e julgamen. to das questões relativas à disciplina e às competições desportivas.
Art. 34. Os recursos interpostos contra decisões referentes
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ria e trabalhista continuarão a ser processados e julgados pelos
órgãos atualmente competentes.
Parágrafo único. Os órgãos referidos neste artigo serão extintos com a instalação do Conselho a que alude a alínea f do
inciso VI do art. 23.
Art. 35. A Lei n? 6.938 121, de 31 de agosto de 1981, alterada
pela Lei n? 7.804 131, de 18 de julho de 1989, passa a vigorar com
as seguintes modificações:
«Art. I? Esta lei, com fundamento nos incisos VI e
VII do art. 23 e no art. 235 da Constituição, estabelece a
Política Nacional do Meio Ambiente, seus fins e mecanismos de formulação e aplicação, constitui o Sistema Nacional do Meio Ambiente (Sisnama) e institui o Cadastro de
Defesa Ambiental.»
«Art. 6?

I - Órgão Superior: o Conselho de Governo, com a
função de assessorar o Presidente da República na formulação da política nacional e nas diretrizes governamentais
para o meio ambiente e os recursos ambientais;
II - Órgão Consultivo e Deliberativo: o Conselho
Nacional do Meio Ambiente (Conama}, com a finalidade de
assessorar, estudar e propor ao Conselho de Governo, diretrizes de políticas governamentais para o meio ambiente e
os recursos naturais e deliberar, no âmbito de sua competência, sobre normas e padrões compatíveis com o meio
ambiente ecologicamente equilibrado e essencial à sadia
qualidade de vida;
III - Órgão Central: a Secretaria do Meio Ambiente
da Presidência da República, com a finalidade de planejar,
coordenar, supervisionar e controlar, como órgão federal, a
política nacional e as diretrizes governamentais fixadas para o meio ambiente;
(2) V. Coteçso das Leis de 1981, Atos do Poder Legislativo, volume V, pág.
47.

(3) V. Coleçéo das Leis de 1989, volume 181, n? 4, pág. 1559.
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IV Ambiente
lidade de
política e
ambiente;

Órgão Executor: o Instituto Brasileiro do Meio
e dos Recursos Naturais Renováveis, com a finaexecutar e fazer executar, como órgão federal, a
diretrizes governamentais fixadas para o meio

«Art. 8?

Compete ao Conama:

II - determinar, quando julgar necessário, a realização de estudos das alternativas e das possíveis conseqüências ambientais de projetos públicos ou privados, requisitando, aos órgãos federais, estaduais e municipais, bem assim a entidades privadas, as informações indispensáveis
para apreciação dos estudos de impacto ambiental, e respectivos relatórios, no caso de obras ou atividades de significativa degradação ambiental.
Parágrafo único. O Secretário do Meio Ambiente é,
sem prejuízo de suas funções, o Presidente do Conama.»
Art. 36. O art. 2? da Lei n? 7.735 141, de 22 de fevereiro de
1989, passa a vigorar com a seguinte redação:
"Art. 2? É criado o Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis, autarquia federal, com a finalidade de executar e fazer executar a
política e as diretrizes governamentais fixadas para o meio
ambíente.»
Art. 37. O art. 4? da Lei n:' 7.797 151, de 10 de julho de 1989,
passa a vigorar com a seguinte redação:
"Art. 4? O Fundo Nacional do Meio Ambiente é administrado pela Secretaria do Meio Ambiente da Presidência da República, de acordo com as diretrizes fixadas pelo
Conselho de Governo, sem prejuízo das competências do
Conama.»
(4) V. Coleção das Leis de 1989, volume 181, n? 1, pág. 96.
(5) V. Coleção das Leis de 1989, volume 181, n? 4, pág. 1461.
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Art. 38. O art. 10 da Lei n? 7.853 16), de 24 de outubro de
1989, passa a vigorar com a seguinte redação:
«Art. 10. A coordenação superior dos assuntos, ações
governamentais e medidas referentes a pessoas portadoras
de deficiência incumbirá à Coordenadoria Nacional para a
Pessoa Portadora de Deficiência (Corde), órgão autônomo
do Ministério da Ação Social, ao qual serão destinados recursos orçamentários específicos.
Parágrafo único. Ao órgão a que se refere este artigo
caberá formular a Politica Nacional para a Integração da
Pessoa Portadora de Deficiência, seus planos, programas I?
projetos e cumprir as instruções superiores que lhes digam
respeito, com a cooperação dos demais órgãos públicos.»
Art. 39. A Lei n? 7.232171, de 23 de outubro de 1984, passa
a vigorar com as seguintes modificações:
(Art. 6? Compete ao Secretário de Ciência e Tecnologia a Presidência do Conin.
§ 1~ Para a consecução dos objetivos da Política Nacional de Informática poderá o Conin autorizar a criação e
a extinção de Centros de Pesquisa Tecnológica e de Informática, em qualquer parte do Território Nacional e no exterior.
§ 2? A organização e o funcionamento do Conin serão
estabelecidos pelo Poder Executivo.
§ 3? Ressalvado o disposto no parágrafo seguinte a
duração do mandato de membros não governamentais do
conselho será de 3 (três) anos.
§ 4~ O mandato dos membros do conselho, em qualquer hipótese, se extinguirá com o mandato do Presidente
da Repúbl ica.»
«Art. 7?
I - assessorar o Conselho de Governo na formulação da Política Nacional de Informática;
(6) V. Coleção das Leis de 1989, volume 181, n? 5, pág. 2239.
(7) V. Coleção das Leis de 1984, Atos do Poder Legislativo. volume VII,
pág. 96.
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II - propor, a cada 3 (três) anos, ao Conselho de
Governo, o Plano Nacional de Informática e Automação, a
ser aprovado e anualmente avaliado pelo Congresso N acional e supervisionar sua execução;
.................................................... »

xv - propor, ao Conselho de Governo, as medidas
legislativas complementares necessárias à execução da
Política Nacional de Informática;
........................................................ »

Art. 40. Os arts. 55 e 67 da Lei n? 7.501181, de 27 de junho
de 1986, passam a vigorar com a seguinte redação:
"Art. 55. Serão transferidos para o Quadro Especial
do Serviço Exterior:
I - O Ministro de Primeira Classe, ao completar 65
(sessenta e cinco) anos de idade ou 15 (quinze) anos de
classe;
II - O Ministro de Segunda Classe, ao completar 60
(sessenta) anos de idade ou 15 (quinze) anos de classe;
III - O Conselheiro, ao completar 58 (cinqüenta e oito) anos de idade ou 15 (quinze) anos de classe.
§ I? A transferência para o Quadro Especial do Serviço Exterior ocorrerá na data em que se verificar a primeira das duas condições previstas em cada um dos incisos I, II e III deste artigo.
§ 2. o O Diplomata em missão permanente no exterior,
transferido para o Quadro Especial do Serviço Exterior,
será removido para a Secretaria de Estado, não podendo
sua partida do posto exceder o prazo de 60 (sessenta] dias,
contado da data de sua transferência para o referido quadro.
§ 3? O Diplomata transferido para o Quadro Especial
do Serviço Exterior não poderá ser designado para missões
permanentes ou transitórias no exterior.

(8) V. Coleção das Leis de 1986, Atos do Poder Legislativo, volume III, pág.
419.
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§ 4~ O Ministro de Segunda Classe que tiver exercido, por no mínimo 2 (dois) anos, as funções de Chefe de
Missão Diplomática permanente terá assegurada, no Quadro Especial do Serviço Exterior, a remuneração correspondente a cargo de Ministro de Primeira Classe do mesmo quadro.
§ 5~ O cargo de Ministro de Segunda Classe do Quadro Especial do Serviço Exterior transformar-se-á em cargo de Ministro de Primeira Classe do mesmo quadro, na
data em que o respectivo ocupante satisfizer, antes de atingir a idade de aposentadoria compulsória, aos requisitos
do inciso I do art. 52 desta lei.
§ 6? O cargo de Conselheiro do Quadro Especial do
Serviço Exterior transformar-se-á em cargo de Ministro de
Segunda Classe do mesmo quadro, na data em que o respectivo ocupante satisfizer, antes de atingir a idade de
aposentadoria compulsória, aos requisitos do inciso II do
art. 52 desta lei.
§ 7~ O cargo de Conselheiro do Quadro Especial do
Serviço Exterior transformado, nos termos do parágrafo
anterior, em cargo de Ministro de Segunda Classe do mesmo quadro, não poderá vir a ser posteriormente transformado em cargo de Ministro de Primeira Classe.»

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

«Art. 67. O Auxiliar Local será regido pela legislação
que lhe for aplicável, respeitadas aj3 peculiaridades decorrentes da natureza especial do serviço e das condições do
mercado local de trabalho, na forma estabelecida em regulamento próprío.»
Art. 41. A transferência para o Quadro Especial dos Ministros de Primeira Classe, dos Ministros de Segunda Classe e
dos Conselheiros que, na data da entrada em vigor desta medida provisória, hajam completado 15 (quinze) anos de classe, farse-á dentro de 90 (noventa) dias contados da referida data, mantido o prazo de partida previsto no § 2? do art. 55 da Lei
n:' 7.501, de 27 de junho de 1986, com as modificações introduzidas por esta medida provisória.
Parágrafo único. A transferência para o Quadro Especial
dos Ministros de Primeira Classe, dos Ministros de Segunda
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Classe e dos Conselheiros que vierem a completar 15 (quinze)
anos de classe, antes de 15 de junho de 1990, far-se-á igualmente
dentro do prazo estabelecido neste artigo.
Art. 42. Os titulares dos órgãos referidos nas alíneas b, c
e d do inciso I do art. 22 serão nomeados pelo Presidente da República dentre os Ministros de Primeira Classe da Carreira de
Diplomata que tenham exercido chefia de missão diplomática,
em caráter permanente, ainda que comissionados.
Art. 43. Serão transformados em Consulados-Gerais os
Consulados-Gerais de Primeira Classe com sede nas Cidades de
Los Angeles, Milão, Nova Iorque e Porto.
Art. 44. O art. 2? do Decreto-Lei n? 3.199 191, de 14 de abril
de 1941, passa a vigorar com as seguintes modificações:
«Art. 2?
.
§ I? O mandato de Conselheiro será de um ano, podendo ser reconduzido.
§ 2? O mandato dos Conselheiros encerrar-se-á, em
qualquer hipótese, juntamente com o término do mandato
do Presidente da República.
§ 3? O Conselho Nacional de Desportos será presidido pelo titular da Secretaria dos Desportos da Presidência
da República."
Art. 45. O caput do art. 3? da Lei n? 7.8391101, de 12 de outubro de 1989, passa a vigorar com a seguinte redação:
"Art. 3? A gestão do FGTS será efetuada pelo Ministério da Ação Social, segundo normas gerais e planejamento elaborados por um Conselho Curador, integrado por três
representantes da categoria dos trabalhadores e três representantes da categoria dos empregadores, além de um representante de cada uma dos seguintes órgãos e entidades:
Ministério da Economia, Fazenda e Planejamento, Ministério do Trabalho e da Previdência Social, Ministério da
Ação Social, Caixa Económica Federal e Banco Central do
Brasíl..
(9) V. DO de 16.4.1941, pég. 7453.
(10) V. Coleção das Leis de 1989, volume 181, n'' 5, pág. 2208.
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Art. 46. O regulamento a que se refere o art. 67 da Lei n?
7.501, de 27 de junho de 1986, com a redação dada pela presente
medida provisória, será baixado pelo Poder Executivo no prazo
de cento e vinte dias.
Art. 47. As funções desempenhadas pelas Missões Diplomáticas referidas na alínea c do § I? do art. 26, serão atribuídas
à Delegação Permanente em Genebra, à Missão Junto às Nações Unidas em Nova Iorque e às Embaixadas em Londres, Viena e Roma.
Art. 48. O Conselho Administrativo de Defesa Econômica,
criado pela Lei n? 4.137 1111, de 10 de setembro de 1962, compõese de um presidente e quatro conselheiros.
§ I? O Conselho Administrativo de Defesa Econõmica será presidido pelo Secretário Nacional de Direito Econômico do
Ministério da Justiça, não lhe sendo aplícável o disposto na
alínea c do art. 10 da Lei n? 4.137, de 1962.
§ 2? Os conselheiros serão nomeados pelo Presidente da
República, mediante indicação do Ministro de Estado, dentre
brasileiros maiores de trinta e cinco anos, de notório saber
jurídico ou econômico e de reputação ilibada, com mandato de
quatro anos.

Art. 49. O Poder Executivo, mediante decreto, disporá sobre a organização e funcionamento dos Ministérios e órgãos de
que trata esta medida provisória, especialmente do Conselho de
Governo e de suas Câmaras.
Art. 50. O Conselho de Governo proporá o Plano Nacional
de Cooperativismo, a ser submetido ao Congresso NacionaI.
Art. 51. Esta medida provisória entra em vigor na data de
sua publícação.
Art. 52. Revogam-se os arts. 122 a 124 e 172, do DecretoLei n? 200, de 25 de fevereiro de 1967, o art. 2? da Lei n?
7.353 1121, de 29 de agosto de 1985, o art. I? da Lei n? 7.536 1131, de
(11) V. Coteçeo das Leis de 1962, Atos do Poder Legislativo. volume VII,
pág.147.

(12) V. Coleção das Leis de 1985, Atos do Poder Legislativo, volume V, pág.
37.

(13) V. Coleção das Leis de 1986, Atos do Poder Legislativo, volume V, pãg.
105.
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15 de setembro de 1986, o art. 7? da Lei n? 6.398, de 31 de agosto
de 1981, com a redação dada pelo inciso IV do art. I? da Lei n?
7.804, de 18 de julho de 1989, o art. 11 da Lei n? 7.853, de 24 de
outubro de 1989, e demais disposições em contrário.
Brasília, 15 de março de 1990; 169? da Independência e 102?
da República.
FERNANDO COLLOR
Bernardo Cabral

MEDIDA PROVISÚRIA N? 151, DE 15 DE MARÇO
DE 1990 (')
Dispõe sobre a extinção e dissoluçãO de
entidades da Administração Pública Federal, e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição
que lhe confere o art. 62 da Constituição, adota a seguinte medida provisória, com força de lei:
Art. I? São extintas ou dissolvidas, conforme o caso, as
seguintes entidades da Administração Pública Federal:
I - autarquias:
a) Superintendência do Desenvolvimento da Região CentroOeste (Sudeco);
b) Superintendência do Desenvolvimento da Região Sul
(Sudesul);
c) Departamento Nacional de Obras e Saneamento (DNOS);
d) Instituto do Açúcar e do Álcool (IAAI;
e) Instituto Brasileiro do Café (IBC);
II - fundações:
a) Fundação Nacional de Artes (Funarte);
b) Fundação Nacional de Artes Cênicas (Fundacen);
c) Fundação do Cinema Brasileiro (FCB);
(*) Retificada no DO de 19.3.1990 e no de 23.3.1990 (pégs. 994 e 995, respectivamente, deste volume).
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di Fundação Cultural Palmares (FCP);
e) Fundação Nacional Pró-Memória (Pró-Memória);
f) Fundação Nacional Pró-Leitura (Pró-Leitura);
g) Fundação Nacional Para Educação de Jovens e Adultos
(Educar);
hl Fundação Museu do Café;
In - empresas públicas;
a) Empresa de Portos do Brasil S.A. (Portobrás);
b) Empresa Brasileira de Transportes Urbanos (EBTUI;
c) Empresa Brasileira de Assistência Técnica e Extensão'
Rural (Embrater);
IV - sociedades de economia mista:
a) Companhia Auxiliar de Empresas Elétricas Brasileiras
(Caeeb);
b) Banco Nacional de Crédito Cooperativo S.A. (BNCC);
c) Petrobrás Comércio Internacional S.A. (Interbrás);
d) Petrobrás Mineração S.A. (Petromisa);
e) Siderurgia Brasileira S.A. (Siderbrás);
f) Distribuidora de Filmes S.A. (Embrafilme);
gl Companhia Brasileira de Projetos Industriais (Cobrapi):
hl Companhia Brasileira de Infra-Estrutura Fazendária (Infaz).
Art. 2? É o Poder Executivo autorizado a constituir as seguintes autarquias federais:
I - o Instituto Nacional de Atividades Culturais (Inac),
ao qual serão transferidos as atribuições, o acervo e as receitas
e dotações orçamentárias, bem assim os direitos e obrigações
das fundações a que se referem as alíneas a a d do inciso n do
artigo anterior; e
n - o Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacionai (Iphan), ao qual serão transferidos as atribuições, o acervo
e as receitas de dotações orçamentárias da Secretaria do Patrimônio Histórico e Artistico Nacional (Sphan] , bem assim das
fundações a que se referem as alíneas e e f do inciso 11 do artigo
anterior.
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§ I? As entidades a que se refere. este artigo serão dirigidas por diretorias integradas por Presidente e até quatro diretores, todos nomeados pelo Presidente da República, que disporá,
em decreto, sobre as respectivas estruturas, atribuições e quadros de pessoal.
§ 2? Os serviços prestados pelas autarquias referidas neste artigo serão remunerados conforme tabelas de preços e ingressos aprovadas pelas respectivas diretorias.
Art. 3~ Fica desvinculado da Administração Pública Federal o Centro Brasileiro de Apoio à Pequena e Média Empresa
(Cebrae), que passará a reger-se, exclusivamente, pelo disposto
no art. 1.363 e seguintes do Código Civil.
Parágrafo único. Os programas a cargo do Cebrae, custeados com recursos da União, passam a ser executados pela Se-

cretaria Nacional de Economia do Ministério da Economia, Fazenda e Planejamento.
Art. 4? Os bens imóveis integrantes do patrimônio das autarquias de que trata o inciso I e o das fundações referidas nas
alíneas g e h do inciso II do art. I?, serão incorporados ao patrimônio da União, mediante termos lavrados na forma do inciso
VI do art. 13 do Decreto-Lei n? 147 111, de 3 de fevereiro de 1967,
com a redação dada pelo art. 10 da Lei n~ 5.421(21, de 25 de abril
de 1968.
§ I? Os bens móveis, materiais e equipamentos, integrantes do acervo das entidades a que alude este artigo, passarão ao
patrimônio da União e, após inventário, à responsabilidade da
Secretaria da Administração Federal, que promoverá a sua redistribuição a outros órgãos da Administração Pública Federal.
§ 2~ A Secretaria da Administração Federal poderá, ainda, alienar, mediante leilão, os bens imóveis desnecessários ao
Serviço Público Federal ou doá-los, com ou sem encargos, a Estados, ao Distrito Federal ou a Municípios ou a instituições de
educação e de assistência social, sem fins lucrativos, reconhecidos na forma da lei.
(1) V. Coleção das Leis de 1967, Atos do Poder Legislativo, volume I, pág.

143.
(2) V. Coleção das Leis de 1968, Atos do Poder Legislativo, volume 111, pág.
21.
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Art. 5? A Fundação Brasileira Centro de TV Educativa
(Funteve), passa a denominar-se Fundação Roquette Pinto,
sendo-lhe transferidos o acervo, as atribuições e os recursos orçamentários do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais (Inep):
Art. 6? Os bens móveis e imóveis, as atribuições e os recursos orçamentários da Escola de Administração Fazendária
(Esaf}, ficam transferidos para a Fundação Centro de Formação
do Servidor Público, que passa a denominar-se Fundação Escola Nacional de Administração Pública (Fenap).
Art. 7? As atribuições, o acervo e os recursos orçamentários da Superintendência de Campanhas de Saúde Pública (Sucam), ficam transferidos para a Fundação Serviços de Saúde
Pública, que passa a denominar-se Fundação Nacional de Saúde
(FNS).
Parágrafo único. A Fundação Nacional de Saúde poderá
contratar empregados, sob o regime da legislação trabalhista,
por tempo determinado, para atender à necessidade temporária
e excepcional dos serviços de combate a epidemias e endemias,
mediante prévia autorização da Secretaria da Administração
Federal.
Art. 8? O art. 190 do Decreto-Lei n? 200 (3 ) , de 25 de fevereiro de 1967, passa a vigorar com a seguinte redação:
«Art. 190. Fica o Poder Executivo autorizado a instituir, sob a forma de fundação, o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea), com a finalidade de auxiliar o Ministro de Estado da Economia, Fazenda e Planejamento na
elaboração e no acompanhamento da política econômica e
promover atividades de pesquisa econômica aplicada nas
áreas fiscal, financeira, externa e de desenvolvimento setorial.
Parágrafo único. O instituto vincular-se-á ao Ministério da Economia, Fazenda e Planejamento.»
(3) V. Coleção das Leis de 1967, Atos do Poder Legislativo, volume I, pág.
240.
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Art. 9~ A Fundação Nacional do Bem-Estar do Menor,
instituída pela Lei n? 4.513(41, de 1~ de dezembro de 1964, passa
a denominar-se Fundação Centro Brasileiro para a Infância e
Adolescência.
Parágrafo único. A Fundação Centro Brasileiro para a Infância e Adolescência tem por objetivo formular, normatizar e
coordenar a política de defesa dos direítos da .criança e do adolescente, bem assim prestar assistência técnica a órgãos e entidades que executem essa política.

Art. 10. Fica o Poder Executivo autorizado a instituir o
Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), como autarquia federal, mediante fusão do Instituto de Administração da Previdência e Assistência Social (lapas) com o Instituto Nacional de
Previdência Social (INPS), observado o disposto no § 1~ do art.
2? desta medida provisória.
Parágrafo único. O INSS terá até sete superintendências regionais, com localização definida em decreto, de acordo com a
atual divisão do território nacional em macrorregiões econômicas, adotada pela Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e
Estatística (IBGE), para fins estatísticos, as quais serão dirigidas por Superintendentes nomeados pelo Presidente da República.
Art. 11. Fíca o Poder Executivo autorizado a transformar
em empresa pública a Central de Medicamentos, órgão autônomo integrante do Ministério da Saúde.
§ 1 ~ O capital inicial da empresa de que trata este artigo,
pertencente exclusivamente à União, será constituído pelos
bens materiais e dotações orçamentárias atualmente consignadas à Central de Medicamentos.
§ 2~ Aplica-se à empresa pública Central de Medicamentos o disposto no § 1~ do art. 2~ desta medída provisória.
§ 3~ O Mínístro de Estado da Saúde adotará as providências necessárias para a constituição da empresa pública Central
de Medicamentos, observadas as disposições legais aplicáveis.
(4) V. Coleção das Leis de 1964, Atos do Poder Legislativo, volume VII,
pág. 399.
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§ 4? Os servidores atualmente em exercício na Central de
Medicamentos poderão optar pela sua integração na empresa
pública Central de Medicamentos, no prazo de trinta dias da
data de sua constituição. Caso não manifestem essa opção,
aplicar-se-á o disposto no art. 28 da Medida Provisória n? 150,
de 15 de março de 1990.
Art. 12. Fica o Poder Executivo autorizado a promover:
I - por intermédio da Telecomunicações Brasileiras S.A.
(Telebrás), a fusão das empresas de telecomunicações integrantes do respectivo sistema, de modo a reduzir para sete empresas,
de âmbito regional, as atualmente existentes, observado o disposto no parágrafo único do art. 10;
II - a fusão da Companhia de Financiamento da Produção, da Companhia Brasileira de Alimentos e da Companhia
Brasileira de Armazenamento, que passarão a constituir-se na
Companhia Nacional de Abastecimento.
Art. 13. Fica o Poder Executivo autorizado a doar a Estados ou Municípios, sem encargo para os donatários, a participação acionária da União nas seguintes empresas: Companhia de
Navegação do São Francisco, Empresa de Navegação da Amazônia S.A., Serviço de Navegação da Bacia do Prata S.A., Companhia Brasileira de Trens Urbanos e Empresa de Trens Urbanos de Porto Alegre S.A.
Art. 14. O Adicional de Tarifa Portuária (ATP) (Lei n?
7.700151, de 21 de dezembro de 1988) passa a ser recolhido como
receita vinculada da União, de acordo com o disposto no art. I?
do Decreto-Lei n? 1.755161, de 7 de dezembro de 1979, devendo o
produto da respectiva arrecadação ser aplicado, pela Secretaria
Nacional de Transportes do Ministério da Infra-Estrutura, de
acordo com diretrizes baixadas pelo Presidente da República,
por proposta do Conselho de Governo.
Art. 15. Nos casos de dissolução de sociedades de economia mista, bem assim nos de empresas públicas que revistam a
(5) V. Coleção das Leis de 1988, Atos do Poder Legislativo, volume VII,
pág.87.
(6) V. Coleção das Leis de 1979, Atos do Poder Legislativo, volume VII,
pág.51.
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forma de sociedades por ações, a liquidação Iar-se-á de acordo
com o disposto nos arts. 208 e 210 a 218 da Lei n? 6.4041 71 de 15
de dezembro de 1976, e nos respectivos estatutos sociais.
§ I? A Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional convocará, no prazo de oito dias após o decreto de dissolução da sociedade, assembléia geral de acionistas para os fins de:
a) nomear o liquidante, cuja escolha deverá recair em servidor efetivo da Administração Pública Federal direta, autárquica
ou fundacional, indicado pela Secretaria de Administração Federal, o qual terá remuneração equivalente à do cargo de presidente da companhia e poderá manter vigentes os contratos de
trabalho dos servidores da sociedade liquidanda, que forem estritamente necessários à liquidação, devendo, quanto aos demais, rescindir os contratos de trabalho, com a imediata quitação dos correspondentes direitos;
b) declarar extintos os mandatos e cessada a investidura do
presidente, dos diretores e dos membros dos Conselhos de Administração e Fiscal da sociedade, sem prejuízo da responsabilidade pelos respectivos atos de gestão e de fiscalização;
c] nomear os membros do Conselho Fiscal que deverá funcionar durante a liquidação, dele fazendo parte representante do
Tesouro Nacional; e
d) fixar o prazo no qual se efetivará a liquidação.
§ 2? O liquidante, além de suas obrigações, incumbir-se-à
das providências relativas à fiscalização orçamentária e financeira da entidade em liquidação, nos termos da Lei n? 6.223(8),
de 14 de julho de 1975, alterada pela Lei n? 6.252, de 11 abril de
1978.
§ 3? Para os efeitos do disposto no parágrafo anterior, o
liquidante será assistido pela Secretaria de Controle Interno do
Ministério da Economia, Fazenda e Planejamento.
§ 4? Aplicam-se as normas deste artigo, no que couber, à
liquidação de empresas públicas que revistam outras formas admitidas em direito.
(7) V. Coleção das Leis de 1976, Atos do Poder Legislativo, volume VII,

pág. 105.

(8) V. Coíeceo das Leis de 1975, Atos do Poder Legislativo, volume V, pág.
32.
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Art. 16. As autarquias a que se refere o art. 2? sucederão
as fundações nele referidas, nos seus direitos e obrigações decorrentes de norma legal, ato administrativo ou contrato, bem
assim nas demais obrigações pecuniárias, observado, quanto ao
pessoal estável, o disposto no art. 21.
Art. 17. A União sucederá a sociedade que venha a ser extinta ou dissolvida, nos seus direitos e obrigações decorrentes
de norma legal, ato administrativo ou contrato, bem assim nas
demais obrigações pecuniárias, salvo as de natureza trabalhista
ou previdenciária.
Parágrafo único. O Poder Executivo disporá, em decreto,
a respeito da execução dos contratos em vigor, celebrados pelas
entidades a que se refere este artigo, podendo, inclusive, por
motivo de interesse público, declarar a sua suspensão ou rescisão.
Art. 18. A Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional adotará as providências necessárias à celebração de aditivos visando
à adaptação dos instrumentos contratuais por ela firmados aos
preceitos legais que regem os contratos em que seja parte a
União.
Parágrafo único. Nos aditivos a contratos de créditos externo constará, obrigatoriamente, cláusula excluindo a jurisdição de tribunais estrangeiros, admitida, tão-somente, a submissão de eventuais dúvidas e controvérsias, dela decorrentes, à
justiça brasileira ou a arbitragem, nos termos do art. 11 do
Decreto-Lei n? 1.312(91, de 15 de fevereiro de 1974.
Art. 19. O Presidente da República disporá sobre a transferência das atribuições do extinto Instituto do Açúcar e do Álcool (IAA), aos órgãos e entidades da Administração Pública
Federal.
Art. 20. Ficam cancelados os débitos de qualquer natureza
para com a Fazenda Nacional, de responsabilidade das entidades que vierem a ser extintas ou dissolvidas em virtude do disposto nesta medida provisória.
Art. 21. Os servidores em exercício nas autarquias e fundações extintas, nos termos desta medida provisória, serão con(9) V. Coleção das Leis de 1974, Atos do Poder Legislativo, volume I, pág.

9.
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siderados em disponibilidade, quando ocupantes de cargo ou
emprego permanente dos respectivos quadros ou tabelas, observado o disposto nos §§ I? e 3? do art. 28 da Medida Provisória
n? 150 1101, de 15 de março de 1990.
Parágrafo único. Aos servidores excedentes em decorrência da fixação da lotação nos órgãos Instituto Nacional de At.ividades Culturais (Inac) (art. 2?, I), Instituto do Patrimônio
Histórico e Artístico Nacional (Iphan) (art. 2?, II), Fundação
Roquete Pinto (art. 5?), Fundação Escola Nacional de Adrninistração Pública (Fenap) (art. 6?), Instituto Nacional de Seguro
Social (INSS) (art. 8?) e Companhia Nacional de Abastecimento
(art. 9?, III, aplica-se o disposto no art. 28 da Medida Provisória
n? 150, de 15 de março de 1990.
Art. 22. O Poder Executivo adaptará os estatutos do Instituto Nacional de Planejamento Econômico Social (Ipea) e da
Fundação Nacional do Bem-Estar do Menor (Funabern) às alterações decorrentes do disposto, respectivamente, nos arts. 8? e
9?, as quais serão averbadas no Registro Civil das Pessoas
Jurídicas.
Art. 23. O Conselho de Governo proporá o Programa Nacional de Apoio à Pequena e Média Empresa e o Programa Nacional de Alfabetização, a ser submetido ao Congresso Nacional.
Art. 24. Esta medida provisória entra em vigor na data de
sua publicação.
Art. 25. Revogam-se o Decreto-Lei n? 2.421 1111, de 29 de
março de 1988, o art. 242 da Lei n? 6.404, de 15 de setembro de
1976, o art. 5? da Lei n? 4.513, de I? de dezembro de 1964, e demais disposições em contrário.
Brasília, 15 de março de 1990; 169? da Independência e 102?
da República.
FERNANDO COLLOR

Bernardo Cabral
(10)

v.

pág. 828 deste volume.

(l I] V. Coleçeo das Leis de 1988, Atos do Poder Legislativo, volume I, pág.

27.
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MEDIDA PROVISÓRIA W 152, DE 15 DE MARÇO
DE 1990 1*)
Dispõe sobre as relações entre as entidades fechadas de previdência privada e
suas patrocinadoras, no âmbito da Administração PÚ blíca Federal.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição
que lhe confere o art. 62 da Constituição, adota a seguinte medida provisória, com força de lei:
Art. I? Para os fins desta medida provisória consideramse:
I - patrocinadoras: as autarquias, as fundações, as empresas públicas, as sociedades de economia mista e demais entidades controladas direta ou indiretamente pela União;
II - entidades: as entidades fechadas de previdência privada patrocinadas pelas pessoas jurídicas referidas no inciso
anterior.
Art. 2? Às patrocinadoras é vedada a utilização da faculdade prevista no § 3? do art. 42 da Lei n? 6.435 11), de 15 de julho
de 1977.
Parágrafo único. A base de cálculo para a aplicação das
taxas de contribuição das patrocinadoras será a massa de salários dos empregados participantes do respectivo plano de benefícios.
Art. 3? O superávit apurado pelas entidades fechadas de
previdência privada será destinado à formação de reserva de
contingência, até o limite de vinte e cinco por cento do valor
das reservas matemáticas.
Parágrafo único. A parcela excedente será utilizada para a
redução das taxas de contribuições das patrocinadoras e dos
participantes, na proporção em que contribuírem para o custeio.
Art. 4? As entidades fechadas de previdência privada justificarão ao órgão executivo da Secretaria Nacional da Previ-

(*)

Retificada no DO de 23.3.1990 {pág. 995 deste volume).

(l) V. Coleção das Leis de 1977, Atos do Poder Legislativo, volume V, pág.

30).
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dênciá Privada até o dia 30 de junho de 1990, eventuais deficiências patrimoniais ou atuariais consignadas em seus balanços,
referentes ao exercício de 1989.
Parágrafo único. O órgão executivo da Secretaria Nacional
da Previdência Complementar ordenará novo plano de custeio
ou determinará sejam procedidos os ajustes pertinentes no plano de benefícios, no caso das deficiências referidas neste artigo.
Art. 5? As entidades fechadas de previdência privada providenciarão, até 30 de dezembro de 1990, por intermédio de profissionais independentes ou empresas legalmente habilitadas, a
reavaliação de todos os imóveis de sua propriedade.
Art. 6? As patrocinadoras somente poderão assumir as
contribuições previstas nos respectivos planos de custeio,
sendo-lhes vedada a assunção de quaisquer encargos destinados
à operação e ao funcionamento das entidades fechadas de previdência privada.
Parágrafo único. O descumprimento do disposto neste artigo implicará responsabilidade civil, administrativa e penal
dos infratores.
Art. 7? As despesas relativas à administração e operação
das entidades fechadas de previdência privada não poderão exceder de quinze por cento do total da receita de contribuições.
Art. 8? Esta medida provisória entra em vigor na data de
sua publicação.
Art. 9.. Revogam-se as disposições em contrário.
Brasília, 15 de março de 1990; 169? da Independência e 102?
da República.
FERNANDO COLLOR

Bernardo Cabral
MEDIDA PROVISÓRIA N? 153, DE 15 DE MARÇO
DE 1990
Define os crimes de abuso do poder
econômico, e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição
que lhe confere o artigo 62 da Constituição, adota a seguinte
medida provisória, com força de lei:
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Art. I? E crime de abuso do poder econômico, punido com
reclusão de 2 a 5 anos ou multa de 200.000 a 5.000.000 BTN,
atentar contra os constitucionais princípios da livre concorrência e defesa do consumidor, através de:
I ~ cerceamento à entrada e à existência de outros ofertantes nos mercados local, regional ou nacional através de:
a) fixação artificial do preço das mercadorias abaixo do seu

custo;
b) tratamento diferenciado de compradores ou fregueses,
ressalvados os sistemas de entrega ao consumo por intermédio
de distribuidores ou revendedores;
c) cerceamento ou impedimento do acesso de concorrentes
aos mercados de insumos, matérias-primas ou equipamentos,
bem como aos canais de distribuição;
11 - formação de acordo, convênio, ajuste ou aliança entre ofertantes, visando:
ai fixar artificialmente preços ou quantidade vendidas ou
produzidas;
bl estabelecer o controle regionalizado do mercado por empresa ou grupo de empresas;
c) controlar, em detrimento da concorrência, a rede de distribuição ou de fornecedores;
In - formação de trustes através do controle acionário direto ou indireto ou de administradores comuns entre empresas,
com vistas a inibir a livre concorrência, na forma do disposto
nos incisos anteriores;
IV - promoção de ajuste ou acordo entre empresas ou entre pessoas vinculadas a tais empresas, ou interessadas no objeto de suas atividades, que possibilite fraude à livre concorrência, atuação lesiva à economia nacional ou ao interesse geral
dos consumidores.

Art. 2? São crimes punidos com reclusão de um a quatro
anos ou multa de 5.000 a 200.000 BTN:
I - vender ou oferecer à venda mercadorias ou contratar ou oferecer serviços por preços superiores aos oficialmente
tabelados, aos fixados por órgão ou entidade competentes e aos
estabelecidos em regime legal de controle;
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I! - aplicar fórmulas de reajustamento de preços 1)U de
indexação de contratos proibidas por lei, regulamento, -~fristru
ção ministerial ou de outro órgão-ou entidade competente, ou diversas daquelas que forem legalmente estabelecidas, ou praticar
aumentos de preços superiores aos legalmente 'previstos ou determinados;
IH - exigir, cobrar ou receber qualquer vantagem ou importância adicional a valores correspondentes à cobrança de
preços tabelados, congelados, administrados, fixados ou controlados pelo Poder Público, inclusive por meio da instituição ou
aumento adicionais de taxas ou quaisquer outras importâncias
incidentes sobre operações de contratação, compra e venda ou
financiamento.
IV - eliminar, restringir, reduzir ou suspender sem justa
causa liquidação, promoção, formas especiais de venda ou comercialização ou descontos concedidos sobre o preço de mercadorias ou serviços, e que eram oferecidos imediatamente antes
da instituição de congelamento ou regime legal de controle.
V - sonegar à autoridade competente qualquer dos elementos necessários à apuração do custo de produção ou do preço de venda, impedindo ou dificultando exames contábeis ou
apuração de estoques, ou deixando de fornecer esclarecimentos
que forem exigidos.
VI - negar ou deixar de fornecer, quando obrigatório,
nota fiscal ou documento equivalente, relativo à venda de mercadorias ou prestação de serviços efetivamente realizados, ou
fornecê-los em desacordo com a legislação.
VII - recusar-se a informar, ou dar informação falsa, sobre qualquer das condições que envolvam a aquisição de mercadorias ou serviços, inclusive quanto a preços, prazos e taxas de
juros embutidas no valor das prestações.
VIII - promover a venda ou a exposição à venda de mercadoria em condições impróprias para consumo;
Parágrafo único. Na hipótese do inciso VII!, pune-se também a modalidade culposa, transformando-se a pena de reclusão
em detenção e reduzindo-se à quinta parte a pena de multa.
Art. 3? São crimes punidos com reclusão de dois a cinco
anos ou multa de 50.000 a 1.000.000 BTN:
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." I - produzir, expor ou vender mercadoria cuja. embalagem, tipo, especificação, peso ou composição transgrida determinações legais, ou não corresponda à respectiva classificação
oficial;
11 - misturar mercadorias ou gêneros de espécies diferentes, para expô-los à venda, ou vendê-los, como puros.
IH - fraudar as regras concernentes ao controle oficial
de preços pela alteração, sem modificação essencial ou de qualidade' de elementos como embalagem, denominação, marca (gríffe),especificaçôes técnicas, volume, peso, pintura, sinais externos ou acabamento dos produtos, mercadorias, gêneros ou serviços, bem como pela divisão do produto, mercadoria, gênero' ou
serviço em partes habitualmente oferecidas à venda em conjunto;
IV - alterar a denominação ou a descrição de insumo,
mercadoria ou serviço, bem como a indicação de seu modelo ou
referência, de modo a cobrar, exigir ou receber preço maior ou
condições de pagamento diferentes;
V - efetuar vendas ou ofertas de venda, compras ou
ofertas de compra que incluam no preço parcelas referentes ao
transporte de mercadoria, seguro e despesas, ou recusar entregar na fábrica com o objetivo de alterar as condições costumeiramente praticadas, ou de fraudar as regras oficiais de controle
e fixações de preços;
VI - subordinar a venda de mercadorias ou a prestação
de serviços à aquisição de outras mercadorias ou serviços ou à
compra de quantidades arbitrariamente determinadas;
VII - fraudar o preço de mercadoria ou de serviço, incluindo nele aumentos de preços de insumos não empregados
em sua produção ou prestação;
VIII - aumentar o preço de mercadoria ou de serviços em
percentual superior ao aumento percentual do insumo multiplicado pela participação deste nos custos verificados antes do seu
aumento;
IX - fraudar o tabelamento oficial de preços ou o regime
legal de controle pela alteração das condições de pagamento ou
formas de comercialização, inclusive prazos, quantidade de parcelas e proporção do preço devido em cada parcela, relativas à
aquisição de mercadorias ou serviços;
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x - elevar o valor cobrado nas vendas a prazo de mercadorias ou serviços cujos preços estejam submetidos a congelamento ou regime legal de controle, através da cobrança de taxa
de juros superior à vigente no mercado financeiro para financiamenta da aquisição de mercadorias ou serviços assemelhados;
XI - subordinar a venda de mercadorias ou a prestação
de serviços à celebração de contratos financeiros que contemplem taxas de juros superiores às vigentes no mercado financeiro para financiamento, por prazo igual, da aquisição de mercadoria ou serviço assemelhados;
XII - sonegar insumos ou mercadorias, recusando vendêlos a quem pretenda comprá-los nas condições ofertadas ou
retendo-as para fins de especulação;
XIII - induzir o consumidor a erro, mediante indicação ou
afirmação falsa ou enganosa sobre a natureza, a qualidade e a
quantidade de bens ou serviços, utilizando-se qualquer meio, inclusive veiculação ou divulgação publicitária;
XIV - destruir, inutilizar ou danificar matérias-primas ou
mercadorias, com vistas a provocar alta de preços, em proveito
próprio ou de terceiros;
XV - emitir fatura, duplicata ou nota de venda que não
corresponda à mercadoria vendida em quantidade ou qualidade,
ou aos serviços efetivamente contratados;
XVI - deixar dolosamente de entregar a coisa vendida,
com a observância de todas as cláusulas e especificações contratadas.
Art. 4? Caso o juiz, sopesados o ganho ilícito e a situação
econômica do réu, verifique a insuficiência ou excessiva generosidade das penas pecuniárias previstas neste diploma, poderá
diminuí-las até a décima parte ou elevá-las ao décuplo.
Art. 5? Nos crimes praticados através de pessoa jurídica,
a responsabilidade penal pelos ilícitos aqui definidos será de todos aqueles que, a ela ligados, direta ou indiretamente de forma
permanente ou eventual, tenham concorrido para a prática criminosa e dos que, nas qualidades de controlador, diretor, administrador, gerente, preposto ou mandatário. se tenham omitido
no dever de fiscalizar a atuação de seus subordinados e colaboradores.
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Art. 6? São circunstâncias que agravam de um terço até a
metade as penas previstas nesta medida provisória:
I - ocasionar grave dano à coletividade;
II - ser o crime cometido por servidor público no exercício de suas funções;
111 - ser o crime praticado em relação à prestação de serviço ou ao comércio de bens essenciais à vida ou à saúde.
Art. 7? A condenação criminal com base nesta lei não exclui a responsabilidade civil do réu pelo mesmo fato.
Art. 8? A reparação civil dos danos causados pelos crimes
previstos neste diploma não exclui a responsabilidade criminal.'
Parágrafo único. A hipótese do caput deste artigo deverá
ser considerada pelo juiz na fixação da pena.
Art. 9? Compete à Secretaria Nacional de Direito Econômico, do Ministério da Justiça, o controle dos mercados monopolizados ou oligopolizados, bem como a identificação e repressão das práticas atentatórias à economia popular, a interdição
de empresas e/ou estabelecimentos aos direitos do consumidor
ou à livre concorrência, inclusive se necessário providenciando,
na forma de lei, a desapropriação do controle de empresas infratoras.
Art. 10. Compete ao Departamento Nacional de Abastecimento e Preços, quando e se necessário, providenciar a desapropriação de estoques, capazes de gerar crise no mercado ou colapso do abastecimento.
Art. 11. Qualquer pessoa poderá provocar, para os efeitos
deste diploma, a iniciativa dos órgãos de defesa do consumidor,
ou do Ministério Público, fornecendo, por escrito, informações
sobre o fato e a autoria e indicando as suas circunstâncias, para
a devida apuração e aplicação das sanções previstas nesta medida provisória.
Art. 12. Os crimes de abuso do poder econômico são de
ação penal pública incondicionada.
Parágrafo único. Quando o Ministério Público exceder os
prazos legais sem a adoção das providências a seu cargo,
admitir-se-á ação penal subsidiária promovida por qualquer cidadão, bem como por organização constituída há pelo menos um
ano.
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Art. 13. Nas prisões em flagrante efetuadas pela prática
de condutas aqui definidas como crime, não será admitida a
fiança nem se aplicará o disposto no artigo 310 e seu parágrafo
único do Código de Processo Penal.
Art. 14. Esta medida provisória entra em vigor na .data de
sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 15 de março de 1990; 169? da Independência e 102?
da República.
FERNANDO COLLOR
Bernardo Cabral
Zélia Cardoso de Mello
MEDIDA PROVISÓRIA N? 154, DE 15 DE MARÇO
DE 1990
Institui nova sistemática para reajuste
de preços e salários em geral, e dá outras
providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição
que lhe confere o artigo 62 da Constituição, adota a seguinte
medida provisória, com força de lei:
Art. I? Ficam vedados, por tempo indeterminado, a partir
da data de publicação desta medida provisória, quaisquer reajustes de preços de mercadorias e serviços em geral, sem a prévia autorização em portaria do Ministro da Economia, Fazenda
e Planejamento.
Art. 2? O Ministro da Economia, Fazenda e Planejamento
estabelecerá, em ato publicado no Diário Oficial:
I - no primeiro útil de cada mês, a partir do dia I? de
maio de 1990, o 'percentual de reajuste máximo mensal dos pre·
ços autorizados para as mercadorias e serviços em geral;
II - no primeiro dia útil após o dia 15 de cada mês, a partir do dia 15 de abril de 1990, o percentual de reajuste mínimo
mensal para os salários em geral, bem assim para o saláriomínimo;
III - no primeiro dia útil, após o dia 15 de cada mês, a
partir de 15 de abril de 1990, a meta para o percentual de variaCol. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 182(2, t.1):809-957, mar./abr. 1990.

870

ção média dos preços durante os trinta dias contados a partir
do primeiro dia do mês em curso.
§ E O percentual de reajuste salarial mínimo mensal estabelecido neste artigo será válido para o ajuste das remunerações
relativas ao trabalho prestado no mês em curso.
§ 2? Os percentuais de reajuste máximo para preços de
mercadorias e serviços em geral terão como referência os trinta
dias posteriores à data da sua divulgação pelo Ministro da Economia, Fazenda e Planejamento, observado o prazo mínimo de
trinta dias entre os reajustes.
§ 3? O Ministro da Economia, Fazenda e Planejamento de-.
liberará sobre pedidos de reajustes, em caráter extraordinário,
de preços específicos, desde que não seja comprometida a meta
estabelecida para a variação média dos preços a que se refere o
inciso lIL
§ 4? A restrição a que se refere o parágrafo anterior não se
aplica aos reajustes de preços autorizados até 30 de abril de
1990.
'
§ 5? O Ministro da Economia, Fazenda e Planejamento solicitará à Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) ou à Instituição de pesquisa de notória especialização, o cálculo de índices de preços apropriados à medição da
variação média dos preços relativa aos períodos correspondentes às metas a que se refere o inciso III.
Art. 3? Aumentos salariais, além do reajuste mínimo a
que se refere o artigo 2?, poderão ser livremente negociados entre as partes.
Parágrafo único. Os aumentos, salariais acima do percentual de reajuste mínimo a que se refere o inciso II do artigo 2?
não serão considerados na deliberação de ajuste de preços de
que trata o § 3? do mesmo artigo.
Art. 4? O descumprimento dos limites de reajuste de preços e salários estabelecidos nos artigos I? e 2? constitui crime
de abuso do poder econômico a que se refere a Medida Provisória n? 153(11, de 15 de março de 1990.

(1) V. pág. 863 deste volume.
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Parágrafo único. Sem prejuizo das demais penalidades, a
prática de reajustes de preços acima dos percentuais autorizados, o descumprimento do prazo mínimo de trinta dias entre os
reajustes de preços, assim como o açambarcamento especulativo
de estoques, sujeitam o infrator à suspensão automática, pelo
prazo de cento e oitenta dias, do direito de pleitear tratamento
excepcional, nos termos do § 3? do artigo 2?
Art. 5? A partir de 1? de abril de 1990, o salário-minimo
será reajustado automaticamente, a cada trimestre, sempre que
a variação acumulada dos reajustes mensais dos salários for inferior à variação acumulada dos preços de uma cesta de produtos básicos, a ser definida em portaria do Ministro da Economia, Fazenda e Planejamento, acrescida de um percentual de
5 %, a titulo de incremento real.
Parágrafo único. O percentual de reajuste automático a
que se refere este artigo será igual à variação acumulada dos
preços da cesta de produtos básicos, acrescida de um percentual
de 5%, deduzidos os aumentos mensais a que se refere o inciso
II do artigo 2~.
Art. 6? Os reajustes de aluguéis previstos nos contratos
de locação de imóveis, em geral, serão efetuados, a partir de I?
de abril de 1990, de acordo com o percentual de variação média
dos preços de que trata o inciso II! do artigo 2~.
Parágrafo único. Nos aluguéis contratados até a data de
publicação desta medida provisória, o cálculo do respectivo reajuste terá por base os índices pactuados, relativos aos meses
anteriores a abril de 1990, estabelecidos na conformidade da legislação pertinente.
Art. 7~ Os reajustes de mensalidades escolares devidas a
partir de 1~ de abril de 1990 serão calculados de acordo com os
percentuais de reajuste mínimo dos salários de que trata o ínciso II do artigo 2~.
Parágrafo único. As mensalidades escolares devidas até 31
de março de 1990 serão reajustadas na forma da legislação aplicável.
Art. 8~ O disposto nesta medida provisória aplica-se:
I - aos vencimentos, soldos e demais remunerações e
vantagens pecuniárias dos servidores públicos, civis e militaCoL Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 182(2, t.l):809-957, mar.labr. 1990.
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res, da Administração Pública direta e autárquica, federal, estadual e municipal, inclusive dos Poderes Legislativo e J udiciário, bem assim aos respectivos proventos de aposentadoria e as
pensões de seus beneficiários;
II - aos salários e demais remunerações e vantagens pecuniárias dos servidores das fundações e empresas públicas, SO~
ciedades de economia mista e demais entidades controladas, direta ou indiretamente, pela União ou pelos Estados, Distrito Federal e Municípios;
IH - aos proventos de aposentadoria e às pensões pagas
pela Previdência Social.
Art. 9? O Ministro da Economia, Fazenda e Planejamento
baixará os atos que forem necessários à execução desta medida
provisória.
Art. 10. Ficam revogados, o Decreto-Lei n? 808(21, de 18 de
maio de 1967, a Lei n? 7.769 131, de 26 de maio de 1989, os artigos
I? a 7? da Lei n? 7.788 141, de 3 de julho de 1989, e o artigo 2? da
Lei n? 7.789 151, de 3 de julho de 1989, bem assim as demais disposições legais, de caráter geral ou especial, que disponham sobre reajuste de preços e salários em geral e as demais disposições em contrário.
Art. 11. Esta medida provisória entra em vigor na data de
sua publicação.
Brasília, 15 de março de 1990; 169? da Independência e 102?
da República.
FERNANDO COLLOR
Bernardo Cabral
Zélia Cardoso de Mello

(2) V. Coteçeo das Leis de 1967, volume V, Atos do Poder Legislativo, volume V, pág , 165.
(3) V. Coleção das Leis de 1989, volume 181, n? 3, pég. 847.
(4) V. Coleção das Leis de 1989, volume 181, n'.' 4, pág , 1448.

(5) Ibidem, pág. 1451.
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MEDIDA PROVISORIA N? 155, DE 15 DE MARÇO
DE 1990
Cr..ia o Programa Nacional de Deeestetíaacão, dá outras providências.

e

o PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições
que lhe confere o artigo 62 da Constituição, adota a seguinte
medida provisória, com força de lei:
Art. I? É instituído o Programa Nacional de Desestatização, com os seguintes objetivos fundamentais',
I - reordenar a posição estratégica do Estado na economia, transferindo à iniciativa privada atividades atualmente exploradas pelo setor público;
II - contribuir para a redução da dívida pública, concorrendo para o saneamento das finanças do setor público;
IH - permitir a retomada de investimentos nas empresas e
atividades que vierem a ser transferidas à iniciativa privada;
IV - contribuir para a modernização do parque industrial
do País, ampliando sua competitividade e reforçando a capacidade empresarial nos diversos setores da economia;
V - permitir que a administração pública concentre seus
esforços nas atividades em que a presença do Estado seja fundamental para a consecução das prioridades do Governo; e
VI - contribuir para o fortalecimento do mercado de capítais, através do acréscimo da oferta de valores mobiliârios e da
democratização da propriedade do capital das empresas que integrarem o Programa.
Art. 2? Serão privatizadas, nos termos desta medida provisória, as empresas:
I - controladas, direta ou indiretamente, pela União e
instituídas por lei, ou ato do Poder Executivo; ou
II - criadas pelo setor privado e que, por qualquer motívo, passaram ao controle, direto ou indireto, da União.
§ I? Aplicam-se os dispositivos desta medida provisória,
no que couber, à alienação das participações minoritárias diretas e indiretas da União, no capital social de quaisquer outras
empresas.
Cal. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 182(2, t.l):809·957, mar./abr. 1990.
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§ 2? :Não se aplicam os dispositivos desta às empresas públicas ou sociedades de economia mista que exerçam atividades
de competência exclusiva da União, de acordo com artigos 21 e
177 da Constituição Federal.
Art. 3? As transferências de ações de propriedade da
União, representativas do capital social da Petróleo Brasileiro
S.A. (Petrobrás}, continuarão a reger-se pelo disposto nos artigos 11 e 18 da Lei n? 2.004(1), de 3 de outubro de 1953.
Art. 4? Os projetos de privatização serão executados mediante as seguintes formas operacionais:
I - alienação de participação societária, inclusive de
controle acionário;
II - abertura de capital;
III - aumento de capital com renúncia ou cessão, total ou
parcial, de direitos de subscrição;
IV - transformação, incorporação, fusão ou cisão;
V - alienação, arrendamento, locação, comodato ou cessão de bens e instalações; ou
VI - dissolução de empresas ou desativação parcial de
seus empreendimentos, com a conseqüente alienação de seus
ativos.
Art. 5? O Programa Nacional de Desestatização terá
uma Comissão Diretora, órgão colegiado, diretamente subordinado ao Presidente da República, cujos membros, titulares e suplentes, serão por ele designados.
§ I? A Comissão Diretora terá a seguinte composição:
a) Presidente;
b) 1 (um) representante do Ministério da Economia, Fazenda e Planejamento;
c) 1 (um) representante do Ministério da Infra-Estrutura;
d) 1 (um) representante do Ministério do Trabalho; e
e) 4 (quatro) pessoas de notório saber em direito econômico,
mercado de capitais, economia ou administração de empresas.
(1) V. Coleção das Leis de 1953, Atos do Poder Legislativo, volume VII,
pág. 13.
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§ 2? O Presidente da Comissão Diretora terá voto de qualidade.
§ 3? Na designação dos membros da Comissão Diretora
será assegurada pluridisciplinariedade, observando-se, nas indicações, critérios de competência, devidamente justificados pela
experiência em matérias de ordem econômica, financeira ou
jurídica.
§ 4? Participarão das reuniões da Comissão Diretora, sem
direito a voto, o Presidente da Comissão de Valores Mobiliários
e, por solicitação do Presidente da Comissão Diretora, qualquer
outra pessoa cuja presença seja considerada fundamental à
apreciação dos processos.
§ 5? Os membros da Comissão Diretora não poderão integrar o Conselho de Administração, nem a Diretoria, das empresas incluídas no Programa Nacional de Desestatização.
§ 6? Os membros da Comissão Diretora e as demais pessoas envolvidas na condução dos processos de alienação não poderão adquirir por si ou interposta pessoa, ações ou bens objetos do Programa Nacional de Desestatização.

Art. 6? Compete à Comissão Diretora do Programa Nacional de Desestatização;
I - recomendar ao Presidente da República a inclusão
de empresas no Programa Nacional de Desestatização;
II - recomendar ao Presidente da República a instituição pública a ser designada gestora do Fundo Nacional de Desestatização;
III - submeter, anualmente, ao Presidente da República
o cronograma de execução do Programa Nacional de Desestatização ;
IV - divulgar o cronograma de execução do Programa
Nacíonal de Desestatização;
V - coordenar, supervisionar e fiscalizar a execução do
Programa Nacional de Desestatização;
VI - aprovar ajustes de natureza operacional, contábil
ou jurídica, bem como o saneamento financeiro de empresas,
que sejam necessários à implantação dos ,processos de alienação;
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 182(2, t.l):809-957, mar.labr. 1990.
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VII - aprovar as condições gerais de venda das ações representativas do controle acionário, das participações minoritáfias e de outros bens e direitos, aí se incluindo o preço mínimo
dos bens ou valores mobiliários a serem alienados;
VIII - aprovar a destinação dos recursos provenientes das
alienações previstas no artigo 13;
IX - aprovar as formas de pagamento das alienações,
previstas no artigo 14;
X - deliberar sobre o disposto no inciso X do artigo 11;
XI - fiscalizar a estrita observância dos princípios e regras consagrados nesta medida provisória e assegurar a rigorosa transparência dos processos de alienação;
XII - apreciar as prestações de contas de instituição gestora do Fundo Nacional de Desestatização relativas a cada

processo;
XIII - aprovar a criação de ações de classe especial e as
matérias que elas disciplinarão;
XIV - expedir normas e resoluções necessárias ao exercício de sua competência; e
XV - deliberar sobre o disposto no artigo 12.
Art. T: A privatização de empresas que prestam serviços
públicos, efetivada mediante uma das modalidades previstas no
art. 4?, pressupõe a delegação, pelo Poder Público, da concessão
ou permissão do serviço objeto da exploração, observada a legislação especifica.
Parágrafo único. Na hipótese prevista neste artigo, fica estipulado o prazo de 60 (sessenta) dias, contados do ato que determinar a privatização da empresa, para a elaboração, pelo poder concedente, das condições e regulamentos específicos, que
deverão ser observados pelo concessionário ou permissionário.
Art. Sr: Sempre que razões de interesse nacional o requeiram, a União poderá deter, direta ou indiretamente, ações de
classe especial do capital social de empresas privatizadas que
lhe confiram poder de veto em determinadas matérias, as quais
deverão ser devidamente caracterizadas nos estatutos sociais
das referidas empresas.
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 182(2, t.1);809-957. mar./abr. 1990.
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Art. 9? Para a execução do Programa Nacional de Desestat.ização fica criado o Fundo Nacional de Desestatízação, de
natureza contábil, constituído mediante a vinculação a este, a
título de depósito, da totalidade das ações ou quotas emitidas
pelas empresas, que sejam de propriedade, direta ou indireta,
da União, e cujas alienações vierem a ser' determinadas pelo
Presidente da República.
§ I? Serão emitidos Recibos de Depósito de Ações (RDA),
intransferíveis e inegociáveis, a qualquer título, em favor dos
depositantes das ações junto ao Fundo Nacional de Desestatização.

§ 2? Os Recibos de Depósito de Ações (RDA), de cada depositante. serão automaticamente cancelados para todos os efeitos, quando do recebimento dos valores apurados na venda das
ações, com as quais o depositante tenha concorrido para a constituição da carteira do Fundo Nacional de Desestatização.
§ 3? Os titulares das ações que vierem a ser vinculadas ao
Fundo Nacional de Desestatização manterão as ações escrituradas em seus registros contábeis, sem alteração de critério, até
que se encerre o processo de alienação desses títulos.
Art. 10. Os titulares das participações acionárias das empresas que vierem a ser incluídas no Programa Nacional de Desestatização deverão, no prazo máximo e improrrogável de 5
(cinco) dias, contados da data da publicação, no Diário Oficial
da União, do decreto que incluir a empresa no referido programa, depositar as suas ações no Fundo Nacional de Desestatiza-

ção.

Parágrafo único. Os administradores das empresas incluídas no Programa Nacional de Desestatização, bem como os
de seus acionistas controladores, serão pessoalmente responsáveis, na forma da lei, pelo depósito das ações no Fundo N acionai de Desestatizacào.
Art. 11. Os processos de desestatização observarão os seguintes preceitos básicos:
I - serão precedidos de ampla divulgação, de forma a
assegurar o conhecimento público das condições em que se processarão, bem como da situação econômica, financeira e operacional das empresas incluídas no Programa Nacional de Deses-

tatização.
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II - todas as etapas dos processos de alienação serão
acompanhadas por auditores externos independentes, para esse
fim contratados, através de licitação pública, cumprindo aos
mesmos assegurar a lisura e o cumprimento das regras estabelecidas nos editais de venda, elaborando, ao final, relatório sobre
cada operação concluída;
lU - o preço mínimo das ações ou o valor mínimo dos
ativos levará em conta as condições de mercado e as perspectivas de rentabilidade da sociedade e será fixado com base em
laudos de avaliação, elaborados por duas empresas privadas es~
pecializadas, contratadas mediante licitação pública;
IV - no caso de grave discrepância entre 08 dois laudos

de avaliação, a Comissão Diretora poderá contratar, mediante
licitação pública, uma terceira empresa privada especializada
para, em prazo fixo, manifestar-se em relação às duas avaliações;
v - o preço mínimo das ações ou o valor mínimo dos
ativos, na hipótese de empresas concessionárias ou permissionárias de serviços públicos, levará em conta a fixação de tarifas
e outras condições que afetem os contratos celebrados ou que
venham a ser celebrados entre o poder concedente e o concessionário;
VI - a alienação de ações a pessoas físicas ou jurídicas
não nacionais poderá ser limitada a um percentual do capital
votante, quando justificado por razões de interesse do País, a
critério da Comissão Diretora;
VII - a alienação das ações deverá ser efetivada através
do sistema de distribuição de valores mobiliários, constituído
pelos Bancos de Investimento, Bancos Múltiplos, Sociedades
Corretoras de Títulos e Valores Mobiliários e Sociedades Distribuidoras de Títulos e Valores Mobiliários, nos termos da Lei n?
6.385(2), de 7 de dezembro de 1976, mediante a realização de distribuições secundárias ou leilões;
VIII - a alienação das ações deverá privilegiar a democratização do capital das companhias emissoras, quando a colocação pulverizada dos títulos se revelar viável:
(2) V. Coleção das Leis de 1976, Atos do Poder Legislativo, volume VII,
pág. 70.
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IX -

será admitida a alienação da totalidade das ações

possuídas, direta ou indiretamente, pela União no capital das
empresas em lote único e indivisível, sempre que esta opção for

tecnicamente justificável;
X - aos adquirentes das ações das empresas integrantes do Programa Nacional de Desestatização poderão ser impostas restrições, de caráter temporário ou permanente, dê intransmissibilidade das mesmas a empresas não nacionais;
XI - a liquidação da empresa ou a celebração de contrato de comodato, arrendamento ou cessão de seus bens ou instalações poderá ser decidida, na hipótese de não se efetivar ou
não ser viável a transferência do controle acionário.
Parágrafo único. A liquidação da empresa Iar-se-á conforme as disposições da Lei n? 6.404(31, de 15 de dezembro de 1976,
observando-se, quanto à venda de seus ativos, os preceitos do
Decreto-Lei n? 2.300(4), de 21 de novembro de 1986.
Art. 12. Fica facultada a concessão de condições diferenciadas no pagamento da compra das ações por parte dos empregados vinculados às empresas cujas ações estiverem sendo alienadas, a critério da Comissão Diretora.
Parágrafo único. As ações adquiridas, nas condições previstas neste artigo, serão intransferíveis, a qualquer título, dU
rante o prazo mínimo de 1 (um) ano. Na hipótese de pagamento
em prazo superior a 1 (um) ano, as ações serão intransferíveis
enquanto não for pago o valor total da compra.
Art. 13. O titular dos recursos oriundos da venda de ações
ou de bens deverá utilizá-los na quitação total ou parcial de
suas dívidas junto ao setor público.
§ I? Observados os privilégios legais, terão preferência,
para efeito de pagamento, as dívidas, vencidas ou vincendas,
garantidas pelo Tesouro Nacional e aquelas cujo credor seja a
União, direta ou indiretamente.
§ 2? Liquidadas as dívidas, os recursos excedentes serão
aplicados, conforme o caso, em títulos intransferíveis, de longo
R

(3) V. Coleção das Leis de 1976, Atos do Poder Legislativo, volume VII,
pág. 105.
(4) V. Coleção das Leis de 1986, Atos do Poder Legislativo. volume VII,
pág. 25.
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prazo, da dívida públíca, ou no pagamento de dividendos aos
acionistas.
Art. 14. Para o pagamento das alienações previstas no
Programa Nacional de Desestatízação, poderão ser adotadas as
seguintes formas operacionais:
I - as instituições financeiras, credoras das empresas
depositàntes de ações junto ao Fundo Nacional de Desestatizacão, poderão financiar a venda das ações ou dos bens das empresas submetidas à privatização, mediante a utilização, no todo ou em parte, daqueles créditos;
II - os detentores de títulos da dívida emitidos pelo alienante das ações ou dos bens e que contenham cláusula de coobrigaçào de pagamento por parte do Tesouro Nacional poderão
utilizá-los como forma de quitação da aquisição, caso sejam adquirentes das referidas ações ou bens;
II! - os detentores dos títulos representativos da dívida
externa brasileira, junto ao Banco Central do Brasil (Bacen},
poderão utilizá-los no pagamento de aquisição de ações ou bens,
nas condições que venham a ser estabelecidas pela Comissão
Diretora do Programa.
Parágrafo único. A utilização das formas operacionais
mencionadas neste artigo serão aprovadas com base nos procedimentos previstos nos artigos 5? e 19.
Art. 15. As empresas que vierem a integrar o Fundo N acional de Desestatização terão sua estratégia operacional voltada para atender aos objetivos da desestatização, não podendo
efetivar quaisquer novos projetos de investimento, nem contratar pessoal ou promover renegociações de contratos com fornecedores e clientes, salvo os necessários à operação da empresa.
Art. 16. Nos casos de transferência de controle acionário
ou de liquidação de empresas integrantes do Programa Nacional
de Desestatização, o preço mínimo de venda, aprovado pela Comissão Diretora, será submetido à deliberação das Assembléias
Gerais das respectivas empresas.
Art. 17. O Ministério da Economia, Fazenda e Planejamento prestará o apoio necessário ao funcionamento da Comissão Diretora do Programa Nacional de Desestatização.
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Art. 18. O Fundo Nacional de Desestatização será administrado por uma instituição do setor público designada Gestor
do Fundo, na forma do inciso II do artigo 6?
Art. 19. Competirá ao Gestor do Fundo Nacional de
, Desestatização:
I - fornecer apoio administrativo e operacional, especialmente serviços de secretaria que vierem a ser solicitados pela Comissão Diretora do Programa Nacional de Desestatização;
II - fornecer as informações que vierem a ser solicitadas pela Comissão Diretora do Programa Nacional de Desestatização:
III - divulgar amplamente todos os processos de alienação, bem como prestar todas as informações que vierem a ser
solicitadas pelos poderes competentes;
IV - promover licitações para a contratação de empresas de consultoria econômica, avaliação de bens e de auditoria
necessárias aos processos de alienação previstos nesta lei;
V - submeter à Comissão Diretora do Programa Nacional de Desestatização as condições gerais de venda de ações representativas de controle acionário, de participações minoritárias e de outros bens e direitos, aí incluindo-se o preço mínimo
dos bens ou valores mobiliários a serem alienados;
VI - recomendar à Comissão Diretora do Programa Nacional de Desestatização a destinação dos recursos provenientes
das alienações, nos termos previstos no artígo 13;
VII - recomendar à Comissão Diretora do Programa Nacional de Desestatização a forma de pagamento das alienações,
nos termos previstos no artigo 14;
VIII - buscar a mais ampla articulação com o sistema de
distribuição de valores mobiliários e as Bolsas de Valores, como forma de estimular a dispersão do capital das empresas integrantes do Programa Nacional de Desestatização;
IX - determinar as informações necessárias à instrução
de cada processo de alienação;
X - recomendar à Comissão Diretora do Programa Nacional de Desestatização os ajustes de natureza operacional,
contábil ou jurídica, bem como o saneamento financeiro de emCol. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 182(2, t..1):809-957, mar./abr. 1990.
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presas que sejam necessárias

à implantação

dos processos de

alienação;

XI - recomendar à Comissão Diretora do Programa N a
cional de Desestatização outras formas de alienação, nos termos
do inciso X do artigo 11;
XII - selecionar e cadastrar empresas de reconhecida reputação e tradicional atuação na negociação de capital, transferência de controle acionário e venda de ativos, para os fins previstos no inciso II do artigo 11;
XIII - preparar a documentação de cada processo de alienação, para apreciação pelo Tribunal de Contas da União;
XIV - submeter à Comissão Diretora do Fundo Nacional
de Desestatização as prestações de contas relativas a cada processo de desestatização;
XV - recomendar à Comissão Diretora a criação de ações
de classe especial e as matérias que elas disciplinarão; e
XVI - recomendar à Comissão Diretora as condições de
participação na compra de ações, dos empregados vinculados às
empresas incluídas no Programa Nacional de Desestatização,
nos termos previstos no artigo 12.
Art. 20. Os acionistas controladores e os administradores
das empresas integrantes do Programa Nacional de Desestatização adotarão, nos prazos estabelecidos, as providências que vierem a ser determinadas em resoluções expedidas pela Comissão
Diretora, necessárias à implantação dos processos de alienação.
M

Art. 21. Serão responsabilizados pessoalmente, na forma
da lei, por eventuais ações ou omissões que impeçam ou prejudiquem o curso dos processos de alienação previstos nesta lei:
I - os administradores das empresas incluídas no Programa Nacional de Desestatização e os das instituições detentoras das ações dessas empresas;
II - os administradores da instituição gestora do Fundo
N acionaI de Desestatização;
III - os membros da Comissão Diretora do Fundo N acionaI de Desestatização;
IV - os servidores da Administração Federal direta, de
que dependam o curso dos processos de alienação;
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 182(2, t.1);809-957, mar./abr. 1990.
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Parágrafo único. Será de responsabilidade exclusiva dos
administradores das empresas incluídas no Programa Nacional
de Desestatização o fornecimento, em tempo hábil, das informações sobre as respectivas empresas, necessárias à instrução dos
processos de alienação.
Art. 22. Ao gestor do Fundo Nacional de Desestatização
caberá uma remuneração de 0,2% do valor líquido apurado nas
alienações para cobertura de seus custos operacionais, bem como o ressarcimento dos gastos efetuados com terceiros, corrigidos monetariamente, necessários à implantação dos processos
de alienação previstos nesta Lei.
Art. 23. O Fundo Nacional de Desestatização será auditado por auditores externos independentes, registrados na Comissão de Valores Mobiliários, a serem contratados mediante licitação pública pelo gestor do Fundo Nacional de Desestatizaçào,
Art. 24. Ficam extintos o Conselho Federal de Desestatização e respectiva Secretaria Executiva.
Art. 25. Esta medida provisória entra em vigor na data de
sua publicação.
Art. 26. Revogam-se as disposições em contrário.
Brasília, 15 de março de 1990; 169? da Independência e 102?
da República.
FERNANDO COLLOR
Bernardo Cabral
Zélia Cardoso de Mello
MEDIDA PROVISÓRIA N? 156, DE 15 DE MARÇO
DE 1990
Define crimes contra a Fazenda Pública, estabelecendo penalidades aplicáveis a
contribuintes, servidores fazendários e terceiros que os pratiquem.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições
que lhe confere o artigo 62 da Constituição, adota a seguinte
medida provisória, com força de lei:
Art. I? E crime contra a Fazenda Pública reduzir, ou assumir o risco de reduzir, total ou parcialmente, tributo ou coriCol. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 182(2, t.1):8ü9-957, mar.Zabr. 1990.
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tribuição, inclusive acessórios pagos ou a serem pagos, mediante a prática de uma das seguintes condutas:
I - prestar informação falsa ou omitir informação que
deva ser prestada às autoridades fazendárias ou seus agentes;
II - inserir nas informações às autoridades fazendárias
ou seus agentes elemento que saiba ou deva saber inexato, ou
omitir operação de qualquer natureza em documento ou livro
exigido pela lei fiscal;
UI - adulterar nota fiscal, fatura ou qualquer outro documento relativo a operação tributável;
IV - fornecer, distribuir, emitir ou utilizar documento'
gracioso;
V - elaborar ou utilizar documento que saiba ou deva saber falso ou inexato.
Pena: reclusão de dois a cinco anos e multa.
Art. 2? São também crimes contra a Fazenda Pública,
puníveis com três a oito anos de reclusão e multa:
I - dar o servidor fazendário fim diverso do previsto em
lei a livro oficial, processo fiscal ou qualquer documento relativo à tributação de que tenha a guarda em razão do cargo, acarretando, com seu procedimento, pagamento de tributo, ou contribuição, em importância inferior à devida;
II - solicitar ou receber o servidor fazendário, para si ou
para outrem, direta ou indiretamente, ainda que fora da função
ou antes de assumi-la, mas em razão dela, vantagem indevida,
ou aceitar promessa de tal vantagem, com o propósito de deixar
de cobrar tributo ou contribuição, ou cobrá-los parcialmente;
lU - facilitar o servidor fazendário, com infração de dever
funcional, a prática de contrabando ou descaminho;
IV - oferecer ou prometer vantagem indevida a servidor
fazendário, para que este deixe de cobrar tributo ou contribuição, ou venha a cobrá-los em quantia menor que a devida.
Art. 3? Igualmente são crimes contra a Fazenda Pública,
puníveis com pena de seis meses a dois anos de detenção e multa:
I - prestar à fonte pagadora com obrigação de reter tributo informação incorreta sobre fatos pessoais;
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II - exigrr, pagar ou receber, para 81 ou para o contríbuinte beneficiário, qualquer percentagem sobre a parcela dedutível ou deduzida do imposto como incentivo fiscal;
III - deixar de aplicar, na finalidade própria e dentro do
prazo estabelecido em ato normativo, parcela deduzida de tributo ou contribuição a titulo de incentivo fiscal;
IV - deixar de recolher aos cofres públicos, nos sessenta
dias seguintes ao término do prazo legal ou regulamentar, tríbuto ou contribuição que tenha retido na fonte;
V - deixar de recolher aos cofres públicos, nos sessenta
dias seguintes ao término do prazo legal ou regulamentar, o tributo ou contribuição recebido de terceiros através de acréscimo
ou inclusão no preço de produtos ou serviços e cobrado na fatura, nota fiscal ou documento assemelhado;
VI - deixar de recolher o banco ou entidade financeira
integrante do sistema de arrecadação, dentro do prazo estabelecido em ato normativo, os tributos ou contribuições recebidos;
VII - aplicar a empresa beneficiária em desacordo com o
projeto aprovado as parcelas de imposto recolhidas ao Banco do
Nordeste do Brasil S.A. e Banco da Amazônia S.A., liberadas
respectivamente pela Sudene e Sudam,
VIII - montar, desenvolver, utilizar, divulgar ou não denunciar à autoridade fiscal a existência de programa de processamento de dados para computador que permita fornecer ao sujeito passivo da obrigação fiscal informação contábil diversa
daquela que é, por lei, fornecida à Fazenda.
Art. 4~ Nos crimes praticados por pessoa jurídica, a responsabilidade penal pelos ilícitos aqui definidos será de todos
aqueles que, a ela ligados, direta ou indiretamente, de forma
permanente ou eventual, tenham praticado ou concorrido para a
prática de sonegação fiscal.
Art. 5? Extingue-se a punibilidade dos crimes aqui definidos quando o agente promover espontaneamente o pagamento
do tributo ou contribuição, inclusive acessórios, antes do início
da ação fiscal.

Parágrafo único. O disposto no caput deste artigo não se
aplica ao servidor fazendário que, de qualquer forma, haja praticado ou concorrido para a pratica do crime.
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Art. 6? Aplica-se aos crimes definidos nesta medida provisória o disposto no art. 327 e seus parágrafos do Código Penal.
Art. 7? Aos crimes previstos nesta medida provisória
aplicam-se supletiva e subsidiariamente as regras do Código Penai e do Código de Processo Penal.
Art. 8? Esta medida provisória entra em vigor na data de
sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 15 de março de 1990; 169? da Independência e
102? da República.
FERNANDO COLLOR
Zélia Cardoso de Mello
MEDIDA PROVISORIA N? 157, DE 15 DE MARÇO
DE 1990 1*1
Dispõe sobre criação de Certificados de
Privatização, e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição
que lhe confere o artigo 62 da Constituição, adota a seguinte
medida provisória com força de lei:
Art. 1? Ficam criados os Certificados de Privatização,
títulos de emissão do Tesouro Nacional, com as seguintes características:
I - nominativos e não negociáveis, exceto com expressa
autorização do Ministério da Economia, Fazenda e Planejamento;

II - sem data de resgate.
Art. 2? Os detentores dos Certificados de Privatização terão direito a utilizá-los como pagamento de ações das empresas
do setor público que venham a ser desestatizadas.
Parágrafo único. A utilização dos Certificados de Privatização poderá ser limitada a leilões convocados especificamente
para a finalidade de venda de ações de empresas do setor públi-.
co, a critério de órgão ou instância criado especificamente para

(*) V. Lei n'' 8.018, de 11.4.1990 (pég. 703 deste volume).
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este objetivo ou, na inexistência deste, do Ministério da Economia, Fazenda e Planejamento.
Art. 3? O valor dos Certificados de Privatização será corrigido conforme as seguintes regras:
I - o valor de face será corrigido por 100% da correção
monetária, até a data da primeira oferta de ações de empresa
pública passíveis de serem adquiridas mediante entrega destes
certificados;
II - a partir da data da primeira oferta referida no inciso
anterior, o percentual da correção monetária a ser aplicado. será
reduzido em 1 (um) ponto percentual ao mês sucessivamente,
por um prazo máximo de 40 meses;
III - a partir do fim do prazo estabelecido no inciso Il , a
variação mensal do valor dos certificados ficará restrita a 60%
da correção monetária.
Parágrafo único. Para fins desta medida provisória, a correção monetária será medida pela variação do Bônus do Tesouro Nacional- Fiscal (BTNF).
Art. 4? Findo o prazo de dez anos a contar desta data, o
Tesouro Nacional fica obrigado a resgatar a diferença entre o
valor total dos Certificados de Privatização emitidos e o valor
total de aquisição das ações de empresas públicas passíveis de
serem adquiridas por estes certificados.
Parágrafo único. No caso acima, a correção do valor dos
Certificados de Privatização será feita pela correção monetária
integral, contada desde a data de sua emissão até o seu resgate.
Art. 5? O Conselho Monetário Nacional regulamentará os
volumes e condições de compra dos Certificados de Privatizáção por parte de entidades de previdência privada, sociedades
seguradoras e de capitalização, além das instituições financeiras.
Art. 6? Esta medida provisória entra em vigor na data de
sua publicação.
Art. 7? Revogam-se as disposições em contrário.
Brasília, 15 de março de 1990; 169? da Independência e
102? da República.
FERNANDO COLLOR
Zélia Cardoso de Mello
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MEDIDA PROVISÓRIA N? 158, DE 15 DE MARÇO
DE 1990
Dispõe sobre a isenção ou redução de
Impostos de Importação, e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição
que lhe confere o artigo 62 da Constituição, adota a seguinte
medida provisória, com força de lei:
Art. I? Ficam revogadas as isenções e reduções do Imposto de Importação e do Imposto sobre Produtos Industrializados,
de caráter geral ou especial, que beneficiam bens de procedência estrangeira, ressalvadas as hipóteses previstas nos artigos
2? a 5? desta medida provisória.
Parágrafo único. O disposto neste artigo aplica-se às importações realizadas por entidades da Administração Pública
Indireta, de âmbito, federal, estadual ou municipal.
Art. 2? As isenções e reduções do Imposto de Importação
ficam limitadas, exclusivamente:
I - às importações realizadas:
a) pela União, pelos Estados, pelo Distrito Federal, pelos
Territórios, pelos Municípios e pelas respectivas autarquias;
b) pelos partidos políticos e pelas instituições de educação
ou de assistência social;
c) pelas missões diplomáticas e repartições consulares de
caráter permanente e pelos respectivos integrantes;
d) pelas representações de organismos internacionais de caráter permanente, inclusive os de âmbito regional, dos quais o
Brasil seja membro, e pelos respectivos integrantes;
e) pelas instituições cientificas.
II - nos casos de:
a) importação de livros, jornais e periódicos e do papel destinado à sua reprodução;
b) amostras e remessas postais internacionais, sem valor
comercial;
c) remessas postais e encomendas aéreas, internacionais,
destinadas a pessoa física;
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d) bagagem de viajantes procedentes do exterior ou da Zona Franca de Manaus;
e) bens adquiridos em Loja Franca, no Pais;
f) bens trazidos do exterior, referidos na alínea b, do parágrafo 2?, do artigo I?, do Decreto-Lei n? 2.120111, de 14 de maio
de 1984;
g) bens importados sob o regime aduaneiro especial de que
trata o inciso rII, do artigo 78, do Decreto-Lei n:' 37121, de 18 de
novembro de 1966;
h) gêneros alimentícios de primeira necessidade, fertilizantes e defensivos para aplicação na agricultura ou pecuária, bem
assim matérias-primas para sua produção no País, importados
ao amparo do artigo 4? da Lei n? 3.244131 de 14 de agosto de
1957, com a redação dada pelo artigo 7? do Decreto-Lei n:' 63141,
de 21 de novembro de 1966;
i) bens importados ao amparo da Lei n? 7.232 151, de 29 de
outubro de 1984; e
jj partes, peças e componentes, destinados ao reparo, revisão e manutenção de aeronaves e embarcações.
§ I? A isenção referida na alínea g do inciso Il deste artigo aplica-se à importação de matérias-primas, produtos intermediários e componentes a serem utilizados na fabricação, no
País, de máquinas e equipamentos fornecidos em decorrência de
licitação internacional, contra pagamento em moeda conversível
proveniente de financiamento concedido por instituição financeira internacional, da qual o Brasil participe, ou por entidade
governamental estrangeira.
§ 2? As isenções referidas neste artigo serão concedidas
com observância do disposto na legislação respectiva.
O) V. Coteceo das Leis de 1984, Atos do Poder Legislativo, volume III, pág.
11.

(2) V. Coleção das Leis de 1966, Atos do Poder Legislativo, volume VII,
pág. 56.

(3) V. Coleção das Leis de 1957, Atos do Poder Legislativo, volume V, pág.

54.
(4) V. Coleção das Leis de 1966, Atos do Poder Legislativo, volume VII,

pág. 129.

(5) V. Coleção das Leis de 1984, Atos do Poder Legislativo, volume VII,

pág. 96.
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Art. 3? Fica assegurada a isenção ou redução do Imposto
sobre Produtos Industrializados, conforme o caso:
I - nas hipóteses previstas no artigo 2? desta medida provisória, desde que satisfeitos os requisitos e condições exigidos
para a concessão do benefício análogo relativo
imposto de
importação; e
II - nas hipóteses de tributação especial de bagagem ou
de tributação simplificada de remessas postais e encomendas
aéreas internacionais.
Art. 4? Fica igualmente assegurado às importações efetuadas para a Zona Franca de Manaus e Amazônia Ocidental o tratamento tributário previsto nos artigos 3? e 7? do Decreto-Lei
n? 288161, de 28 de fevereiro de 1967, e no artigo 2? do DecretoLei n? 356(7), de 15 de agosto de 1968, com a redação dada pelo
artigo 3? do Decreto-Lei n:' 1.435(8), de 16 de dezembro de 1975.
Art. 5? Os bens objeto de isenção ou redução do imposto
de importação, em decorrência de acordos internacionais firmados pelo Brasil, terão o tratamento tributário neles previsto.
Art. 6? Os bens importados com aliquota zero do Imposto
de Importação estão sujeitos aos tributos internos, nos termos
das respectivas legislações.
Art. 7? É mantida a competência da Comissão de Política
Aduaneira prevista na alínea b, do artigo 22, da Lei n:' 3.244, de
14 de agosto de 1957, para alterar alíquotas do imposto sobre a
importação, na forma do artigo 3? da referida lei, modificado
pelo artigo I? do Decreto-Lei n? 2.162 191, de 19 de setembro de
1984, e do artigo 5? do Decreto-Lei n? 63, de 21 de novembro de
1966.
Art. 8? Ficam reduzidos em cinqüenta por cento, os percentuais do Adicional ao Frete para Renovação da Marinha

ao

(6) V. Coleção das Leis de 1967, Atos do Poder Legislativo, volume I,
pág. 492.

(7) V. Coleção das Leis de 1968, Atos do Poder Legislativo, volume V,
pág.5.
(8) V. Coleção das Leis de 1975, Atos do Poder Legislativo, VII, pág , 110.
(9) V. Coleção das Leis de 1984, Atos do Poder Legislativo, volume V, pég.

18.
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Mercante (AFRMM),. previstos no artigo 3? do Decreto-Lei n?
2.404(101, de 23 de dezembro de 1987.
Art. 9? Serão extintos, a partir de I? de janeiro de 1991:
I - o Adicional ao Frete para Renovação da Marinha
Mercante (AFRMM); e
'
II - o Adicional da Tarifa Portuária (ATP).
Art. 10. O disposto no artigo I? desta medida provisória
não se aplica:
I - às isenções e reduções comprovadamehte concedidas,
nos termos da legislação respectiva, até a data da entrada em
vigor desta medida provisória; e
II - aos bens importados, a título definitivo, amparados
por isenção ou redução na forma da legislação anterior, cujas
guias de importação tenham sido emitidas até a data da entrada
em vigor desta medida provisória.
Art. 11. Esta medida provisória entra em vigor na data de
sua publicação.
Art. 12. Ficam revogados o Decreto-Lei n? 1.953((1l), de 3
de agosto de 1982, Decreto-Lei nf 2.452(12), de 29 de julho de
1988, e demais disposições em contrário.
Brasília, 15 de março de 1990; 169? da Independência e
102? da República.
FERNANDO COLLOR
Zélia Cardoso de {liello
MEDIDA PROVISÚRIA N? 159, DE 15 DE MARÇO
DE 1990
Dispõe sobre normas de conduta dos
servidores públicos civis da União, das Autarquias e das Fundações Públicas e dá outras providências.
(10) V. Coleção das Leis de 1987, Atos do Poder Legislativo, volume VII,
pág. 90.

(11) V. Coleção das Leis de 1982, Atos do Poder Legislativo, volume V, pág.
9.

(12) V. Coleção das Leis de 1988, Atos do Poder Legislativo, volume V, pág.
9.
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o PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição
que lhe confere o artigo 62 da Constituição, adota a seguinte
medida provisória, com força de lei:
Art. I? Para efeitos desta lei, servidor público civil é a
pessoa legalmente investida em cargo público ou em emprego
público- na administração direta, nas autarquias ou nas fundações públicas.
Art. 2? São deveres dos servidores públicos civis:
.:r - exercer com zelo e dedicação as atribuições do cargo ou função.
II
ser leal às instituições a que servir;
III - observar as normas legais e regulamentares;
IV - cumprir as ordens superiores, exceto quando manifestamente ilegais;
V. - atender com presteza:
a) ao público em geral, prestando as informações requeridas, ressalvadas as protegidas pelo sigilo;
b) à expedição de certidões requeridas para a defesa de direito ou esclarecimento de situações de interesse pessoal.
c) às requisições para a defesa da Fazenda Pública.
VI - levar ao conhecimento da autoridade superior as irregularidades de que tiver ciência em razão do cargo ou função.
VII - zelar pela economia do material e pela conservação
do patrimônio público.
VIII
guardar sigilo sobre assuntos da repartição.
IX - manter conduta compatível com a moralidade pública.
x - ser assíduo e pontual ao serviço.
XI - tratar com urbanidade os demais servidores púhlicos e o público em geral;
XII - representar contra ilegalidade ou abuso de poder.

Parágrafo único. A representação de que trata o inciso XII
será obrigatoriamente apreciada pela autoridade superior àquela contra qual é formulada, assegurando-se ao representado ampla defesa, com os meios e recursos à mesma inerentes.
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Art. 3? São faltas administrativas, puníveis com pena de
advertência por escrito:
I - ausentar-se do serviço durante o expediente, sem
prévia autorização do superior imediato;
II - recusar fé a documentos públicos;
III - referir-se de modo depreciativo ou desrespeitoso às
autoridades públicas ou aos atos do Poder Público, ressalvada
a crítica do ponto de vista doutrinário ou ideológico em trabalho assinado;
IV - delegar a pessoa estranha à repartição, fora dos ca80S previstos em lei, atribuição que seja de sua competência e
responsabilidade ou de seus subordinados.
Art. 4? São faltas administrativas puníveis com suspensão por até 90 dias, cumulada com a destituição do cargo em comissão, se o caso:
I - retirar, sem prévia autorização por escrito da autoridade competente, qualquer documento ou objeto da repartição;
11 - opor resistência ao andamento de documento e processo ou execução de serviço;
III - compelir outro servidor público a filiar-se a associação profissional ou sindical ou a partidos políticos;

IV -

atuar como procurador ou intermediário junto a re-

partições públicas;
V - aceitar comissão, emprego ou pensão de Estado estrangeiro, sem licença do Presidente da República;
VI - atribuir a outro servidor público funções e atividades estranhas às do cargo ou função que ocupa, exceto em situação de emergência e transitoriedade;
VII - manter sob sua chefia imediata cônjuge, companheiro ou parente até o segundo grau civil;
VIII - praticar comércio de compra e venda de bens ou
serviços no recinto da repartição, ainda que fora do horário normal de expediente;
Parágrafo único. Quando houver conveniência para o serviço, a penalidade de suspensão poderá ser convertida em multa, na base de cinqüenta por cento da remuneração, ficando o
servidor público obrigado a permanecer em serviço.
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Art. 5? São faltas administrativas puníveis com demissão,
a bem do serviço público:
I - valer-se, ou permitir dolosamente que terceiros tirem proveito, de informação, prestígio ou influência obtidos em
função do cargo para lograr, direta ou indiretamente, proveito
pessoal ou de outrem, em detrimento da dignidade da função
pública;
II - participar da administração da empresa privada ou
exercer comércio e, nessa condição, transacionar com o Estado;
III - utilizar pessoal ou recursos materiais da repartição
em serviços ou atividades particulares;
IV - exercer quaisquer atividades que sejam incompatíveis com o exercício do cargo ou função ou ainda com o horário de trabalho;
V - acumular, ressalvadas as hipóteses do permissivo
constitucional, cargos públicos remunerados, estendendo-se a
fundações públicas, sociedades de economia mista da União, do
Distrito Federal, dos Estados, dos Territórios e dos Municípios;
VI - abandonar o cargo, entendido como tal a ausência
intencional de servidor público ao serviço, por mais de trinta
dias consecutivos;
VII - apresentar in assiduidade habitual, entendida como
a falta ao serviço, por vinte dias, interpoladamente, durante o
período de seis meses;
VIII - aceitar ou prometer aceitar propinas, presentes, de
qualquer tipo ou valor, bem como empréstimos pessoais ou vantagem de qualquer espécie em razão de suas atribuições.
Parágrafo único. A mesma penalidade será aplicada nos seguintes casos:
I
incontinência pública e conduta escandalosa;
II
improbidade administrativa;
111
insubordinação grave em serviços;
IV
ofensa física, em serviço, a servidor público ou a
particular, salvo em legítima defesa própria ou de outrem:
V - revelação de segredo apropriado em função do cargo;
VI - procedimento desidioso, entendido como tal a falta
ao dever de diligência no cumprimento de suas funções.
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Art. 6? A penalidade de advertência converte· se automaticamente em suspensão, por trinta dias, em caso de reincidência.
Art. 7? A aplicação da penalidade de suspensão acarreta o
cancelamento automático do valor do vencimento do servidor
durante o período de sua vigência.
Art. 8? A demissão ou a destituição de cargo em comissão
incompatibiliza o ex-servidor público para nova investidura em
cargo público federal.
Art. 9? Será cassada a aposentadoria ou a disponibilidade
do inativo que houver praticado, na atividade, falta punível
com a demissão.
Art. 10. As penalidades disciplinares prescrevem em cinco
anos, contado o prazo de prescrição a partir da data em que o
fato se tornou conhecido.
Art. 11. O processo administrativo disciplinar para imposição das penas previstas neste diploma continua regido pelas
normas legais e regulamentais em vigor.
Art. 12. Esta medida entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 15 de março de 1990; 169? da Independência e
102? da República.
FERNANDO COLLOR
Zélia Cardoso de Mello
MEDIDA PROVISÚRIA N? 160, DE 15 DE MARÇO
DE 1990 l*1
Altera a legislação do imposto sobre
Operações Financeiras, instituindo incidências de caráter transitório sobre os atos que
menciona, e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições
que lhe confere o artigo 62 da Constituição e tendo em vista o
artigo 153, inciso V, da mesma Constituição, resolve adotar a
seguinte medida provisória:
(*) Republícada no DO de 19.3.1990, conforme determinação contida no art.
2? da Medida Provisória n? 171, de 17.3.1990 (v. pág. 976 deste volume).
t
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Art. I? São instituídas as seguintes incidências do imposto sobre operações de crédito, câmbio e seguro e relativas a títulos e valores mobiliários:
I - resgate de títulos e valores mobiliários, públicos e
privados, inclusive de aplicações de curto prazo, tais como letras de câmbio, depósitos a prazo com ou sem emissão de certificado, letras imobiliárias, debêntures e cédulas hipotecárias;
II - transmissão ou venda de ouro definido pela legislação como ativo financeiro;
III
transmissão e resgate de título representativo de ouTO;

IV
transmissão de ações de empresas de capital aberto
negociadas em bolsas de valores e emissão das respectivas bonificações;
V - saques efetuados em cadernetas de poupança.
Art. 2? O imposto ora instituído terá as seguintes características:
I - somente incidirá sobre operações praticadas com ativos de cujo principal o contribuinte seja titular na data de publicação desta medida provisória;
II .- incidirá uma só vez sobre a primeira das operações
especificadas em cada um dos incisos deste artigo, praticada a
partir da publicação desta medida provisória com o título ou
valor mobiliário, excluída sua incidência nas operações sucessivas que tenham por objeto o mesmo título ou valor mobiliário:
III - não prejudicará as incidências já estabelecidas na legislação, constituindo, quando ocorrer essa hipótese, um adicional para as operações já tributadas por essa legislação;
IV - não incidirá relativamente a ações caso o valor total
detidos pelo titular, na data da publicação desta medida provisória, não seja superior a 10.000 BTN s fiscais;
V - não incidirá relativamente aos depósitos de cadernetas de poupança se o valor total dos depósitos detidos pelo titular, na data de publicação desta medida provisória, não seja superior a 10.000 BTNs.
VI - não incidirá sobre o resgate de quotas de fundos em
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zados na forma da legislação em vigor, e sobre o resgate dos
títulos integrantes das carteiras das instituições financeiras vin-

culados a acordos de recompra;
§ I? A apuração do valor total das ações detidas pelo titular, mencionado no inciso IV, será obtido tomando por base o
preço médio verificado, para cada ação, no último pregão de
bolsa de valores anterior à publicação deste ato, em que tiver
sido objeto de negociação, corrigido pela BTN fiscal até esta data,
§ 2? A apuração do valor total dos depósitos em caderneta
de poupança mencionado no inciso V será obtido considerandose a soma dos saldos das contas nas respectivas datas de crédito de rendimento no més de março de 1990, já incluídos os depósitos efetuados neste mês, convertidos em BTN.
Art. 3? A base de cálculo do imposto de que trata esta medida provisória é:
I - nas hipóteses de que trata o inciso I do artigo I?, o
valor resgatado;
II - nas hipóteses de que tratam os incisos II e III do artigo I?, o valor da operação;
III - nas hipóteses de que trata o inciso IV do artigo I?, o
valor da operação em bolsa, e observada a redução prevista no
artigo 8?;
IV - nas hipóteses de que trata o inciso V do artigo 1?, o
valor do saque, observada a redução prevista no artigo 8?
Parágrafo único. No caso de aquisição de ações e ouro,
por exercício de opção, a base de cálculo será obtida utilizandose o preço médio observado em pregão no dia do exercício, assegurada, para as ações, a redução prevista no § 2? deste artigo.
Art. 4? Fica estabelecida a obrigatoriedade da apresentação pelo contribuinte, no prazo de 30 dias, de declaração discriminando os ativos financeiros mencionados nos incisos 11, IH,
IV e V do artigo 1?, quando ocorrer pelo menos uma das seguintes hipóteses:
I - o contribuinte possuir ouro;
II - o valor total das ações for superior a 10.000 BTNs
fiscais; ou
II! - o valor total dos saldos de cadernetas for superior a
10.000 BTNs.
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília. 182(2, t.1l:8D9-957, mar.vabr. 1990.
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Parágrafo único. A Secretaria da Receita Federal estabelecerá as formas em que serão apresentadas as informações de
que trata este artigo.
Art. 5? A alíquota do imposto de que trata esta medida
provisória é de:
I - 8% (oito por cento), nas hipóteses de que trata o inciso I do art. I?;
II - 35% (trinta e cinco por cento), nas hipóteses de que
tratam os incisos II e III do art. I?;
III - 25% (vinte e cinco por cento), nas hipóteses de que
trata o inciso IV do art. I?;
IV - 20% (vinte por cento), nas hipóteses de que trata o
inciso V do artigo I?
Art. 6? As alíquotas previstas nos incisos lI, III e IV serão reduzidas, respectivamente, para 15% (quinze por cento),
para 8% (oito por cento) e para 8% (oito por cento), se o contribuinte, dentro do prazo de trinta dias contados da publicação
desta medida provisória, optar pelo pagamento do imposto previsto no artigo I?, oportunidade em que lhe será concedido o
parcelamento em 5 prestações mensais, iguais e sucessivas
atualizadas pela variação do BTN Fiscal.
Parágrafo único. A intenção do contribuinte em optar" pela
antecipação do imposto deverá ser indicada na declaração de
que trata o art. 4?

Art. 7? O pagamento da I? parcela da antecipação será feito quando da apresentação da declaração a que se refere o art.
4?, através do Documento de Arrecadação de Receitas Federais
(DARF).
§ I? No cálculo do valor a ser antecipado, serão deduzidos
os valores mencionados nos incisos IV e V do artigo 2?, respectivamente, para as ações e para os depósitos da poupança.
§ 2? O valor antecipado poderá ser pago em cruzados novos, não se admitindo, neste caso, o parcelamento.
Art. 8? Para os casos em que não houver opção do contri-

buinte pela antecipação, a Secretaria da Receita Federal baixará normas com vistas a permitir a redução prevista no § I? do
artigo anterior;
Cal. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 182(2, t.1):809-957, mar./abr. 1990.
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Parágrafo único. Na hipótese deste artigo, somente será
admitido o pagamento em cruzeiros.
Art. 9? São contribuintes do imposto de que trata esta medida provisória:
I ~ aquele que efetua o resgate, nas hipóteses de que trata o inciso I do artigo I?;
II - o transmitente, na hipótese de que trata o inciso II
do artigo I?;
IH - o transmitente e o que efetua o resgate, respectivamente, nas hipóteses de que trata o inciso UI do artigo I?;
IV - o transmitente e o emitente, respectivamente, nas hipóteses de que trata o inciso IV do artigo I?;
V - o depositante nas hipóteses de que trata o inciso V
do artigo I?
Art. 10. Para a facilidade de implementação e fiscalização
da presente medida provisória, sem prejuízo do sigilo legalmente estabelecido, é facultado à autoridade fiscal do Banco Central do Brasil e da Secretaria da Receita Federal proceder fiscalizações nos agentes do Sistema Financeiro da Habitação e em
quaisquer das entidades que interfiram direta ou indiretamente,
no mercado de títulos ou valores mobiliários, inclusive instituições financeiras e sociedades corretoras e distribuidoras, que
são obrigados a prestar as informações que lhes forem exigidas
por aquela autoridade.
Art. 11. A custódia de titulas, valores mobiliários e ouro
somente poderá ser levantada depois de assegurado o pagamento do imposto ora instituído.
Art. 12. O Banco Central do Brasil e a Secretaria da Receita Federal, em ato conjunto, expedirão as normas necessárias
à efetiva aplicação desta Medida Provisória, especialmente as
destinadas a fixar os prazos para pagamento do imposto;
Art. 13. Esta medida provisória entra em vigor na data de
sua publicação.
Brasilia, 15 de março de 1990; 169? da Independência e 102?
da República.

FERNANDO COLLOR
Zélia Cardoso de Mello
Col. Leis Rep. Fed. Brasil. Brasília, 182(2, t.1):809-957, mar./abr. 1990.
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MEDIDA PROVISÓRIA N? 161, DE 15 DE MARÇO
DE 1990
da

Altera a legislação do Imposto de Rendas pessoas jurídicas, e dá outras

providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição
que lhe confere o art. 62 da Constituição, adota a seguinte medida provisória, com força de lei:
Art. I? A partir do exercício financeiro de 1991, correspondente ao período-base de 1990:
I - passará a ser de trinta por cento a alíquota do Imposto de Renda aplicável ao lucro decorrente de exportações de
produtos manufaturados nacionais e serviços;
II - incidirão os adicionais de que trata o art. 39 da Lei
n? 7.799(11, de 10 de julho de 1989, sobre o lucro decorrente das
exportações referidas no item anterior;
In ---'- ficarão extintos os benefícios fiscais previstos na Lei
n? 6.297 121, de 15 de dezembro de 1975, no art. 21 da Lei n?
7.232131, de 29 de outubro de 1984, na Lei n? 7.505 141, de 2 de julho de 1986, no art. 32 da Lei n? 7.646 (5 ) , de 18 de dezembro de
1987 e na Lei n? 7.752 161, de 14 de abril de 1989, assim como o incentivo ao treinamento e aperfeiçoamento de recursos humanos
para as atividades de informática, previsto na Lei n? 7.232/84,
art. 13, V;
IV - cessará, por tempo indeterminado, a faculdade de a
pessoa jurídica optar pela aplicação de parcela do Imposto de
Renda devido:
(1) V. Coleção das Leis de 1989, volume 181,

n~

4, pag. 1470.

(2) V. Coleção das Leis de 1975, Atos do Poder Legislativo, volume VII,
pág. 207.
(3) V. Coleção das Leis de 1984, Atos do Poder Legislativo, volume VII,
pág , 96.
(4) V.

Coleção das Leis de 1986, Atos do Poder Legislativo, volume V, pág.

49.
(5) V. Coleção das Leis de 1987, Atos do Poder Legislativo, volume VII,
pág. 174.
(6) V. Coleção das Leis de 1989, volume 181, n? 2, pág. 454.
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a) nos Fundos de Investimentos do Nordeste ou da Amazônia (Decreto-Lei n? 1.376/74171, art. 11, I) e no Fundo de Recuperação Econômica do Estado do Espírito Santo (Decreto-Lei n?
1.376/74, art. 11, I e V);
b) em depósito para reinvestimento, de que tratam os arts.
23, da Lei n? 5.508181, de 11 de outubro de 1968, e 29 do DecretoLei n? 756191 de 11 de agosto de 1969, e alteraçôes posteriores.
§ I? No cálculo das antecipações do Imposto de Renda das
pessoas jurídicas, a serem recolhidas nos termos do Decreto- Lei
n? 2.354(101, de 24 de agosto de. 1987, deverão ser considerados os
efeitos da redução ou eliminação de incentivos fiscais da alteração de alíquota e da incidência de adicionais de que trata este
artigo.
§ 2? Os incentivos fiscais que, de acordo com o inciso IV
deste artigo. tiveram sua aplicação suspensa, serão devidamente reavaliados, no prazo em que durar a suspensão, de forma a
possibilitar o encaminhamento de medidas corretivas cabíveis.
Art. 2? O art. 2?, § I?, c, da Lei n? 7.689 1111, de 15 de dezembro de 1988, passa a vigorar com a seguinte redação:
«Art. 2?
.
§ I?
..
c) o resultado do período-base, apurado com observância da legislação comercial, será ajustado pela;
1 - adição do resultado negativo da avaliação de investimentos pelo valor de patrimônio líquido;
2 - adição do valor de reserva de reavaliação, baixado durante o período-base, cuja contrapartida não tenha sido computada no resultado do período-base;
(7) V. Coleção das Leis de 1974, Atos do Poder Legislativo, volume VII,
pág. 90.

(8) V. Coleção das Leis de 1968, Atos do Poder Legislativo, volume VII,
pág. 104.
(9) V. Coleção das Leis de 1969, Atos do Poder Legislativo, volume V, pág ,
105.
(10) V. Coleção das Leis de 1987, Atos do Poder Legislativo. volume V, pág.
32.

(11) V. Coleção das Leis de 1988. Atos do Poder Legislativo, volume VII,
pág. 73.
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3 - adição do valor das provisoes não dedutíveis na
determinação do lucro real, exceto a provisão para o Imposto de Renda;
4 - exclusão do resultado positivo da avaliação de investimentos pelo valor de patrimônio líquido;
5 - exclusão dos lucros e dividendos derivados de investimentosavaliados pelo custo de aquisição, que tenham
sido computados como receita;
6 - exclusão do valor, corrigido monetariamente, das
provisões adicionadas, na forma do item 3, que tenham sido baixadas no curso do período-base.
Art. 3? Será anulado, mediante estorno na escrita fiscal
do contribuinte, o crédito do Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI) incidente sobre matérias-primas, produtos intermediários e material de embalagem adquiridos para emprego na industrialização de produtos que venham a ser remetidos para a
Zona Franca de Manaus ou para a Amazônia Ocidental.
Art. 4? Esta medida provisória entra em vigor na data de
sua publicação.
Art. 5? Revogam-se as disposições em contrário.
Brasília, 15 de março de 1990; 169? da Independência e
102? da República.
FERNANDO COLLOR
Zélia Cardoso de Mello
MEDIDA PROVISÓRIA N? 162, DE 15 DE MARÇO
DE 1990 (*)
Dispõe sobre a tributação, pelo Imposto de Renda, dos ganhos líquidos obtidos
em bolsas de valores, de mercadorias, de
futuros e assemelhados.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição
que lhe confere o art. 62, da Constituição, adota a seguinte medida provisória, com força de lei:
("') V. Lei n? 8.014, de 6.4.1990 (pág. 699 deste volume).
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 182(2, t.1):809-957, mar.z abr. 1990.
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Art. I? O art. 55 da Lei n:' 7.7991 11, de 10 de julho de 1989,
passa a vigorar com a seguinte redação:
«Art. 55. Ficam sujeitas ao pagamento do Imposto de
Renda, à alíquota de vinte e cinco por cento, a pessoa física e a pessoa jurídica não tributada com base no lucro
real, inclusive isenta, que auferirem ganhos líquidos nas
operações realizadas nas bolsas de valores, de mercadorias, de futuros, bem como em outros mercados organizados, reconhecidos como tais pelo órgão a cujo poder de
polícia se submetem»,
.

Art. 2? Esta medida provisória entra em vigor na data de
sua publicação.
Art. 3? Revogam-se o inciso II do art.,22 e o § 5? do art.
40 da Lei n? 7.713 (2), de 22 de dezembro de 1988 e demais dispo'
sições em contrário.
Brasília, 15 de março de 1990; 169? da Independência e
102? da República.
FERNANDO COLLOR
Zélia Cardoso de Mello

MEDIDA PROVISÓRIA N? 163, DE 15 DE MARÇO
DE 1990
Dispõe sobre a aplicação da pena de demissão a funcionário público.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição
que lhe confere o art. 62 da Constituição, adota a seguinte medida provisória, com força de lei:
Art. I? Aplica-se a pena de demissão a bem do serviçopúblico ao funcionário público federal que:
I - mediante ação, ou omissão, der causa ao não recolhimento, no todo ou em parte, de tributos, empréstimos compulsórios ou contribuições devidos à União;
(1) v. Coleçeo das Leis de 1989, volume 181, n? 4, pág. 1470.
(2) V. Coleção das Leis de 1988, Atos do Poder Legislativo, volume VII,
pág. 105.
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11 - mediante ação, ou omissão, facilitar a prática de crime contra a Fazenda Pública.
Parágrafo único. Entende-se por funcionário público federal, para os efeitos deste artigo, a pessoa a que se refere o art.
327 e parágrafos, do Código Penal, quando investida da atribuição de verificar o correto cumprimento das obrigações tributárias, o pagamento de empréstimos compulsórios e das contribuições sociais de competência da União.
Art. 2? O processo administrativo para apuração da responsabilidade pela ação ou omissão a que se refere o art. I? será instaurado mediante ato do Ministro de Estado a que estiver
subordinado o funcionário, aplicando-se, no que couber, o disposto nos artigos 219 a 239 da Lei n? 1.711 (1), de 28 de outubro
de 1952 (Estatuto dos Funcionários Públicos Civis da União).
Art. 3? Esta medida provisória entra em vigor na data de
sua publicação.
Art. 4? Revogam-se as disposições em contrário.
Brasília, 15 de março de 1990; 169? da Independência e
102? da República.
FERNANDO COLLOR
Zélia Cardoso de Mello

MEDIDA PROVISÚRIA N? 164, DE 15 DE MARÇO
DE 1990 (')
Dispõe sobre o pagamento de tributos
de competência da União.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição
que lhe confere o art. 62, da Constituição, adota a seguinte medida provisória, com força de lei:
Art. I? Em relação aos fatos geradores que vierem a ocorrer a partir de I? de abril de 1990, far-sa-á a conversão em BTN
Fiscal do valor:
(1) V. Coleção das Leis de 1952, Atos do Poder Legislativo, volume VII,

pág.25.
(*) V. Lei n? 8.012, de 4.4.1990 (pág. 694 deste volume).
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I ~ do Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI), no
primeiro dia da quinzena subseqüente àquela em que tiver ocorrido o fato gerador;
II - do Imposto sobre a Renda Retido na Fonte (IRRF),
no primeiro dia subseqüente àquele em que tiver ocorrido o fato
gerador, ressalvado o disposto no art. 70 da Lei n:' 7.799 (11, de
10 de julho de 1989;
IH - do imposto sobre operações de crédito, câmbio e seguro e sobre operações relativas a títulos e valores mobiliários
(IOF);
. a) no primeiro dia do mês subseqüente ao da ocorrência do
fato gerador, no caso de operações com ouro, ativo financeiro;
b) no primeiro dia subseqüente àquele em que ocorrer a cobrança ou o registro contábil do imposto, nos demais casos;
IV - da contribuição sobre o açúcar e o álcool, de que tratam os Decretos-Leis n?s 308 121, de 28 de fevereiro de 1967, e
1.712 131, de 14 de novembro de 1979, e do adicional previsto no
Decreto-Lei n? 1.952 (41, de 15 de julho de 1982, no primeiro dia
do mês subseqüente ao da sua incidência;
V - das contribuições para o Fundo de Investimento Social (Finsocial), para o Programa de Integração Social (PIS) e
para o Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público (Pasep), no primeiro dia do mês subseqüente ao da ocorrência do fato gerador.
§ I? A conversão do valor do imposto ou da contribuição
será feita mediante a divisão do valor devido pelo valor do BTN
Fiscal nas datas fixadas neste artigo.
§ 2? O valor em cruzeiros do imposto da contribuição será
determinado mediante a multiplicação de seu valor, expresso
em BTN Fiscal, pelo valor deste na data do pagamento.

V. Coleção das Leis de 1989, volume 181, n? 4, pág. 1470.
(2) V. Coleção das Leis de 1967, Atos do Poder Legislativo, volume I,
pág. 552.
(3) V. Coleção das Leis de 1979, Atos do Poder Legislativo, volume VII,
pág. 16.
(4) V. Coleção das Leis de 1982, Atos do Poder Legislativo, volume V,
pág.7.
(1)
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Art. 2? Os valores do imposto de que tratam os arts. 8?,
23,25,40 e 45 da Lei n? 7.713 (51, de 22 de dezembro de 1988, com
as alterações posteriores, serão convertidos em número de BTN
Fiscal pelo valor deste no primeiro dia do mês subseqüente ao
da ocorrência do fato gerador.
Art. 3? A Lei n? 7.713, de 22 de dezembro de 1988, com as
modificações introduzidas pelas Leis n? 7.799, de 10 de julho de
1989 e n? 7.959 (6), de 21 de dezembro de 1989, passa a vigorar
com as seguintes alterações:
"Art. 24
.
•

•

•

•

•

•

•

•

;

•••••••••••••••••••••••••••••••
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§ 2?

A diferença de imposto apurado mensalmente será convertida em número de BTN Fiscal, mediante sua divisão pelo valor do BTN Fiscal no primeiro dia do mês
subseqüente àquele a que corresponda a diferença.
§5?
.
a) nenhuma quota será inferior a trinta e cinco BTNs
Fiscais e o imposto de valor inferior a setenta BTNs Fiscais será pago de uma só vez;
§ 6? O número de BTN Fiscal de que trata este artigo
será reconvert.ido em moeda nacional pelo valor do BTN
Fiscal no dia do pagamento do imposto ou quota.
Art. 4? O contribuinte, pessoa física, que houver exercido
a opção a que se refere o art. 24 da Lei n? 7.713, de 1988, determinará o valor em cruzeiro das quotas ou do saldo do imposto a
pagar relativo ao ano-base de 1989, mediante a multiplicação do
valor, expresso em número de BTN, pelo valor:
I - do BTN no mês de pagamento, se for integralmente
pago até o último dia útil do mês de abril de 1990;
II - do BTN Fiscal no dia do pagamento, quando o recolhimento for efetuado após a data referida no item anterior.

(5) V. Coleçào das Leis de 1988, Atos do Poder Legislativo, volume VII,
pág. 105.
(6) V. Coleção das Leis de 1989, volume 181, n? 6, pág. 3072.
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Parágrafo único. O critério de conversão do valor do imposto em cruzeiros de que trata o item I aplica-se em relação ao imposto a pagar relativo aos meses de janeiro a março' de 1990,
que o contribuinte,- com mais de uma fonte pagadora (Lei n?
7.713/88, art. 23), recolher até o último dia útil do més de abril
de 1990.
Art. 5? O Imposto de Renda incidente sobre ganhos de capital auferido por pessoas físicas na alienação, a pessoas físicas
ou jurídicas, de bens ou direitos de qualquer natureza, de que
tratam os §§ 2? e 3? do art. 3? da Lei n? 7.713, de 22 de dezembro de 1988, convertido em número de BTN Fiscal na forma do
art. 2? desta medida provisória, deverá ser pago até o último
dia útil da primeira quinzena do mês subseqüente ao da percepção dos rendimentos, observado o disposto no art. 21 da Lei n?
7.713, de 1988.
Art. 6? Os valores correspondentes à arrecadação das contribuições incidentes sobre a folha de salários e demais contribuições e adicionais devidos ao Instituto de Administração Financeira da Previdência Social (lAPAS), serão repassados, pela
rede arrecadadora, no segundo dia útil posterior ao seu recolhimento.
§ 1? Os débitos de qualquer natureza para com a Previdência Social, cujos fatos geradores venham a ocorrer a partir
de 1? de abril de 1990 serão convertidos em número de BTN Fiscal no primeiro dia útil subseqüente ao da ocorrência do fato gerador.
§ 2? O valor em cruzeiros do débito na data do pagamento
será determinado na forma do § 2? do art. I?

Art. 7? Esta medida provisória entra em vigor na data de
sua publicação.
Art. 8?

Revogam-se as disposições em contrário.

Brasília, 15 de março de 1990; 169? da Independência e
102? da República.
FERNANDO COLLOR
Zélia Cardoso de Mello
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília. -182(2, t.l) :809-957, mar.!abr. 1990.
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MEDIDA PROVISÓRIA N? 165, DE 15 DE MARÇO
DE 1990
Dispõe sobre a identificação dos contribuintes

para

fins

fiscais,

e

dá

outras

providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição
que lhe confere o art. 62 da Constituição, adota a seguinte medida provisória, com força de lei:
Art. I? A partir da vigência desta medida provisória fica
vedado o pagamento ou resgate de qualquer titulo ou aplicação,
bem como dos seus rendimentos ou ganhos, a beneficiário não'
identificado.
Parágrafo unico. O descumprimento do disposto neste artígo sujeitará o responsável pelo pagamento ou resgate a multa
igual ao valor da operação, corrigido monetariamente a partir
da data da operação até o dia do seu efetivo pagamento.

Art. 2? A partir da data da publicação desta medida provisória fica vedada:
I - a emissão de quotas ao portador ou nominativasendossáveis, pelos fundos em condomínio;
II - a emissão de títulos e a captação de depósitos ou
aplicações ao portador ou nominativos-endossáveis;
III - a emissão de cheque de valor superior ao equivalente
a cem Bônus do Tesouro Nacional - BTN, no mês da emissão,
sem a identificação do beneficiário.
§ I? O valor referido no inciso III deste artigo poderá ser
alterado pelo Banco Central do Brasil.
§ 2? Os cheques emitidos em desacordo com o estabelecido no inciso III deste artigo não serão compensáveis por meio
do Serviço de Compensação de Cheques e Outros Papéis.
!

Art. 3? O contribuinte que receber o resgate de quotas de
fundos ao portador e de títulos ou aplicação de renda fixa ao
porcador ou nominativos-endossáveis, existentes na data da publicação desta medida provisória, ficará sujeito à retenção de
imposto de renda na fonte, à alíquota de 25%, calculado sobre o
valor do resgate recebido.
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§ I? O imposto será retido pela instituição que efetuar o
pagamento dos títulos e aplicações e seu recolhimento deverá
ser efetuado de conformidade com as normas aplicáveis ao Imposto de Renda Retido na Fonte.
§ 2? O valor sobre o qual for calculado o imposto, diminuído deste, será computado como rendimento líquido, para
efeito de justificar acréscimo patrimonial na declaração de bens
(Lei n? 4.069 (11/62, art. 51) a ser apresentada no exercício financeiro subseqüente.
§ 3? A retenção do imposto, prevista neste artigo, não exclui a incidência do Imposto de Renda na fonte sobre os rendimentos produzidos pelos respectivos títulos ou aplicações.
§ 4? A retenção do imposto, prevista neste artigo, será
dispensada caso o contribuinte entregue, à instituição que efetuar o pagamento dos títulos ou aplicações, declaração, com firma reconhecida, de que o valor resgatado tem origem em rendimentos próprios, declarados na forma da legislação do Imposto
de Renda.
§ 5? A declaração de que trata o parágrafo anterior o contribuinte deverá anexar cópia da Carteira de Identidade e do
Cartão de Identificação do Contribuinte (CIC).
§ 6? No caso do § 4?, a instituição que efetuar o pagamento dos títulos ou aplicações deverá enviar à Diretoria do Departamento da Receita Federal, até o dia 15 de cada mês, comunicação que identifique o contribuinte que recebeu o resgate.
§ 7? A inobservância do disposto no parágrafo anterior sujeitará a instituição à multa de 25% sobre o valor do resgate dos
títulos ou aplicações, corrigido monetariamente a partir da data
do resgate até a data do seu efetivo recolhimento.
Art. 4? O artigo 20 da Lei n? 6.404 121, de 15 de dezembro de
1976, passa a vigorar com a seguinte redação:
«Art. 20. As ações devem ser nominativas..

(11 V. Coleção das Leis de 1962, Atos do Poder Legislativo, volume UI,
pág. 16.

(21 V. Coleção das Leis de 1976, Atos do Poder Legislativo, volume VII,
pág. 105.
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Art. 5? As Sociedades por Ações terão um prazo de dois
anos para adaptar seus Estatutos ao disposto no artigo anterior.
§ I? No prazo a que se refere este artigo, as operações com
ações, ao portador ou endossáveis, existentes na data da publicação desta medida provisória, emitidas pelas sociedades por

ações, somente poderão ser efetuadas quando atenderem, cumulativamente, às seguintes condições:
a) estiverem as ações sob custódia de instituição financeira
ou de bolsa de valores, autorizada a operar por ato da Comissão
de Valores Mobiliários - CVM ou do Banco Central do Brasil;
no âmbito de sua competência;
b) houver a identificação do vendedor e do comprador.
§ 2? As ações mencionadas neste artigo somente poderão
ser retiradas da custódia mediante a identificação do proprietário.
§ 3? A instituição financeira ou bolsa custodiante deverá
enviar à Diretoria do Departamento da Receita Federal, até o
dia 15 de cada mês, comunicação que identifique o proprietário,
a quantidade, a espécie e o valor de aquisição das ações que
houverem sido retiradas de sua custódia no mês anterior.
§ 4? A inobservância do disposto no parágrafo anterior sujeitará a instituição financeira ou bolsa custodiante à multa de
25% do valor das ações, corrigido monetariamente a partir do
vencimento do prazo para a comunicação até a data do seu efetivo pagamento.
§ 5? Para efeito do disposto no parágrafo anterior, considera-se valor da ação o preço médio de negociação em pregão de
Bolsas de Valores no dia da retirada da ação ou, na falta deste,
o preço médio da ação da última negociação em pregão da Bolsa
de Valores, corrigido pelo BTN Fiscal até o dia da retirada da
ação.
§ 6? Para as ações não admitidas à negociação em Bolsas
de Valores, considera-se o valor patrimonial da ação corrigido
pelo BTN Fiscal desde a data do último balanço até a data de
sua retirada da custódia.
Art. 6? O lançamento de ofício, além dos casos já especificados, em lei, far-se-á arbitrando os rendimentos com base na
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília. 182(2, t.1I:809-957, mar./abr. 1990.
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renda presumida. mediante utilização dos sinais exteriores de
riqueza.
§ I? Considera-se sinal exterior de riqueza a realização de
gastos incompatíveis com a renda disponível do contribuinte.
§ 2:' Constitui renda disponível a receita auferida pelo
contribuinte, diminuída dos abatimentos e deduções admitidos
pela legislação do Imposto de Renda em vigor e do Imposto de
Renda pago pelo contribuinte.
§ 3:' Ocorrendo a hipótese prevista neste artigo, o contribuinte será notificado para o devido procedimento fiscal de arbitramento.
§ 4:' No arbitramento tomar-se-ão como base os preços de
mercado vigentes à época da ocorrência dos fatos ou eventos,
podendo, para tanto, ser adotados índices ou indicadores econômicos oficiais ou publicações técnicas especializadas.
§ 5? O arbitramento poderá ainda ser efetuado com base
em depósitos ou aplicações realizadas junto a instrtuições financeiras, quando o contribuinte não comprovar a origem dos recursos utilizados nessas operações.
§ 6? Qualquer que seja a modalidade escolhida para o arbitramento, será sempre levada a efeito aquela que mais favorecer o contribuinte.

Art. 7? Os agentes fiscais do Ministério da Economia, Fazenda e Planejamento, quando designados pelo Diretor do Departamento da Receita Federal para esse fim especifico, poderão proceder a exames de documentos, livros e registros das
bolsas de valores, de mercadorias de futuros e assemelhadas,
bem como solicitar a prestação de esclarecimentos e informações a respeito de operações por elas praticadas, inclusive em
relação a terceiros.
§ 1? O Diretor do Departamento da Receita Federal, poderá solicitar às instituições referidas neste artigo informações necessárias à elaboração de programas especiais de fiscalização.

§ 2? As informações deverão ser prestadas no prazo máximo de dez dias úteis contados da data da solicitação. O não
cumprimento desse prazo sujeitará a instituição à multa de valor equivalente a mil BTN Fiscais por dia útil de atraso.
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§ 3? As informações obtidas com base neste artigo somente poderão ser utilizadas para efeito de verificação do cumprimento de obrigações tributárias.
§ 4? Aquele que, a serviço da Diretoria do Departamento
da Receita Federal, revelar informações que tiver obtido na forma deste artigo, estará sujeito às penas previstas no art. 325 do
Código Penal Brasileiro.
Art. 8? Iniciado o procedimento fiscal, o Coordenador do
Sistema de Fiscalização do Departamento da Receita Federal
poderá solicitar informações sobre operações realizadas pelo
contribuinte em instituições financeiras, inclusive extratos de
contas bancárias, não se aplicando, nesta hipótese, o disposto
no art. 38 da Lei n? 4.595 131, de 31 de dezembro de 1964.
Parágrafo único. As informações deverão ser prestadas no
prazo máximo de dez dias úteis contados da data da solicitação,
aplicando-se no caso de descumprimento desse prazo, a penalidade prevista no § 2? do art. 6? .
Art. 9? Os estabelecimentos bancários autorizados a acolher depósitos de qualquer natureza deverão centralizar, em um
único estabelecimento de sua rede de agências, as contas de não
residentes no País.
Art. 10. O Departamento da Receita Federal, o Banco
Central do Brasil e a Comissão de Valores Mobiliários, no âmbito de suas competências, regulamentarão o disposto nesta medi da provisória.
Art. 11. Esta medida provisória entra em vigor na data de
sua publicação.
Art. 12. Revogam-se o art. 9? da Lei n? 4.729141, de 14 de
julho de 1965, os arts. 32 e 33 da Lei n? 6.404, de 15 de dezembro
de 1976 e demais disposições em contrário.
Brasília, 15 de março de 1990; 169? da Independência e 102?
da República.
FERNANDO COLLOR
Zélia Cardoso de Mello
(3) V. Coíeceo das Leis de 1964, Atos do Poder Legislativo, volume VII,
pág. 519.
(4) V. Coleçao das Leis de 1965, Atos do Poder Legislativo, volume V, pág.
56.
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MEDIDA PROVISORIA N? 166, DE 15 DE MARÇO
DE 1990
Altera o sistema de administração das
receitas federais, e dá outras providências.

o PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição
que lhe confere o art. 62, da Constituição, adota a seguinte medida provisória, com força de lei:
Art. I? Fica transferida para a Secretaria da Receita Federal a competência de administração das receitas arrecadadas
pelo Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária
(Incra), e para a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional a
competência para a apuração, inscrição e cobrança da respectiva dívida ativa.
§ I? A competência transferida neste artigo à Secretaria
da Receita Federal compreende as atividades de tributação, arrecadação, fiscalização e cadastramento.
§ 2? No exercício de suas funções, poderá a Secretaria da
Receita Federal realizar diligências nas propriedades rurais para confrontar as informações cadastrais prestadas pelos proprietários com as reais condições de exploração do imóvel.
§ 3? Caberá ao Poder Executivo, no prazo de cento e vinte
dias a contar da vigência desta medida provisória, regulamentar
os dispositivos relativos ao Sistema Nacional de Cadastro Rural, promovendo as alterações decorrentes da transferência da
administração do Imposto Territorial Rural à Secretaria da Receita Federal.
Art. 2? As receitas de que trata o art. I? desta medida
provisória, quando não recolhidas nos prazos fixados, serão
atualizadas monetariamente, na data do efetivo pagamento, nos
termos do art. 61 da Lei n? 7.799 111, de 10 de julho de 1989, e cobradas pela União com os seguintes acréscimos:
I - juros de mora, na via administrativa ou judicial,
contados do mês seguinte ao do vencimento, à razão de um por
cento ao mês e calculados sobre o valor atualizado monetariamente, na forma da legislação em vigor;
(1)

V. Coleção das Leis de 1989, volume 181, n'' 4, pág. 1470.
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U - multa de mora de vinte por cento sobre o valor atualizado monetariamente, sendo reduzida a dez por cento se o pagamento for efetuado até o último dia útil do mês subseqüente
àquele em que deveria ter sido pago;
UI - encargo legal de cobrança da Dívida Ativa de que
trata o art. I? do Decreto-Lei n? 1.025(2), de 21 de outubro de
1969, e o art. 3? do Decreto-Lei n? 1.645131, de 11 de dezembro de
1978, quando for o caso.
Parágrafo único. Os juros de mora não incidem sobre o valor da multa de mora.
Art. 3? Aplica-se aos parcelamentos de débitos das receio.
tas referidas no art. I? desta medida provisória, concedidos adrninistrativamente, a legislação prevista para o parcelamento de
débitos de qualquer natureza para com a Fazenda Nacional.
Parágrafo único. O disposto neste artigo aplica-se também
aos parcelamentos de débitos relativos às contribuições de que
tratam os Decretos-Leis n?s 308(4), de 28 de fevereiro de 1967, e
1.712151, de 14 de novembro de 1979, e do adicional previsto no
Decreto- Lei n? 1.952(6), de 15 de julho de 1982.
Art. 4? Os procedimentos administrativos de determinação e exigência das receitas referidas no art. I? desta Medida
Provisória, bem como os de consulta sobre a aplicação da respectiva legislação, serão regidos, no que couber, pelas normas
expedidas nos termos do art. 2? do Decreto- Lei n? 822171, de 5 de
setembro de 1969, e convalidadas pelo § 3? do art. 16 da Lei n?
7.739 181, de 16 de março de 1989.
(2) V. Coleção das Leis de 1969, Atos do Poder Legislativo, volume VII, pág.
746.

(3) V.
pág. 25.
(4) V.
552.
(5) V.
pág. 16.
(6) V.
7.
(7) V.
175.
(8) V.

Coleção das Leis de 1978, Atos do Poder Legislativo, volume VII,
Coleção das Leis de 1967, Atos do Poder Legislativo, volume I, pág.
Coleção das Leis de 1979, Atos do Poder Legislativo, volume VII,
Coleção das Leis de 1952, Atos do Poder Legislativo, volume V, pég.
Coleção das Leis de 1969, Atos do Poder Legislativo, volume V, pág.
Coleção das Leis de 1989, volume 181, n'' 2, pág , 428.
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§ I? O disposto neste artigo aplica-se aos procedimentos
em curso relativos aos créditos constituídos anteriormente à vigência desta medida provisória.
§ 2? Os órgãos do Departamento da Receita Federal enviarão às Procuradorias da Fazenda Nacional os demonstrativos
de débitos das receitas a que se refere o art. I? desta medida
provisória, para fins de apuração e inscrição na Dívida Ativa
da União.
Art. 5? A Secretaria da Administração Federal, em conjunto com o Ministério da Economia, Fazenda e Planejamento e
o da Agricultura, estabelecerão as formas e condições para a
realocação do pessoal, assim como a adaptação de cargos e funções de confiança decorrentes do que dispõe esta medida provisória.
Art. 6? Esta medida provisória entra em vigor na data de
sua publicação.
Art. 7? Revogam-se as disposições em contrário.
Brasilia, 15 de março de 1990; 169? da Independência e 102?
da República.

FERNANDO COLLOR
Zélia Cardoso de Mello

MEDIDA PROVISÓRIA N? 167, DE 15 DE MARÇO
DE 1990
Altera a legieieçeo do Imposto de Renda sobre o resultado da atividade rural, e
dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição
que lhe confere o art. 62 da Constituição, adota a seguinte medida provisória com força de Lei:
Art. I? Os resultados provenientes da atividade rural estarão sujeitos ao Imposto de Renda de conformidade com o disposto nesta medida provisória.
Art. 2? Considera-se atividade rural:
I - a agricultura;
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11

IH
IV

a pecuária;
a extração e a exploração vegetal e animal;
a exploração da apicultura, avicultura, cunicultura,

suinocultura, sericicultura, piscicultura e outras culturas animais;
V -

a transformação de produtos agrícolas ou pecuarros,
sem que sejam alteradas a composição e as características do
produto in natura e não configure procedimento industrial, feita
pelo próprio agricultor ou criador, com equipamentos e
utensílios usualmente empregados nas atividades rurais, utilizando exclusivamente matéria-prima produzida na área rural
explorada.
Art. 3? O resultado da exploração da atividade rural será
obtido por uma das formas seguintes:
I - simplificada, mediante prova documental, dispensada escrituração, quando a receita bruta total auferida no anobase não ultrapassar setenta mil BTN;
11 - escrituraI, mediante escrituração rudimentar, quando
a receita bruta total do ano-base for superior a setenta mil BTN
e igualou inferior a setecentos mil BTN;
111 - contábil, mediante escrituração regular, em livros
devidamente registrados, até o encerramento do ano-base, em
órgãos na Secretaria da Receita Federal, quando a receita bruta
total no ano-base for superior a setecentos mil BTN.
Parágrafo único. Os livros ou fichas de escrituração e os
documentos que servirem de base à declaração deverão ser conservados pelo contribuinte à disposição da autoridade fiscal, enquanto não ocorrer a prescrição qüinqüenal.
Art. 4? Considera-se resultado da atividade rural a diferença entre os valores das receitas recebidas e das despesas pagas no ano-base.
§ I? É indedutível o valor da correção monetária dos empréstimos contraídos para financiamento da atividade rural.
§ 2? Os investimentos são considerados despesa no mês
do efetivo pagamento.
§ 3? Na alienação de bens utilizados na produção, o valor
da terra nua não constitui receita da atividade agrícola e será
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília. 182(2. t.l):809-957. mar./abr. 1990.
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tributado de acordo com o disposto no art. 3? combinado com os
arts. 18 a 22 da Lei n? 7.713 (I), de 22 de dezembro de 1988.
Art. 5? À opção do contribuinte, pessoa física, na composição da base de cálculo o resultado da atividade rural, quando
positivo, limitar-se-á a vinte por cento da receita bruta no anobase.
Parágrafo único. A falta de escrituração prevista nos incisos II e III do art. 3? implicará o arbitramento do resultado à
razão de vinte por cento da receita bruta no ano-base.
Art. 6? Considera-se investimento na atividade rural, para
os propósitos do art. 4?, a aplicação de recursos financeiros, exceto a parcela que corresponder ao valor da terra nua, com vistas ao desenvolvimento da atividade para expansão da produção ou melhoria da produtividade agrícola.
Art. 7? A base de cálculo do imposto da pessoa física será
constituída pelo resultado da atividade rural apurado no anobase, com os seguintes ajustes:
I
acréscimo do valor de que trata o § I?, do art. 9?;
II - dedução do valor a que se refere o caput do art. 9?;
III - dedução, relativamente aos pagamentos feitos pela
pessoa física, durante o ano-base, a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas, terapeutas ocupacionais e hospitais, do valor que exceder a vinte por cento do resultado da atividade rural;
IV - dedução de quantia correspondente a quatrocentos e
oitenta BTNs por dependente, até o limite de cinco dependen-

tes.
§ I? As deduções de que tratam os incisos III e IV não poderão ser aproveitadas pelo contribuinte que as tiver utilizado
para determinar a base de cálculo do Imposto de Renda incidente sobre rendimentos decorrentes de outras atividades que não a
agrícola.
§ 2? As normas constantes do art. 14, §§ I? a 5? da Lei n?
7.713, de 22 de dezembro de 1988, são aplicáveis, no que couber,
ao disposto nos incisos III e IV.
(1) V. Coleção das Leis de 1988, Atos do Poder Legislativo, volume VII,

pág. 105.
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Art. 8? O resultado da atividade rural e da base de cálculo
do imposto terão seus valores expressos em quantidades de
BTN.
Parágrafo único. As receitas, despesas e demais valores
que integram o resultado e a base de cálculo, serão convertidos
em BTN pelo valor deste no mês do efetivo recebimento ou pagamento.
Art. 9? O contribuinte que, no decurso do ano-base, rnantiver depósitos vinculados ao financiamento da atividade rural,
nos termos definidos pelo Poder Executivo, poderá utilizar o
saldo mêdio ajustado dos depósitos para reduzir, em até cem
por cento, o valor da base de cálculo do imposto.
'
§ I? A parcela de dedução que exceder a dez por cento do
valor da base de cálculo do imposto será adicionada ao resultado da atividade para compor a base de cálculo do ano-base subseqüente àquele em que o benefício foi utilizado.
§ 2? Considera-se saldo médio anual ajustado dos depósitos referidos no caput, a parcela equivalente a um doze avos da
soma dos saldos médios mensais, expressos em quantidade de
BTN.
§ 3? O Banco Central do Brasil expedirá normas que regulamentarão a modalidade, forma, remuneração e aplicação dos
depósitos referidos.
Art. 10. O imposto da pessoa física será apurado sobre a
base de cálculo definida no art. 7?, se positiva, expressa em
quantidade de BTN, observando-se:
1 - se a base de cálculo for de até vinte e dois mil e oitocentos BTNs, será deduzida uma parcela correspondente a seis
mil, oitocentos e quarenta BTNs e sobre o saldo remanescente
incidirá a alíquota de dez por cento;
11 - se a base de cálculo for superior a vinte e dois mil e
oitocentos BTN, será deduzida uma parcela de dezesseis mil,
quatrocentos e dezesseis BTN e sobre o saldo remanescente incidirá a alíquota de vinte e cinco por cento.
§ I? Quanto o contribuinte estiver sujeito à tributação por
rendimentos de outra natureza, será deduzida dos limites de
isenção prevista nos incisos I e 11 deste artigo, a soma dos limites de isenção utilizados no cálculo do imposto mensal.
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasilia, 182(2, t.1):8ü9-957, mar./abr. 1990.
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§ 2? O imposto, apurado na forma deste artigo, será convertido em cruzados novos pelo valor do BTN no mês de dezembro e em BTN Fiscal pelo valor deste no primeiro dia útil do
mês de janeiro do ano subseqüente.
Art. 11. O imposto apurado na forma do art. 10, expresso
em quantidade de BTN Fiscal, poderá ser pago em até seis quotas iguais, mensais e sucessivas, observado o seguinte:
I - nenhuma quota será inferior a trinta e cinco BTNs
Fiscais e o imposto de valor inferior a setenta BTNs Fiscais será pago de uma só vez;
,
11 - a primeira quota ou quota única será paga no mês de
abril do ano subseqüente ao ano a que se referem os resultados
apurados;
UI - as quotas vencerão no último dia útil de cada mês;
IV - fica facultado ao contribuinte antecipar, total ou parcialmente, o pagamento do imposto ou das quotas.
Parágrafo único. A quantidade de BTN Fiscal de que trata
este artigo será reconvertida em cruzados novos pelo valor do
BTN Fiscal no dia do pagamento do imposto ou da quota.

Art. 12. A pessoa juridica que explorar atividade rural pagará o imposto à alíquota de vinte e cinco por cento sobre o lu·
cro da exploração (art. 19 do Decreto-Lei n? 1.598 (2), de 26 de
dezembro de 1977 e alterações posteriores), facultada a redução
da base de cálculo nos termos previstos no art. 9?, não fazendo
jus a qualquer outra redução do imposto a título de incentivo
fiscal.
§ I? Na redução da base de cálculo, o saldo médio anual
dos depósitos de que trata o art. 9? será expresso em cruzados
novos e corresponderá a um doze avos da soma dos saldos médios mensais dos' depósitos.
§ 2? Os bens do ativo imobilizado, exceto a terra nua,
quando destinados à produção, poderão ser depreciados integralmente, no próprio ano da aquisição.
(2) V. Coleção das Leis de 1977, Atos do Poder Legislativo, volume VII,

pág. 68.
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§ 3? O imposto de que trata este artigo será pago de conformidade com as normas aplicáveis às demais pessoas jurídicas.
Art. 13. Os arrendatários, os condôminos e os parceiros
na exploração da atividade rural, comprovada a situação doeumentalmente, pagarão o imposto de conformidade com o disposto nesta medidaprovisária, separadamente, na proporção dos
rendimentos que couber a cada um.
Art. 14. O prejuízo apurado pela pessoa física e pela pessoa jurídica poderá ser compensado com o resultado positivo

obtido nos anos-base posteriores.
Parágrafo único. O disposto neste artigo aplica-se, inclusive, ao saldo de prejuízos anteriores, constante da declaração de
rendimentos relativa ao ano-base de 1989.
Art. 15. O excesso de redução por investimentos constante
da declaração relativa ao ano-base de 1989 poderá ser compensado com o resultado de até três anos-base seguintes.
Art. 16. Os valores das compensações a serem efetuadas
pela pessoa física, nos termos dos arts. 14 e 15, deverão ser expressos:
I - em se tratando de prejuízo ocorrido a partir do anobase de 1990, em quantidade de BTN resultante da apuração de
base de cálculo do imposto;
II - em se tratando de prejuízos anteriores ao ano-base de
1990 ou excesso de redução ·por investimentos, constantes da declaração de rendimentos relativa ao ano-base de 1989, em quantidade de BTN equivalente ao quociente resultante da divisão
dos respectivos valores, em cruzados novos, por NCz$ 7,1324.
Parágrafo único. A pessoa física que, na apuração da base
de cálculo do imposto, optar pela aplicação do disposto no art.
5?, perderá o direito à compensação do total dos prejuízos ou
excessos de redução por investimento correspondentes a anos-

base anteriores ao da opção.
Art. 17. Os valores dos estoques finais dos rebanhos,
constantes da declaração relativa ao ano-base de 1989, serão expressos em quantidade de BTN, equivalente ao quociente obtido

dividindo-se o respectivo montante, em cruzados novos, por
NCz$ 2,4042.
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Art. 18. A inclusão, na apuração do resultado da atividade rural, de rendimentos auferidos em outras atividades que
não as previstas no art. 2? com o objetivo de desfrutar de tributação mais favorecida, constitui fraude e sujeita o infrator à
multa de cento e cinqüenta por cento do valor da diferença do
imposto devido, sem prejuízo de outras cominações legais.
Art. 19. O disposto nos arts. 35 a 39 da Lei n? 7.713, de 22
de dezembro de 1988, aplica- se ao lucro líquido do período-base
apurado pelas pessoas jurídicas de que trata o art. 12.
Art. 20. Na programação especial relativa às operações
oficiais de crédito na atividade de política de preços agrícolas e
de custeio agropecuário serão previstos recursos equivalentes à
estimativa de arrecadação do Imposto de Renda sobre os resultados decorrentes da atividade rural de que trata esta medida
provisória.
Art. 21. O Poder Executivo expedirá os atos que se fizerem necessários à execução do disposto nesta medida provisória.
Art. 22. Esta medida provisória entrará em vigor na data
de sua publicação.
Art. 23. Revogam-se os Decretos-Leis n? 902(3), de 30 da
setembro de 1969, 1.074 (4 ) , de 20 de janeiro de 1970,. os arts. I?,
4? e 5? do Decreto-Lei n? 1.382(5), de 26 de dezembro de 1974, e
demais disposições em contrário.
Brasília, 15 de março de 1990; 169? da Independência e 102?
da República.
FERNANDO COLLOR
Zélia Cardoso de Mello

(3) V. Cotecso das Leis de 1969, Atos do Poder Legislativo, volume VII,
pág. 816.

(4) V. Coleceo das Leis de 1970, Atos do Poder Legislativo, volume I,
pág.8.

15) V. Coteceo das Leis de 1974, Atos do Poder Legislativo, volume VII,
pág. 105.
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MEDIDA PROVISÚRIA N~ 168, DE 15 DE MARÇO
DE 1990 1*1
Institui o cruzeiro, dispõe sobre a liquidez dos ativos financeiros e dá outras
providências.

o PRESIDENTE DA REPÚBLIÇA, no uso da atribuição
que lhe confere o artigo 62 da Constituição, adota a seguinte
medida provisória, com força de lei:
Art. I? Passa a denominar-se cruzeiro a moeda nacional.
configurando a unidade do sistema monetário brasileiro.
§ I? Fica mantido o centavo para designar a centésima
parte da nova moeda.
§ 2? O cruzeiro corresponde a um cruzado novo.
§ 3~ As quantias em dinheiro serão escritas precedidas do
símbolo Cr$.
Art. 2~ O Banco Central do Brasil providenciará a aquisição de cédulas e moedas em cruzados novos, bem como fará imprimir as novas céculas em cruzeiros, na quantidade indispensável à substituição do meio circulante.
§ I? As cédulas e moedas em cruzados novos circularão simultaneamente ao cruzeiro, de acordo com a paridade estabelecida no § 2~ do artigo primeiro.
§ 2? As cédulas e moedas em cruzados novos perderão poder liberatório e não mais terão curso legal nos prazos estabelecidos pelo Banco Central do Brasil.
§ 3? As cédulas e moedas em cruzeiro emitidas anteriormente à vigência desta medida provisória perdem, nesta data, o
valor liberatório, e não mais terão curso legal.
Art. 3? Serão expressos em cruzeiros, doravante, todos os
valores constantes de demonstrações contábeis e financeiras,
balanços, cheques, títulos, preços, precatórios, contratos e todas as expressões pecuniárias que se possam traduzir em moeda nacional.
(*) Hepublicada no DO de 19.3.1990, conforme determinação contida no art.
da Medida Provisória n? 172, de 17.3.1990 (v. pág. 981 deste volume). V. Lei
n? 8.024, de 12.4.1990 (pág. 724 deste volume).
2~
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Art. 4? Os cheques emitidos em cruzados novos e ainda
não depositados junto ao sistema bancário serão aceitos somen-

te para efeito de compensação e crédito a favor da conta do detentor do cheque, em cruzados novos, até data a ser fixada pelo
Banco Central do Brasil.
Parágrafo único. Nos casos em que o detentor do cheque
não for titular de conta bancária, o Banco Central estabelecerá
limite, em cruzados novos, que poderá ser sacado imediatamente em cruzeiros.
Art. 5~ Os saldos dos depósitos à vista serão convertidos
em cruzeiros, segundo a paridade estabelecida no § 2~ do artigo
1~, obedecido o limite de NCz$ 50.000,00 (cinqüenta mil cruzados
novos).
§ 1~ As quantias que excederem o limite fixado no ceput.
deste artigo serão convertidas, a partir de 16 de setembro de
1991, em doze parcelas mensais iguais e sucessivas.
§ 2~ As quantias mencionadas no parágrafo anterior serão
atualizadas monetariamente pela variação do BTN Fiscal, verificada entre o dia 19 de março de 1990 e a data da conversão,
acrescida de juros equivalente a 6% (seis por cento) ao ano ou
fração pro rata.
§ 3? As reservas compulsórias em espécie sobre depósitos
à vista, mantidas pelo sistema bancário junto ao Banco Central
do Brasil serão convertidas e ajustadas conforme regulamentação a ser baixada pelo Banco Central do Brasil.

Art. 6? Os saldos das cadernetas de poupança serão convertidos em cruzeiros na data do próximo crédito de rendimento, segundo a paridade estabelecida no § 2~ do artigo 1~, observado o limite de NCz$ 50.000,00 (cinqüenta mil cruzados novos).
§ I? As quantias que excederem o limite fixado no caput
deste artigo, serão convertidas a partir de 16 de setembro de
1991, em doze parcelas mensais iguais e sucessivas.
§ 2? As quantias mencionadas no parágrafo anterior serão
atualizadas monetariamente pela variação do BTN Fiscal, verificada entre a data do próximo crédito de rendimentos e a data
da conversão, acrescidos de juros equivalente a 6% (seis por
cento) ao ano ou fração pro rata.
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§ 3? Os depósitos compulsórios e voluntários mantidos
junto ao Banco Central do Brasil, com recursos originários da
captação de cadernetas de poupança, serão convertidos e ajustados conforme regulamentação a ser baixada pelo Banco Central
do Brasil.
Art. 7? Os depósitos a prazo fixo, com ou sem emissão de
certificado, as letras de câmbio, os depósitos interfinanceiros,
as debêntures e 08 demais ativos financeiros bem como os recursos captados pelas instituições financeiras por meio de operações compromissadas serão convertidos em cruzeiros, segundo a paridade estabelecida no § 2? do artigo i?, observado o se~~:

.

I - para as operações compromissadas, na data de vencimento do prazo original da aplicação, serão convertidos NCz$
25.000,00 (vinte e cinco mil cruzados novos) ou 20% (vinte por
cento) do valor do resgate da operação, prevalecendo o que for
maior.
II - para os demais ativos e aplicações, excluidos os depósitos interfinanceiros, serão convertidos, na data de vencimento
do prazo original dos títulos, 20% (vinte por cento) do valor de
resgate.
§ 1? As quantias que excederem os limites fixados nos
itens I e II deste artigo serão convertidas, a partir de 16 de se·
tembro de 1991, em doze parcelas mensais iguais e sucessivas.
§ 2? As quantias mencionadas no parágrafo anterior serão
atualizadas monetariamente pela variação do BTN Fiscal, verificada entre a data de vencimento do prazo original do título e a
data da conversão, acrescida de juros equivalentes a 6% (seis
por cento) ao ano ou fração pro rata.
§ 3? Os títulos mencionados no caput deste artigo, cujas
datas de vencimento sejam posteriores ao dia 16 de setembro de
1991, serão convertidos em cruzeiros, integralmente na data de
seus vencimentos.
Art. 8? Para efeito do cálculo dos limites de conversão estabelecidos nos artigos 5?, 6? e 7? considerar-se-á o total das
conversões efetuadas em nome de um único titular em uma mesma instituição financeira.
Art. 9? Serão transferidos ao Banco Central do Brasil OS
saldos em cruzados novos não convertidos na forma dos artigos
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 182(2, L1):809"957, mar./abr. 1990.
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5~.

6? e 7?, que serão mantidos em contas individualizadas em
nome de instituição financeira depositante.
§ I? As instituições financeiras deverão manter cadastro
dos ativos financeiros denominados em cruzados novos, individualizados em nome do titular de cada operação, o qual deverá
ser exibido à fiscalização do Banco Central do Brasil, sempre
que exigido.
§ 2? Quando a transferência de que trata o artigo imediatamente anterior ocorrer em títulos públicos, providenciará o
Banco Central do Brasil a sua respectiva troca por novas obrigações emitidas pelo Tesouro Nacional ou pelos Estados e Municípios, se aplicável, com prazo e rendimento iguais aos da
conta criada pelo Banco Central do Brasil.
§ 3? No caso de operações compromissadas com títulos
públicos, estes serão transferidos ao Banco Central do Brasil,
devendo seus emissores providenciar sua substituição por novo
título em cruzados novos com valor, prazo e rendimento idênticos aos dos depósitos originários das operações compromissadas.
Art. 10. As quotas dos fundos de renda fixa e dos fundos
de curto prazo serão convertidos em cruzeiros na forma do art.
7?, observado que o percentual de conversão poderá ser inferior
ao estabelecido no art. 7? se o fundo não dispuser de liquidez
suficiente em cruzados novos.
Art. 11. Os recursos, em cruzados novos, dos Tesouros
Federal, Estadual e Municipais, bem como os da Previdência
Social, serão convertidos, integralmente no vencimento das
aplicações, não se lhes aplicando o disposto nos artigos 5?, 6? e
7? desta medida provisória.
Art. 12. Pelo prazo de 180 (cento e oitenta) dias, a contar
da publicação desta medida provisória, as contas e depósitos
denominados em cruzados novos são passíveis de transferência
de titularidade, observadas as condições especificadas nos artigos 5? 6? e 7?, para fins de liquidação de dívidas e operações fiJ

nanceiras comprovadamente contratadas antes de 15 de março
de 1990.
Parágrafo único. O Banco Central do Brasil estipulará a
documentação necessária para reconhecimento da obrigação, deCol. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 182(2, t.1):809-957, mar.Zabr. 1990.
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finindo os instrumentos e mecanismos de transferência da titularidade dos depósitos.
Art. 13. O pagamento de taxas, impostos, contribuições e
obrigações previdenciárias resulta na autorização imediata e automática para se promover a conversão de cruzados novos em
cruzeiros de valor equivalente ao crédito do ente governamental, na respectiva data de vencimento da obrigação, nos próximos 60 dias.
Art. 14. Os prazos mencionados nos artigos 12 e 13 poderão ser aumentados pelo Ministério da Economia, Fazenda e
Planejamento em função de necessidades das políticas monetária e fiscal.
Art. 15. O Banco Central do Brasil definirá normas para o
fechamento do balanço patrimonial das instituições financeiras
denominado em cruzados novos, em 15 de março de 1990, bem
como para a abertura de novos balanços patrimoniais, denominados em cruzeiros, a partir desta data.
Art. 16. O Banco Central do Brasil poderá autorizar a realização de depósitos interfinanceiros, em cruzado novo, nas condições que estabelecer.
Art. 17. O Banco Central do Brasil utilizará os recursos
em cruzados novos nele depositados para fornecer empréstimos
para financiamento das operações ativas das' instituições financeiras contratadas em cruzados novos, registradas no balanço
patrimonial referido no artigo anterior.
Parágrafo único. As taxas de juros e os prazos dos empréstimos por parte do Banco Central do Brasil serão compatíveis com aqueles constantes das operações ativas mencionadas neste artigo.
Art. 18. O Ministro da Economia, Fazenda e Planejamento
poderá alterar os prazos e limites estabelecidos nos artigos 5?,
6? e 7': ou autorizar leilões de conversão antecipada de direitos
em cruzados novos detidos por parte do público, em função dos
objetivos da politica monetária e da necessidade de Iiquidez da
economia.
Art. 19. O Banco Central do Brasil submeterá à aprovação
do Ministro da Economia, Fazenda e Planejamento, no prazo de
trinta dias a contar da publicação desta medida, metas trimesCol. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 182(2, t.1):809-957, rnar.v'abr. 1990.

927
trais de expansão monetária, em cruzeiros, para os proximos
doze meses, explicitando meios e instrumentos de viabilização
destas metas, inclusive através de leilões de conversão antecipada de cruzados novos em cruzeiros.
Art. 20. O Banco Central do Brasil, no uso das atribuições
estabelecidas pela Lei n:' 4.595 111 e legislação complementar, expedirá regras destinadas a adaptar as normas disciplinadoras
do mercado financeiro e de capitais, bem como do Sistema Financeiro da Habitação, ao disposto nesta medida provisória.
Art. 21. Na forma de regulamentação a ser baixada pelo
Ministro da Economia, Fazenda e Planejamento poderão ser admitidas conversões em cruzeiros de recursos em cruzados novos
em montantes e percentuais distintos aos estabelecidos nesta
medida provisória, desde que o beneficiário seja pessoa física
que perceba exclusivamente rendimentos provenientes de pensões e aposentadorias.
Parágrafo único. O Ministro da Economia, Fazenda e Planej amento fixará limite para cada beneficiário , das conversões
efetuadas de acordo com o disposto neste artigo.
Art. 22. O valor nominal do Bônus do Tesouro Nacional
(BTN) será atualizado cada mês por índice calculado com a
mesma metodologia utilizada para o Índice referido no artigo 2? ,
§ 5? da Medida Provisóría n:' 154 121, desta data, refletindo a variação de preço entre o dia 15 daquele mês e o dia 15 do mês anterior.
Parágrafo único. Excepcionalmente, o valor nominal do
BTN no mês de abril de 1990 será igual ao valor do BTN Fiscal
no dia I? de abril de 1990.
Art. 23. O valor diário do BTN Fiscal será divulgado pela
Secretaria da Receita Federal, projetando a evolução mensal da
taxa de inflação.
Art. 24. Esta Medida entra em vigor na data de sua publicação.
(l) V. Coleção das Leis de 1964, Atos do Poder Legislativo, volume VII,
pág. 519.
1

(2) V. pág. 869 deste volume.
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Art. 25. Revogam-se as disposições em contrário.
Brasília, 15 de março de 1990; 169? da Independência e
102? da República.
FERNANDO COLLOR
Bernardo Cabral
Zélia Cardoso de Mello
MEDIDA PROVISÓRIA N? 169, DE 15 DE MARÇO
DE 1990
Autoriza o Poder Executivo a ceder, a
título oneroso e mediante licitação, créditos'
inscritos com Dívida Ativa da União.

Art. I? A Divida Ativa da União, apurada e inscrita em
conformidade com o disposto nos parágrafos 4? e 5? do art. 2?
da Lei n:' 6.830111, de 22 de setembro de 1980, é bem móvel
passível de cessão onerosa a terceiros, observado o procedimento licitatório.
Parágrafo único. O cessionário da Dívida Ativa da União
sub-roga-se em todos os direitos, garantias e privilégios da cedente, porém assumindo 08 riscos do êxito da cobrança.
Art. 2? Nos termos do regulamento desta medida provisória, caberá ao Procurador-Geral da Fazenda Nacional optar entre ajuizar a execução fiscal ou ceder onerosamente a terceiros a
Divida Ativa da União.
Parágrafo único. Não se admitirá, em hipótese alguma, a
cessão de créditos já ajuizados.
Art. 3? Além das demais exigências legais e regulamentares do procedimento licitatório, o edital de licitação dos créditos
da União, que será publicado no Diário Oficial informará o nome e demais dados identificadores do devedor, o valor atualizado da dívida e o preço mínimo da cessão.
Parágrafo único. O edital a que se refere o caput deste artigo poderá abranger dívidas de diversos devedores.
Art. 4? O devedor da União, que será cientificado do propósito de cessão apenas pelo edital de que trata o art. 3? desta
(1) V. Coleção das Leis de 1980, Atos do Poder Legislativo, volume V,
pág. 101.
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medida provisória, terá direito de prelação à aquisição do crédito, depositando na Caixa Econômica Federal à ordem da
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, no mesmo dia da licitação e imediatamente após verificada qual a melhor oferta, a
mesma quantia oferecida pelo vencedor da licitação.
Parágrafo único. Caso opte a União pela cessão englobada
de diversos créditos, o devedor somente poderá exercer o direito
de prelação se aceitar adquirir todos os créditos do lote,
prosseguindo-se com a licitação apenas entre devedores caso
mais de um do mesmo lote pretenda exercer a preferência.
Art. 5? Consumada a cessão de Dívida Ativa a União, será responsável perante o cessionário pela existência do crédito,
porém não pela solvência do devedor.
Parágrafo único. Na eventualidade de desconstituição do
crédito cedido, arcará a União apenas com os danos emergentes
suportados pelo cessionário.
Art. 6? O Poder Executivo expedirá o regulamento desta
medida provisória, com observância, no que couber, do disposto
nos Decretos-Leis n:' 2.300121, de 21 de novembro de 1986, e
2.360 131, de 16 de setembro de 1987.
Art. 7? A alienação da Divida Ativa, nos termos desta
medida provisória, importará na baixa da inscrição respectiva e
o produto respectivo será recolhido como receita da Dívida Ativa.
Art. 8? Esta medida provisória entra em vigor na data de
sua publicação.
Art. 9? Revogam-se as disposições em contrário.
Brasília, 15 de março de 1990; 169? da Independência e
102? da República.
FERNANDO COLLOR
Bernardo Cabral
Zélia Cardoso de Mello

(2) V. Coleção das Leis de 1986, Atos do Poder Legislativo, volume VII,
pág. 25.

(3) V. Coleção das Leis de 1987, Atos do Poder Legislativo, volume V,
pág. 45.
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MEDIDA PROVISÓRIA N? 170, DE 17 DE MARÇO
DE 1990 ('I
Altera a reâeçeo do art. 5.1) da Lei n.O
7.800(l), de 10 de julho de 1989, e dá outras
providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição
que lhe confere o art. 62 da Constituição, adota a seguinte medida provisória, com força de lei:
Art. I? O art. 5? da Lei n? 7.800, de 10 de julho de 1989,
passa a vigorar com a seguinte redação:
«Art. 5? São vedadas despesas com aquisição e manutenção de veículos de representação, ressalvadas as referentes ao Presidente da República, ao Vice-Presidente da
República, aos Presidentes dos órgãos do Poder Legislativo, aos Ministros de Estado e dos Tribunais Superiores e
às peculiaridades dos Ministérios Militares e das Relações
Exteriores» .
Art. 2? A opção de que trata o Decreto-Lei n:' 1.445 121, de
13 de fevereiro de 1976, no índice referido no art. 4? da Lei n?
7.706 131, de 21 de dezembro de 1988, é assegurada:
I - aos Ministros de Estado, sem prejuízo da percepção
da representação mensal e da vantagem pecuniária instituída
pela Lei n? 7.374 141, de 30 de setembro de 1985; e
II - ao Secretário-Geral da Presidência da República, ao
Chefe do Gabinete Militar, ao Chefe do Estado-Maior das Forças Armadas, ao Chefe do Gabinete Pessoal do Presidente da
República e aos Secretários-Executivos.
Art. 3? Esta medida provisória entra em vigor na data de
sua publicação.
(*) Retificada no DO de 21.3.1990 (pág. 996 deste volume).

(1) V. Coleção das Leis de 1989, volume 181, n? 4, pág , 1506.
(2) V. Coleção das Leis de 1976, Atos do Poder Legislativo, volume I,
pág. 5.

(3) V. Coleção das Leis de 1988, Atos do Poder Legislativo, volume VII,
pág. 105.

(4) V. Coleção das Leis de 1985, Atos do Poder Legislativo, volume VII,
pég. 162.
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Art. 4? Revogam-se as disposições em contrário.
Brasília, 17 de março de 1990; 169? da Independência e
102? da República.
FERNANDO COLLOR
Antonio Rogério Magri

MEDIDA PROVISÚRIA N? 171, DE 17 DE MARÇO
DE 1990
Altera a Medida Provisória n? 160 (1), de
15 de março de 1990, que trata do Imposto
sobre Operações Financeiras, e dá outras
providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições
que lhe confere o artigo 62 da Constituição e tendo em vista o
artigo 153, inciso V, da mesma Constituição, resolve adotar a
seguinte medida provisória, com força de lei:
Art. I? A Medida Provisória n? 160, de 15 de março de
1990, passa a vigorar com as seguintes modificações:
«Art. I? São instituídas as seguintes incidências do
imposto sobre operações de crédito, câmbio e seguro, ou
relativas a títulos ou valores mobiliários:».

«Art. 2?
I - somente incidirá sobre operações praticadas
com ativos e aplicações de cujo principal o contribuinte seja titular na data de publicação desta medida provisória;
II - incidirá uma só vez sobre a primeira das operações especificadas em cada um dos incisos do artigo anterior, praticada a partir da publicação desta medida provisória com o título ou valor mobiliário, excluída sua incidência nas operações sucessivas que tenham por objeto o
mesmo título ou valor mobiliário;

(1) V. pág. 895 deste volume.
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IV - não incidirá relativamente a ações, caso o valor
total detido pelo titular, na data da publicação desta medida provisória, seja igualou inferior a 10.000 BTNs Fiscais;
V - não incidirá relativamente aos depósitos em cadernetas de poupança cujo valor total dos depósitos detidos pelo titular, na data de publicação desta medida provisória, seja igualou inferior a 10.000 BTNs;
VI - não incidirá sobre o resgate de quotas de fundos
em condomínio e sobre o resgate dos títulos integrantes
das carteiras das instituições financeiras vinculados a
acordos de recompra.
§ I? A apuração do valor total das ações detidas pelo
titular, mencionado no inciso IV, será obtida tomando por
base o preço médio verificado, para cada ação, no último
pregão de bolsa de valores anterior à publicação desta medida provisória, em que tiver sido objeto de negociação,
convertido em BTN Fiscal, pelo valor vigente na data desse pregão.
§ 2? A apuração do valor total dos depósitos em ca-

dernetas de poupança mencionado no inciso V será obtida
considerando-se a soma dos saldos das contas nas respectivas datas de crédito de rendimento no mês de março de
1990, já incluídos os depósitos efetuados neste mês, convertidos em BTN Fiscal, pelo valor vigente nessas datas.
§ 3? No caso das aplicações financeiras mencionadas
no inciso I do art. I?, o imposto de que trata esta medida
provisória não incidirá sobre os ativos das instituições financeiras aos quais corresponda operação ativa de idêntica
natureza, prazo e valor.».
«Art. 3?
.
III - nas hipóteses de que trata o inciso IV do art.
I?, o valor da operação em bolsa, e observada a dedução
prevista no § I? do art. 7?;
IV - nas hipóteses de que trata o inciso V do art. I?,
o valor do saque, observada a dedução prevista no § I? do
art. 7?
Parágrafo único. No caso de aquisição de ações e ouro, por exercício de opção, a base de cálculo será obtida
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 182(2, t.1):809-957, mar.Zabr. 1990.
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utilizando-se o preço médio observado em pregão no dia do
exercício, assegurada, para as ações, a dedução prevista no
§ I? do art. ts ».
«Art. 4?
.
III - o valor total dos saldos de cadernetas de poupança for superior a 10.000 BTNs F'iscais.».
Parágrafo único. O Departamento da Receita Federal
estabelecerá as formas em que serão apresentadas as informações de que trata este artigo.».
« Art. 6?
As alíquotas previstas nos incisos 11, In e
IV do artigo anterior serão reduzidas, respectivamente, para 15% (quinze por cento), para 8% (oito por cento), e para
8% (oito por cento), se o contribuinte, dentro do prazo de
trinta dias contados da publicação desta medida provisória, optar pelo pagamento do imposto previsto no art. I?,
oportunidade em que lhe será concedido o parcelamento em
5 (cinco) prestações mensais, iguais e sucessivas atualizadas pela variação do BTN Fiscal.
§ I? A intenção do contribuinte em optar pela antecipação do imposto deverá ser indicada na declaração de que
trata o art. 4?
§ 2? Na hipótese de antecipação, a base de cálculo do

imposto será:
a) no caso dos incisos II e III do art. I?, o valor do ouro apurado com base no preço médio observado no pregão
de bolsas de mercadorias imediatamente anterior à publicação desta medida provisória, convertido em BTN Fiscal
vigente na data desse pregão:
b) no caso dos itens IV e V do art. I?, observar-se-á o
critério estabelecido nos §§ I? e 2? desta medida provisória.».
«Art. 7?
.
§ 3? O pagamento será efetuado mediante a conversão em cruzeiros, na data do pagamento, do valor apurado
em BTNs Fiscais, segundo o critério fixado no § 2? do art.
6?)}.

«Art. 8? Para os casos em que não houver opção do
contribuinte pela antecipação, o Departamento da Receita
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 182(2, t.1):809·957, mar./abr. 1990.
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Federal baixará normas com vistas a permitir a dedução
prevista no § I? do artigo anterior.».
«Art. 9?

Parágrafo único. Nas hipóteses do inciso I do art. I?
a responsabilidade pela retenção e recolhimento do imposto será da instituição financeira pagadora, exceto nos casos em que o beneficiário for outra instituição financeira,

quando caberá a esta outra o recolhimento do trtbuto.».
"Art. 10. Para a facilidade de implementação e fiscalização da presente medida provisória, sem prejuízo do si- '
gilo legalmente estabelecido, é facultado à autoridade fiscal do Banco Central do Brasil e do Departamento da Recieta Federal proceder a fiscalizações nos agentes do Sistema Financeiro da Habitação e em quaisquer das entidades

que interfiram, direta ou indiretamente, no mercado de
títulos ou valores mobiliários, inclusive instituições financeiras e sociedades corretoras e distribuidoras, que são
obrigados a prestar as informações que lhes forem exigidas
por aquela autoridade.».
"Art. 12. O Banco Central do Brasil e o Departamento da Receita Federal, em ato conjunto, expedirão as normas necessárias à efetiva aplicação desta medida provisória, especialmente as destinadas a fixar os prazos para pagamento do imposto.».
Art. 2? O Poder Executivo fará republicar a Medida Provisória n? 160, deLõ de março de 1990, com as modificações desta medida provisória.
Art. 3? Esta medida provisória entra em vigor na data de
sua publicação.
Brasília, 17 de março de 1990; 169? da Independéncia e 102?
da República.
FERNANDO COLLOR

Zélia Cardoso de Mello
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 182(2, t.l):8ü9-957, mar./abr. 1990.
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MEDIDA PROVISÓRIA N? 172, DE 17 DE MARÇO
DE 1990
Altera a Medida Provisória n? 168 (l) de
15 de março de 1990, que instituiu o cruzeiro
e dispôs sobre a liquides dos ativos financeiros, e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições
que lhe confere o artigo 62 da Constituição, resolve adotar a seguinte medida provisória, com força de lei:
Art. I? A Medida Provisória n:' 168, de 15 de março de
1990, passa a vigorar com as seguintes modificações:
«Art. I?
.
§ 2? Um cruzeiro corresponde a um cruzado novo,».
«Art. 4?
.
Parágrafo único. Nos casos em que o detentor do cheque não for titular de conta bancária, o Banco Central do
Brasil estabelecerá limite em cruzados novos que poderá
ser sacado imediatamente em cruzeíros.»
«Art. 6? Os saldos das cadernetas de poupança serão
convertidos em cruzeiros na data do próximo crédito de
rendimento ou a qualquer tempo, neste caso fazendo jus o
valor sacado à atualização monetária pela variação do
BTN Fiscal verificada entre a data do último crédito de
rendimentos até a data do saque, segundo a paridade estabelecida no § 2? do art. I?, observado o limite de NCZ$
50.000,00 (cinqüenta mil cruzados novos).
§ I? As quantias que excederem o limite fixado no
caput deste artigo serão convertidas em cruzeiros a partir
de 16 de setembro de 1991, em 12 (doze) parcelas mensais
iguais e sucessívas.»
«Art. 7?
.
§ I? As quantias que excederem os limites fixados
nos itens I e II deste artigo serão convertidas em cruzeiros,
a partir de 16 de setembro de 1991, em 12 (doze) parcelas
mensais iguais e sucesaivas.»
(1) V. pág. 922 deste volume.
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«Art. 9?
Quando a transferência de que trata o caput deste artigo ocorrer em títulos públicos, providenciará o Banco Central do Brasil a sua respectiva troca por novas obrigações emitidas pelo Tesouro Nacional ou pelos Estados e
Municípios, se aplicável, com prazo e rendimento iguais
aos da conta criada pelo Banco Central do Braail.»
«Art. 12. As obrigações comprovadamente contraídas
anteriormente a 15 de março de 1990 e venciveis até 180
(cento e oitenta) dias a contar da publicação desta medida
provisória podem ser extintas, a critério do devedor, mediante transferência, de sua conta para a do credor, dos
cruzados novos correspondentes.
§ I? Para efeito de' comprovação das obrigações valem os meios de prova admitidos em direito, exceto a testemunhal.
§ 2? O Banco Central do Brasil definirá o instrumento de transferência da titularidade dos depósitos.»
"Art. 17. O Banco Central do Brasil utilizará os recursos em cruzados novos nele depositados para fornecer
empréstimos para financirnento das operações ativas das
instituições financeiras contratadas em cruzados novos, registradas no balanço patrimonial referido no art. 15.»
«Art. 22. O valor nominal do Bônus do Tesouro Nacional (BTN) será atualizado cada mês por índice calculado
com a mesma metodologia utilizada para o índice referido
no art. 2?, § 5? da Medída Provisória n:' 154(2), desta data,
refletindo a variação de preços entre o dia 16 do segundo
mês imediatamente anterior e o dia 15 do mês anterior.
Parágrafo único. Excepcionalmente, os valores nominais do BTN nos meses de abril e maio de 1990 serão
iguais, respectivamente, aos valores do BTN Fiscal no dia
I? de abril de 1990 e no dia I? de maio de 1990.»
«Art. 23. Os depósitos de poupança realizados no
período de 19 a 28.3.90, inclusive, serão atualizados, nos
§ 2?

(2) V. pág. 869 deste volume.
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respectivos amversarros, pela variação do BTN Fiscal verificada no período decorrido do dia do depósito, inclusive,
ao dia do crédito de rendimentos, exc1usive, na forma a ser
regulamentada pelo Banco Central do Brasil .»
«Art. 24. A partir de maio de 1990, os saldos das contas de poupança serão atualizados pela variação do BTN,
na forma divulgada pelo Banco Central do Brasil."
«Art. 25. O valor diário do BTN Fiscal será divulgado pelo Departamento da Receita Federal, projetando a
evolução mensal da taxa de inflação..
«Art. 26. Esta medida provisória entra em vigor na
data de sua publicação."
Art. 2? O Poder Executivo fará republicar a Medida Provisória n? 168, de 15 de março de 1990, com as modificações desta medida provisória.
Art. 3? Esta medida provisória entra em vigor na data de
sua publicação.

Brasília, 17 de março de 1990; 169? da Independência e
102? da República.
FERNANDO COLLOR
Bernardo Cabral
Zélia Cardoso de Mello

MEDIDA PROVISORIA N? 173, DE 18 DE MARÇO
DE 1990
Dispõe sobre a não concessão de medida liminar em mandados de segurança e em
ações ordinárias e cautelares decorrentes de
medidas provisórias, e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição
que lhe confere o artigo 62 da Constituição, adota a seguinte
medida provisória, com força de lei:
Art. I? Não será concedida medida liminar em mandados
de segurança e em ações ordinárias e cautelares decorrentes das
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 182{2, L1):809-957, mar.labr. 1990.
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Medidas Provisórias números 151(1), 154(2), 158(3), 160(4), 161(5),
162(6 ), 164(7), 165(8), 167(9) e 168 (10), de 15 de março de 1990,
aplicando-se-lhes o disposto no parágrafo único do artigo 5? da
Lei n? 4.348 1111, de 26 de junho de 1964.
Art.. 2? Esta medida entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 3?

Revogam-se as disposições em contrário
Brasília, 18 de março de 1990; 169? da Independência e
102? da República.
FERNANDO COLLOR
Bernardo Cabral
MEDIDA PROVISÓRIA N? 174, DE 23 DE MARÇO
DE 1990
Modifica os arts. 11, 12, 13 e 18 da Medida Provisória n? 168 (1), de 15 de março de
1990.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição
que lhe confere o art. 62 da Constituição, adota a seguinte medida provisória, com força de lei:
Art. I? OS arts. 11, 12, 13 e 18 da Medida Provisória n?
168, de 15 de março de 1990, passam a vigorar com a seguinte
redação:
(1) V. pág. 853 deste volume.
(2) Ib., pág. 869.
(3) Ib., pág.

888.

(4) Ib., pág. 895.

(5)

Ib., pág.

(6)

Ib., pág.

(7)

Ib., pág.

900.
902.
904.

(81 Ib .• pág. 908.

(9)

Ib .. pág.

915.

(10) Ib., pág. 922.

121.

(11) Coleção das Leis, de 1964, Atos do Poder Legislativo, volume V, pag.
(1) V. pág. 922 deste volume.
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«Art. 11. Os recursos em cruzados novos dos Tesouros Federal, Estaduais e Municipais, e os das respectivas
Previdências Sociais, inclusive seus ativos financeiros,
existentes na data da publicação desta medida provisória,
serão convertidos integralmente em cruzeiros na data dos
respectivos vencimentos, não se lhes aplicando o disposto
nos artigos 5?, 6? e 7?»
(Art. 12. As dívidas comprovadamente contraídas em
data anterior a 15 de março de 1990 e vencíveis até 180
(cento e oitenta) dias, a contar da publicação desta medida
provisória, podem ser liquidadas, a critério do devedor,
mediante transferência, de sua conta para a do credor. dos
cruzados novos correspondentes.
§ 1? Para efeito de comprovação das dívidas, valem
os meios de prova admitidos em direito, exceto o testemunhal.
§ 2? O Banco Central do Brasil definirá a forma de
transferência da titularidade dos depósitos..
«Art. 13. Até 18 de maio de 1990, o pagamento de taxas, impostos, contribuições e obrigações previdenciárias
pode ser efetuado em cruzados novos que serão automatícamente convertidos em cruzeiros a crédito das contas dos
correspondentes da União, Distrito Federal, Estados, Municípios e Previdência Social.»
§ 2? Os pagamentos referidos neste artigo somente
poderão ser efetuados em cruzados novos, no vencimento
da obrigação ou quando se tratar de débitos já vencidos.
§ 2? O disposto neste artigo não se aplica às taxas,
impostos, contribuições e obrigações previdenciárias retidos ou recolhidos de terceiros em cruzeiros, os quais serão
recolhidos nesta moeda.
§ 3? Fica vedada a restituição em cruzeiros, de valores recebidos em cruzados novos a partir de 19 de março de
1990 pelos entes governamentais, citados no caput.
§ 4? A inobserváncia das disposições dos parágrafos
anteriores sujeitará o contribuinte ou responsável a multa
equivalente ao valor do recolhimento, sem prejuízo da obrigatoriedade de reconversão de cruzeiros em cruzados noCol. Leis ReJ). Fed. Brasil, Brasília, 182(2, t.l):8ü9-957, mar./abr. 1990.
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vos da importância correspondente, conforme normas estabelecidas pelo Banco Central do Brasil.
§ 5? A multa a que se refere o parágrafo anterior será
atualizada monetariamente pelo BTN Fiscal e recolhida em
trinta días.»
"Art. 18. O Ministro da Economia, Fazenda e Planejamento poderá:
I - reduzir cada um dos prazos e elevar cada um
dos limites estabelecidos nos artigos 5?, 6? e 7?;
II - autorizar leilões, de conversão antecipada, em
cruzeiros, de direitos expressos em cruzados novos, em
função de objetivos da política monetária e conveniência
em ser ampliada a liquidez da economia;
lU - autorizar, por motivos de relevante interesse
público ou social e mediante portaria, outros casos de conversão; e
IV - expedir instruções para a execução do disposto
nesta medida provisória.
Parágrafo único. Cabe ao Banco Central do Brasil expedir normas técnicas e operacionais.»
.Art. 2? Esta medida provisória entrará em vigor na data
de sua publicação.
Art. 3? Revogam-se as disposições em contrário.
Brasília, 23 de março de 1990; 169? da Independência e
102? da República.
FERNANDO COLLOR
Zélia Cardoso de Mello
MEDIDA PROVISORIA N? 175, DE 27 DE MARÇO
DE 1990
Declara nulas e de nenhuma eficácia as
Medidas Provisórias nvs 153 tu e 156 (2), ambas de 15 de março de 1990, e dá outras
providências.
(1) V. pág. 863 deste volume.
(2) V. pég. 883 deste volume.
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o PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição
que lhe confere o art. 62, da Constituição, adota a seguinte medida provisória, com força de lei:
Art. I? A Medida Provisória n? 153, de 15 de março de
1990, que define os crimes de abuso do poder econômico e dá
outras providências, e a Medida Provisória n? 156, de 15 de
março de 1990, que define crimes contra a Fazenda NacionaI, estabelecendo penalidades aplicáveis a contribuintes, servidores
fazendários e terceiros que os pratiquem, publicadas no Diário
Oficial da União do dia 16 de março de 1990, e submetidas de
imediato ao Congresso Nacional, são declaradas nulas e de nenhuma eficácia.
Art. 2? Nos casos de prisão em flagrante pela prática de
crime contra a economia popular, definido na Lei n? 1.521 (31, de
26 de dezembro de 1951, ou de crime de sonegação fiscal, definido na Lei n:' 4.729 141, de 14 de julho de 1965, não se aplica o disposto no art. 310 e parágrafo único do Código de Processo Penal.
§ I? A liberdade provisória, mediante fiança, somente será concedida por decisão do Juiz competente, após a lavratura
do auto de prisão em flagrante.
§ 2? O valor da fiança será fixado pelo Juiz que a conceder, nos limites de dez mil a cem mil vezes o valor do Bônus do
Tesouro Nacional (BTN) na data da prática do crime.
§ 3? Se assim o recomendar a situação econômica do réu,
o limite mínimo ou máximo do valor da fiança poderá ser reduzido de até dois terços ou aumentado até o décuplo.
Art. 3? O art. 11, caput, da Lei Delegada n? 4 151, de 26 de
setembro de 1962, alterado pelo art. I? da Lei n:' 7.784 (61, de 28
de junho de 1989, passa a vigorar com a seguinte redação:
(3) V. Coleção das Leis de 1951, Atos do Poder Legislativo, volume VII,
pág , 105.
(4) V. Coleção das Leis de 1965, Atos do Poder Legislativo, volume V,
pág. 56.
151 v. Coleção das Leis de 1962, Atos do Poder Legislativo, volume V,
pág. 19.
161 V. Coleção das Leis de 1989, volume 181, n'' 3, pág. 889.

CaL Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 182(2, t.1):809"957, mar.labr. 1990.

942
«Art. 11. Fica sujeito à multa no valor de cinco mil
até duzentas mil vezes o valor do Bônus do Tesouro N acionai (BTN), na data da infração, sem prejuízo das sanções
penais que couberem na forma da lei, aquele que:

Art. 4? O art. 43 da Lei n? 4.1371 71, de 10 de setembro de
1962, que regula a repressão ao abuso do poder econômico, passa a ter a seguinte redação:
«Art. 43. Verificada a procedência da representação e
proclamado determinado ato ou atos como de abuso do poder econômico, o Cade, ouvida a Procuradoria, fixará prazo para que os responsáveis, de acordo com as circunstâncias, cessem sua prática, multando-os de duzentas mil a
cinco milhões de vezes o valor do Bônus do Tesouro N acionai (BTN), na data da decisão."
Art. 5? Esta medida provisória entra em vigor na data de
sua publicação.
Art. 6? Revogam-se as disposições em contrário.
Brasília, 27 de março de 1990; 169? da Independência e
102? da República.
FERNANDO COLLOR

Bernardo Cabral
Zélia M. Cardoso de Mello
MEDIDA PROVISÚRIA N? 176, DE 29 DE MARÇO
DE 1990
Dispõe sobre critérios de reajuste das
mensalidades escolares, e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição
que lhe confere o art. 62 da Constituição, adota a seguinte medida provisória, com força de lei.
Art. I? Os reajustes das mensalidades das escolas particulares de I?, 2? e 3? graus, bem assim das pré-escolas, referentes
(7) V. Coleção das Leis de 1962, Atos do Poder Legislativo, volume VII,
pág. 147.
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aos serviços prestados a partir de I? de maio de 1990, serão calculados de acordo com o percentual de reajuste mínimo mensal
dos salários em geral, fixados no inciso lI, do art. 2?, da Medida Provisória n:' 154 111, de 15 de março de 1990.
Parágrafo único. As mensalidades escolares devidas até 31
de março de 1990 serão reajustadas de acordo com a legislação
anteriormente em vigor.
Art. 2? Os valores das mensalidades escolares de abril de
1990 serão iguais aos fixados para o mês de março anterior,
obrigatória a homologação pelos Conselhos Federal e Estaduais
de Educação, nos limites de suas respectivas competências,
consoante o Decreto-Lei n:' 532 (2), de 16 de abril de 1969 e Decreto n'' 93.911 131, de 12 de janeiro de 1987_
§ I? As escolas de I?, 2? e 3? graus e as pré-escolas apresentarão suas planilhas de custos, com os valores das mensalidades já reajustadas em março de 1990, aos Conselhos de Educação competentes, até o dia 6 de abril de 1990.
§ 2? Os Conselhos de Educação de que trata o caput deste
artigo, divulgarão os valores das mensalidades de março de
1990, no ãmbito de suas respectivas competéncias, até o dia 27
de abril de 1990.
§ 3? Por ocasião do pagamento da mensalidade de maio de
1990, será feita a compensação dos valores cobrados em desacordo com o valor-teto homologado para os meses de março e
abril, se houver.
§ 4? O valor-teto fixado pelos Conselhos Federal e Estaduais de Educação para o mês de março, cujos valores serão repetidos em abril de 1990, constituirá a base de cálculo para os
reajustes de maio de 1990 e assim sucessivamente.
Art. 3? Em caso de acordo, convenção ou dissídio coletivo
de trabalho, legalmente formalizado, havendo aumento real de
salário, superior ao estabelecido em lei, admitir-se-á o repasse

(1) V. pág. 869 deste volume.
(2) V. Coleção das Leis de 1969, Atos do Poder Legislativo, volume Hl,

pág.27.
(3) V. Coleção das Leis de 1987, Atos do Poder Executivo, volume II,
pág. 27.
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de parte desse acréscimo, na proporção máxima de três quintos
do mesmo.
§ I? As escolas terão trinta dias para justificar o repasse
de que trata este artigo, perante os Conselhos Federal e Estaduais de Educação, aos quais são assegurados poderes para efetuar reduções, quando cabíveis.
§ 2? No exame das justificativas das escolas, de que trata
o § I? deste artigo, será considerado, caso a caso, o peso do fator salário do magistério na composição de custo da atividade
do estabelecimento escolar.
Art. 4? Esta medida provisória entrará em vigor na data
de sua publicação.
Art. 5? Revogam-se as disposições em contrário, especialmente o art. 7? e seu parágrafo único da Medida Provisória n:'
154, de 15 de março de 1990.
Brasília, 29 de março de 1990; 169? da Independência e
102? da República.
FERNANDO COLLOR
Zélia M. Cardoso de Mello

Carlos Chiarelli

MEDIDA PROVISÚRIA N? 177, DE 12 DE ABRIL
DE 1990
Dispõe sobre a gestão e operação do
Fundo de Garantia do Tempo de Serviço
(FGTS), e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição
que lhe conferem os artigos 62 e 84, inciso XXVI da Constituição, adota a seguinte medida provisória, com força de lei:
Art. I? A gestão do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS), segundo normas gerais e planejamento aprovados
pelo seu Conselho Curador, caberá ao Ministério da Ação Social.
Art. 2? A Caixa Econômica Federal (CEF) será o agente
operador do FGTS, cabendo-lhe centralizar os recursos desse
Fundo, bem como quanto a eles:
CoI. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 182{2, t.1l:8ü9-957, mar.Zabr. 1990.

945
I - implementar os atos relativos à sua gestão, administração, aplicação, alocação e arrecadação.
U manter cadastro central das contas vinculadas, podendo ainda participar da rede arrecadadora;
UI - elaborar a sua prestação de contas;
Art. 3? Os artigos 4? e 5? da Lei n:' 7.839 111, de 12 de outubro de 1989, passam a vigorar com a seguinte redação.
"Art. 4? Ao Conselho Curador do FGTS compete:
I - aprovar as diretrizes de alocação dos recursos
do FGTS, a ele submetidos pelo Ministério da Ação Social;

v - adotar as providências cabíveis, para correção
de atos e fatos do gestor e do agente operador, que prejudiquem o deempenho e o cumprimento das finalidades, no
que concerne aos recursos do FGTS;
VIU - fixar as normas de remuneração do agente
operador, e dos agentes financeiros, arbitrando o seu valor.
Art. 5? Ao Ministério da Ação Social, como gestor do
FGTS, compete:
I - elaborar as diretrizes e os programas de alocação dos recursos do FGTS, segundo critérios definidos nesta lei e em consonância com a política de habitação. saneamento e desenvolvimento urbano, submetendo-os à aprovação do Conselho Curador;
II - praticar todos os atos necessários à gestão do
Fundo, de acordo com as diretrizes e programas aprovados
pelo Conselho Curador;
V - encaminhar à apreciação do Conselho Curador
as contas relativas à gestão do Fundo;
VI - expedir atos normativos relativos à gestão,
aplicação, alocação, arrecadação e administração dos re(l) V.

Coleção das Leis de 1989, volume 181, n:' 5, pág. 2208.
CoL Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 182(2, t.l):8ü9-957, mar./abr. 1990.

946
cursos do Fundo, em consonância com as diretrizes estabelecidas pelo Conselho Curador;
....................................................... ».

Art. 4? Aos membros do Conselho Curador do FGTS representantes dos trabalhadores, efetivos e suplentes, é assegurada a estabilidade no emprego, da data da nomeação até um
ano após o término do mandato de representação.
Parágrafo único. As ausências ao trabalho dos representantes dos trabalhadores no Conselho Curador, decorrentes das atividades desse Órgão, serão abonadas, computando-se como jornada efetivamente trabalhada para todos os fins e efeitos legais.
Art. 5? Esta medida provisória entra em vigor na data de
sua publicação.
Art. 6? Revogam-se as disposições em contrário.
Brasília, 12 de abril de 1990; 169? da Independência e
102? da República.
FERNANDO COLLOR
Zélia M. Cardoso de Mello
Antonio Magri
Margarida Procópio
MEDIDA PROVISÚRIA N? 178, DE 17 DE ABRIL
DE 1990
Autoriza o Poder Executivo a ceder, a
título oneroso e mediante licitação, créditos
inscritos como Dívida Ativa da Uniõo.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição
que lhe confere o art. 62 da Constituição, adota a seguinte medida provisória, com força de lei:
Art. 1? A Divida Ativa da União, apurada e inscrita em
conformidade com o disposto nos §§ 4? e 5? do art. 2? da Lei n?
6.830 (11, de 22 de setembro de 1980, é bem móvel' passivel de cessão onerosa a terceiros, observado o procedimento licitatório.
Parágrafo único. O cessionário da Dívida Ativa da União
sub-roga-se em todos os direitos, garantias e privilégios da cedente, porém assumindo os riscos do êxito da cobrança.
(1) V. Coleção das Leis de 1980, Atos do Poder Legislativo, volume V,
pág. 101.
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Art. 2? Nos termos do regulamento desta medida provisória, caberá ao Procurador-Geral da Fazenda Nacional optar entre ajuizar a execução fiscal ou ceder onerosamente a terceiros a
Dívida Ativa da União.
Parágrafo único. Não se admitirá, em hipótese alguma, a
cessão de créditos já ajuizados.
Art. 3? Além das demais exigências legais e regulamentares do procedimento licitatório, o edital de licitação dos créditos
da União, que será publicado no Diário Oficial da União, informará o nome e demais dados identificadores do devedor, o valor
atualizado da dívida e o preço mínimo da cessão.
Parágrafo único. O edital a que se refere este artigo poderá
abranger dívidas de diversos devedores.
Art. 4? O devedor da União, que será cientificado do propósito de cessão apenas pelo edital de que trata o artigo anterior, terá direito de prelação à aquisição do crédito, depositando
na Caixa Econômica Federal à ordem da Procuradoria-Geral da
Fazenda Nacional, no mesmo dia da licitação e imediatamente
após verificada qual a melhor oferta, a mesma quantia oferecida
pelo vencedor da licitação.
Parágrafo único. Caso opte a União pela cessão englobada
de diversos créditos, o devedor somente poderá exercer o direito
de prelação se aceitar adquirir todos os créditos do lote,
prosseguindo-se com a licitação apenas entre devedores caso
mais de um do mesmo lote pretenda exercer a preferência.
Art. 5? Consumada a cessão de Dívida Ativa, a União será responsável perante o cessionário pela existência do crédito,
porém não pela sol vência do devedor.
Parágrafo único. Na eventualidade de dasconst.ituição do
crédito cedido, arcará a União apenas com os danos emergentes
suportados pelo cessionário:
Art. 6? O Poder Executivo expedirá o regulamento desta
medida provisória, com observância, no que couber, do disposto
no Decreto-Lei n? 2.300 121, de 21 de novembro de 1986.
(2) V. Coleção das Leis de 1986, Atos do Poder Legislativo, volume VII,
pag. 25.
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Art. 7? A alienação da Dívida Ativa, nos termos desta
medida provisória, importará na baixa da inscrição respectiva e
o seu produto será recolhido como receita da Dívida Ativa.
Art. 8? Ficam convalidados os atos porventura praticados, com base na Medida Provisória n? 169(3), de 15 de março
de 1990.
Art. 9? Esta medida provisória entra em vigor na data de
sua publicação.
Art. 10. Revogam-se as disposições em contrário.
Brasília, 17 de abril de 1990; 169? da Independência e
102? da República.
FERNANDO COLLOR
Bernardo Cabral
Zélia M. Cardoso de Mello
MEDIDA PROVISÚRIA N? 179, DE 17 DE ABRIL
DE 1990
Altera a redação do art. 5." da Lei n."
7.800(J), de 10 de julho de 1989, e dá outras

providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição
que lhe confere o art. 62 da Constituição, adota a seguinte medida provisória, com força de lei:
Art. 1? o art. 5? da Lei n? 7.800, de 10 de julho de 1989,
passa a vigorar com a seguinte redação:
«Art. 5? São vedadas despesas com aquisição e manutenção de veículos de representação, ressalvadas as referentes ao Presidente da República, ao vice-Presidente da
República, aos Presidentes dos órgãos do Poder Legislati·
vo, aos Ministros de Estado e dos Tribunais Superiores e
às peculiaridades dos Ministérios Militares e das Relações
Exteriores» .

(3) V. pág. 928 deste volume.
(1) V.

Coleçec das Leis de 1989, volume 181, n'' 4, pág. 1506.
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Art. 2? A opção de que trata o Decreto-Lei n? 1.445 121, de
13 de fevereiro de 1976, no índice referido no art. 4? da Lei n:'
7.706 131, de 21 de dezembro de 1988, é assegurada:
I - aos Ministros de Estado, sem prejuízo da parcepção
da Representação Mensal e da vantagem pecuniária instituida
pela Lei n:' 7.374 141, de 30 de setembro de 1985; e
II - ao Secretário-Geral da Presidência da República, ao
Chefe do Gabinete Militar, ao Chefe do Estado-Maior das Forças Armadas, ao Chefe do Gabinete Pessoal do Presidente da
República e aos Secretários-Executivos.
Art. 3? Ficam convalidados os atos porventura praticados, com base na Medida Provisória n? 170(5) , de 17 de março de
1990.
Art. 4? Esta medida provisória entra em vigor na data de
sua publicação.
Art. 5? Revogam-se as disposições em contrário.
Brasília, 17 de abril de 1990; 169? da Independência e
102? da República.
FERNANDO COLLOR
Bernardo Cabral
Zélia M. Cardoso de Mello
MEDIDA PROVISÓRIA N? 180, DE 17 DE ABRIL
DE 1990
Altera a Lei n:' 8.024(1), de 12 de abril de
1990, que instituí o cruzeiro, dispõe sobre a
liquidez dos ativos financeiros, e dá' outras
providências.

(2) V. Coleção das Leis de 1976, Atos do Poder Legislativo, volume I,
pág.5.

(3) V. Coleção das Leis de 1988, Atos do Poder Legislativo, volume VII,
pág. 95.

(4) V. Coteçeo das Leis de 1985, Atos do Poder legislativo, volume VII,
pág , 161.

(5) V. pág. 930 deste volume.
(1) V. pág. 724 deste volume.
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o PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição
que lhe confere o art. 62 da Constituição, adota a seguinte medida provisória, com força de lei:
Art. I? A Lei n:' 8.024, de 12 de abril de 1990, passa a vigorar com as seguintes modificações:
«Art. I?
.
§ 2? Um cruzeiro corresponde a um cruzado novo.».
«Art. 4?
.

Parágrafo único. N 08 casos em que o detentor do cheque não for titular de conta bancária, o Banco Central do
Brasil estabelecerá limite em cruzados novos que poderá
ser sacado imediatamente em cruzeiros.»
«Art. 6? Os saldos das cadernetas de poupança serão
convertidos em cruzeiros na data do próximo crédito de
rendimentos ou a qualquer tempo, neste caso fazendo jus o
valor sacado à atualização monetária pela variação do
BTN Fiscal verificada entre a data do último crédito de
rendimentos até a data do saque, segundo a paridade estabelecida no § 2? do art. I?, observado o limite de NCZ$
50.000,00 (cinqüenta mil cruzados novos).
§ I? As quantias que excederem o limite fixado no
caput deste artigo serão convertidas em cruzeiros a partir
de 16 de setembro de 1991, em 12 (doze) parcelas mensais
iguais e sucessivas.»
«Art. 7?
.
§ 1? as quantias que excederem os limites fixados
nos itens I e 11 deste artigo serão convertidas em cruzeiros,
a partir de 16 de setembro de 1991, em 12 (doze) parcelas
mensais iguais e sucessivas.»
«Art. 9?
.
§ 2? Quando a transferência de que trata o caput deste artigo ocorrer em títulos públicos, providenciará o Banco Central do Brasil a sua respectiva troca por novas obrigações emitidas pelo Tesouro Nacional ou pelos Estados e
Municípios, se aplicável, com prazo e rendimento iguais
aos da conta criada pelo Banco Central do Brasil."
«Art. 11. Os recursos em cruzados novos dos Tesouros Federal, Estaduais e Municipais, e os das respectivas
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 182(2, t.1):809-957, mar./abr. 1990.
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Previdências Sociais, inclusive seus ativos financeiros,
existentes na data da publicação desta lei, serão convertidos integralmente em cruzeiros na data dos respectivos
vencimentos, não se lhes aplicando o disposto nos arts. 5?
6?e7?»

«Art. 12. As dívidas comprovadamente contraídas em
data anterior a 15 de março de 1990 e vencíveis até 180
(cento e oitenta) dias, a contar da publicação desta lei, podem ser liquidadas, a critério do devedor, mediante transferência, de sua conta para a do credor, dos cruzados novos correspondentes.
§ I? Para efeito de comprovação das dívidas, valem
08 meios de prova admitidos em direito, exceto e testemunhal.
§ 2? O Banco Central do Brasil definirá a forma de
transferência da titularidade dos depósitos.»
«Art. 13. Até 18 de maio de 1990, o pagamento de taxas, impostos, contribuições e obrigações previdenciárias
pode ser efetuado em cruzados novos, que somente serão
convertidos em cruzeiros, quando do efetivo saque às contas correspondentes da União, do Distrito Federal, dos Estados, dos Municípios e dos respectivos órgãos e entidades
de Previdência Social.
§ I? os pagamentos referidos neste artigo somente
poderão ser efetuados em cruzados novos, no vencimento
da obrigação ou quando se tratar de débitos já vencidos.
§ 2? O disposto neste artigo não se aplica às taxas,
impostos, contribuições e obrigações previdenciárias retidos ou recolhidos de terceiros em cruzeiros, os quais serão
recolhidos nesta moeda.
§ 3? Fica vedada a restituição, em cruzeiros, de valores recebidos em cruzados novos a partir de 19 de março de
1990 pelas pessoas referidas no caput.
§ 4? A inobservância das disposições dos parágrafos
anteriores sujeitará o contribuinte ou responsável a multa
equivalente ao valor do recolhimento, sem prejuízo da obrigatoriedade de reconversão de cruzeiros em cruzados novos da importância correspondente, conforme normas estabelecidas pelo Banco Central do Brasil
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 182(2, t.ll:8ü9-957, mar.labr. 1990.
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§ 5? A multa a que se refere o parágrafo anterior será
atualizada monetariamente pelo BTN Fiscal e recolhida em
trinta dias.»
«Art. 17. O Banco Central do Brasil utilizará os recursos em cruzados novos nele depositados para fornecer
empréstimos para financiamento das operações ativas das
instituições financeiras contratadas em cruzados novos, registradas no balanço patrimonial referido no art. 15.»
«Art. 18. O Ministro da Economia, Fazenda e Planejamento poderá:
I - reduzir cada um dos prazos e elevar cada. um
dos limites estabelecidos nos arts. 5?, 6? e 7?;
11 - autorizar leilões de conversão antecipada, em
cruzeiros, de direitos expressos em cruzados novos, em
função de objetivos da política monetária e conveniência
em ser ampliada a liquidez da economia;
IH - autorizar, por motivos de relevante interesse
público ou social e mediante portaria, outros casos de conversão e de transferência de titularidade;
IV - dispor sobre o pagamento, em cruzados novos,
do preço de aquisição de bens de propriedade da União e
de suas autarquias e do montante, total ou parcial, de obrigações a elas devidas, contraidas até 15 de março de 1990;
e
V - expedir instruções para a execução do disposto
nesta lei.
Parágrafo único. Cabe ao Banco Central do Brasil expedir Normas Técnicas e Operacionais.» ,
"Art. 22. O valor nominal do Bônus do Tesouro Nacional (BTN) será atualizado cada mês por índice calculado
com a mesma metodologia utilizada para o índice referido
no art. 2?, § 6?, da Lei n:' 8.030, de 12 de abril de 1990, refletindo a variação de preços entre o dia 16 do segundo mês
imediatamente anterior e o dia 15 do mês anterior.
Parágrafo único. Excepcionalmente, os valores nomínais do BTN nos meses de abril e maio de 1990 serão
iguais, respectivamente, aos valores do BTN Fiscal no dia
I? de abril de 1990 e no dia I? de maio de 1990.".
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 182(2, t.1):809-957, mar.v'abr. 1990.

953
«Art. 23.

Os depósitos de poupança realizados no

período de 19 a 28.3.90, inclusive, serão atualizados, nos

respectivos aniversários, pela variação do BTN Fiscal verificada no período decorrido do dia do depósito, inclusive,
ao dia do crédito de rendimentos, exclusive, na forma a ser
regulamentada pelo Banco Central do Brasil.».
«Art. 24. A partir de maio de 1990, os saldos das contas de poupança serão atualizados pela variação do BTN,
na forma divulgada pelo Banco Central do Brasil.».
«Art. 25. O valor diário do BTN Fiscal será divulgado pelo Departamento da Receita Federal, projetando a
evolução mensal da taxa de inflação.».
Art. 2? Ficam convalidados 08 atos porventura praticados, com base nas Medidas Provisórias n?s 172(21 e 174131, respectivamente, de 17 e 23 de março de 1990.
Art. 3? Esta medida provisória entra em vigor na data de
sua publicação.
Art. 4? Revogam-se a Medida Provisória n? 174, de 23 de
março de 1990, e demais disposições em contrário.
Brasília, 17 de abril de 1990; 169? da Independência e 102?
da República.
FERNANDO COLLOR
Bernardo Cabral
Zélia M. Cardoso de Mello

MEDIDA PROVISÓRIA N? 181, DE 17 DE ABRIL
DE 1990
Dispõe sobre a não concessão de medida liminar em mandados de segurança e em
ações ordinárias e cautelares nos casos que
especifica, e dá outras providências.

(2) V. pág. 935 deste volume.
(3) V. pág . 938 deste volume.
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o PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição
que lhe confere o art. 62 da Constituição, adota a seguinte medida provisória, com força de lei:
Art. I? Não será concedida medida liminar em mandados
de segurança e em ações ordinárias e cautelares decorrentes das
Leis n?s 8.029(11, 8.030(2), 8.032131, 8.033141, 8.034 151, 8.014 161,
8.012171, 8.021(8), 8.023 191, 8.024 1101, todas de 12 de abril de 1990,
aplicando-se-lhes o disposto no parágrafo único do art. 5? da
Lei n? 4.3481111, de 26 de junho de 1964.
Art. 2? Esta medida provisória entra em vigor na data de
sua publicação.
Art. 3? Revogam-se as disposições em contrário.
Brasília, 17 de abril de 1990; 169? da Independência e 102?
da República.
FERNANDO COLLOR
Bernardo Cabral

MEDIDA PROVISÚRIA N? 182, DE 23 DE ABRIL
DE 1990 I')
Dispõe sobre as hipóteses nas quais é
vedado o deferimento de medidas cautelares e liminares, e dá outras ptovidências.
(1) V. pág. 768 deste volume.
(2)

u.;

131 ti»,
(4) u.;
151 u.;
(6) u.;

pág , 779.
pág.
pág.
pág.

793.
798.
803.

pág. 699.

(7) Ih., pág. 694.
(81

u.;

pág.

711.

(91 Ih., pág. 718.

(10) u.; pág. 724.
(11) V. Coleção das Leis de 1964, Atos do Poder Legislativo, volume V,
pág. 121.

(*) Retificada no DO de 26.4.1990 (pág. 996 deste volume).
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o PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da competência
que lhe conferem os artigos 62 e 84, inciso XXVI, da Constituição, adota a seguinte medida provisória, com força de lei:
Art. I? Pelo prazo de (30) trinta meses, a contar de 15 de
março de 1990, nos feitos judiciais que versem matéria contida
nas Leis n?s 8.012 11), de 4 de abril de 1990, 8.01412), de 6 de abril
de 1990, 8.021 (3), 8.023 14), 8.024 (5), 8.02916), 8.030(7), 8.032 181,
8.03319 ), 8.034 (10), todas de 12 de abril de 1990, e nas Medidas
Provisórias nvs 176 (11 ) , de 29 de março de 1990, 178 1121, 17911 31 e
180 114), de 17 de abril de 1990, ou nas leis resultantes das conversões destas, não serão concedidas:
I - as medidas cautelares de que tratam os artigos 796 e
seguintes do Código de Processo Civil;
II - as medidas liminares em mandados de segurança.
Parágrafo único. Nos feitos referidos neste artigo, a setença concessiva da segurança, ou aquela que julgue procedente a
ação, estará, sempre, sujeita ao duplo grau de jurisdição, somente produzindo efeitos após confirmada pelo respectivo tribunal.
Art. 2? Esta medida provisória entrará em vigor na data
de sua publicação.

(1) V. pág. 694 deste volume.

12)

u.,

pág. 699.

(3)

u»,

pág. 711.

(4)

i»:

pág. 718.

(5)

u.;

pág. 724.

161 t»; pág. 768.

171 Ib .•

pág. 779.

(8) Ih .• pág.
(9)

i»;

no: n.;

793.

pág. 798.

pág. 803.

(11) Ib., pég. 942.

(12) Ib .• pág. 946.

1131 Ib .• pág. 948.
(14) Ib., pág. 949.
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Art. 3? Revogam-se a Medida Provisória n:' 181 1151, de 17
de abril de 1990, e as demais disposições em contrário.
Brasília, 23 de abril de 1990; 169? da Independência e 102?
da República.
FERNANDO COLLOR

Bernardo Cabral

MEDIDA PROVISÓRIA N? 183, DE 27 DE ABRIL
DE 1990
Dispõe sobre critérios de reajuste das
mensalidades escolares e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição
que lhe confere o artigo 62 da Constituição Federal, adota a seguinte medida provisória, com força de lei:
Art. I? Os reajustes das mensalidades das escolas particu ~
lares de I?, 2? e 3? graus, bem assim das pré-escolas, referentes
aos serviços prestados a partir de I? de maio de 1990, serão calculados de acordo com o percentual de reajuste mínimo mensal
dos salários em geral, fixados no inciso 11 do art. 2? da Lei n?
8.030 111, de 13 de abril de 1990.
Art. 2? Os valores das mensalidades escolares de abril de
1990 serão iguais aos praticados no mês de março anterior, obrigatória a homologação pelos Conselhos Federal e Estaduais de
Educação e pelo Conselho de Educação do Distrito Federal, nos
limites de suas respectivas competências.
§ I? Os critérios de fixação de valores das mensalidades
devidas até 31 de março de 1990, são os previstos na legislação
anteriormente em vigor.
§ 2? As escolas apresentarão suas planilhas de custos ou
complementação às já entregues, com, no mínimo, os valores
(15) V. pág. 953 deste volume.
(1) V. pág. 779 deste volume.
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das mensalidades cobradas em dezembro de 1988, até o dia 7 de
maio de 1990.
§ 3? Às escolas que não apresentarem suas planilhas na
forma e prazo previstos no parágrafo anterior serão aplicadas
as penalidades constantes da Lei Delegada n:' 4(2), de 26 de setembro de 1962.
§ 4? Os Conselhos de Educação divulgarão os valores das
mensalidades de março de 1990, no âmbito de suas respectivas
competências, até o dia 21 de maio de 1990.
§ 5? Por ocasião do pagamento das mensalidades de junho
de 1990, será feita a compensação dos valores cobrados em desacordo com o valor-teto homologado para os meses de março,
abril e maio, se houver.
Art. 3? O valor-teto, fixado nos termos desta medida provisória, para o mês de março constituirá a base de cálculo para
os rejustes de maio de 1990 e assim sucessivamente.
Art. 4? Serão nulos, de pleno direito, quaisquer aumentos
de mensalidades escolares, autorizados após 15 de março de
1990, em desacordo com a política de estabilização de preços e
salários do Governo.
Art. 5? Ficam convalidados os atos porventura praticados, com base na Medida Provisória n:' 176(3), de 29 de março de
1990.
Art. 6? Esta medida provisória entrará em vigor na data
de sua publicação.
Art. 7? Revogam-se as disposições em contrário.
Brasília, 27 de abril de 1990; 169? da Independência e
102? da República.
FERNANDO COLLOR

Carlos Chiarelli

(2) V. Coleçüo das Leis de 1962, Atos do Poder Legislativo, volume V, pág. 19.
(3) V. pág. 942 deste volume.
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 182(2, t.l):809-957, mar./abr. 1990.

DECRETOS LEGISLATIVOS

Faço saber que o CONGRESSO NACIONAL aprovou, nos
termos do art. 49, inciso XII, da Constituição, e eu, NELSON
CARNEIRO, Presidente do Senado Federal, promulgo o seguinte

DECRETO LEGISLATIVO N? 1, DE 1990
Aprova o ato que renova a concessão
outorgada à Sociedade Rádio Emboabas de
Minas Gerais Ltda., para explorar serviço
de radiodifusão sonora em onda média, na
Cidade de. Tiradentes, Estado de Minas
Gerais.

Art. I? É aprovado o ato que renova por 10 (dez) anos, a
partir de 31 de outubro de 1987, a concessão outorgada à Sociedade Rádio Emboabas de Minas Gerais Ltda., para explorar, na
Cidade de Tiradentes, Estado de Minas Gerais, sem direito de
exclusividade, serviço de radiodifusão sonora em onda média.
Art. 2? Este decreto legislativo entra em vigor na data de
sua publicação.
Senado Federal, 8 de março de 1990.
SENADOR NELSON CARNEIRO
Presidente
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 182(2, t.l):959-960, mar ./abr. 1990.
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Faço saber que o CONGRESSO NACIONAL aprovou, nos
termos do art. 49, inciso XII, da Constituição, e eu, NELSON
CARNEIRO, Presidente do Senado Federal, promulgo o seguinte
DECRETO LEGISLATIVO

N~

2, DE 1990

Aprova o ato que renova a concessão
de outorga à Rádio Maringá de Pombal
Ltda., para explorar serviço de radiodifusâo sonora em onda média, na Cidade de
Pombal, Estado da Paraíba.

Art. 1~ É aprovado o ato que renova por 10 (dez) anos, a
partir de 2 de dezembro de 1987, a concessão outorgada à Rádio
Maringá de Pombal Ltda., para explorar, na Cidade de Pombal,
Estado da Paraíba, sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão sonora em onda média.
Art. 2~ Este decreto legislativo entra em vigor na data de
sua publicação.
Senado Federal, 12 de março de 1990.
SENADOR NELSON CARNEIRO
Presidente

Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 182(2, t.l):959-960, mar.labr. 1990.

RESOLUÇÕES

Faço saber que o SENADO FEDERAL aprovou, nos termos do art. 52, inciso V, da Constituição, e eu, NELSON CARNEIRO, Presidente, promulgo a seguinte
RESOLUÇÃO N? 2, DE 1990
Autoriza a Comissão Nacional de Energia Nuclear (CNEN) a contratar operação
de crédito externo com garantia da União,
no valor de até FB 86.835.783,00 (oitenta e
seis milhões, oitocentos e trinta e cinco mil,
setecentos e oitenta e três francos belgas).

Art. I? É a Comissão Nacional de Energia Nuclear
(CNEN) autorizada, nos termos do art. 52, inciso V, da Constituição, a contratar operação de crédito externo, no valor de até
FB 86.835.783,00 (oitenta e seis milhões, oitocentos e trinta e
cinco mil, setecentos e oitenta e três francos belgas), ou seu
equivalente em outra moeda, junto ao Bank Brussels Lambert
S.A., mediante garantia da República Federativa do Brasil, destinada ao financiamento da importação de um separador eletromagnético de isótopos estáveis de urânio e de hidrogênio, fabricado pela empresa belga Ion Beam Applications S.A., para a
produção de radioisótopos destinados ao reator IEA - RI, da
CNEN - SP, e aos ciciotrons GV-28, do Rio de Janeiro e de
São Paulo, que deverão ser utilizados em centros de medicina
nuclear e hospitais especializados, bem como na agricultura, na
indústria e na pesquisa científica.
Parágrafo único. A operação atenderá às seguintes condições financeiras básicas:
a) montante do financiamento: até FB 86.835.783,00;
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b) juros: 8,1 % a.a., fixos, exigidos semestralmente;
c) comissão de compromisso: 0,20% a.a. sobre o saldo não
desembolsado;
d) desembolso: prazo limite de 18 meses, a contar da vigência do contrato;
e) prêmio de seguro: até 5% sobre o valor do contrato;
f) amortização: em 10 semestralidades iguais e consecutivas, sendo a primeira 24 meses após a vigência do contrato.
Art. 2? É o Poder Executivo autorizado a dar o aval do
Tesouro Nacional à operação mencionada no art. I? desta resolução, mediante o recebimento de contragarantias efetivas' da
Comissão Nacional de Energia Nuclear (CNEN), se assim julgado desejável.
Art. 3? É estabelecido o prazo de dezoito meses para o
exercício desta autorização.
Art. 4? Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.
Senado Federal, 7 de março de 1990.

SENADOR NELSON CARNEIRO
Presidente
Faço saber que o SENADO FEDERAL, aprovou, e eu,
NELSON CARNEIRO, Presidente, nos termos do art. 48, item
28, do Regimento Interno, promulgo a seguinte
RESOLUÇÃO N? 3, DE 1990
Autoriza a Prefeitura Municipal de Maceió, Estado de Alagoas, a contratar operação de crédito, em cruzados novos, no valor
correspondente a 18.073.401,80 Bônus do
Tesouro Nacional (BTN) junto à Caixa Econõmice Federal.

Art. 1? É a Prefeitura Municipal de Maceió, Estado de
Alagoas, autorizada, nos termos dos arts. 5? e 7? da Resolução
n? 94, de 1989, do Senado Federal, a contratar, com excepcional
dispensa ao limite fixado pelo item I do art. 3? de tal resolução,
operação de crédito em valor equivalente a 18.073.401,80 (dezoito
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 182(2, t.l):961-971, mar./abr. 1990.
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milhões, setenta e três mil, quatrocentos e um e oito décimos)
Bônus do Tesouro Nacional (BTN) correspondente, nesta data,
a NCz$ 533.886.611,00 (quinhentos e trinta e três milhões, oitocentos e oitenta e seis mil, seiscentos e onze cruzados novos),
junto ao Programa de Apoio ao Desenvolvimento Urbano (Produrb), da Caixa Econômica Federal, com vistas ao financiamento de obras de implantação e recuperação de infra-estrutura, de
saneamento básico e de outras relacionadas com desenvolvimento urbano, inclusive a construção de equipamentos comunitários.
Parágrafo único. A operação de crédito a que se refere este artigo será efetuada com observância das seguintes condições:
I - Prazos:
a) de carência: 6 meses além do prazo de execução;
b) de amortização: 216 meses.
II - Encargos:
a) juros de 6% ao ano:
b) taxa de administração de 2% sobre cada desembolso;
c) correção monetária de acordo com o limite de atualização
dos saldos das cadernetas de poupança livre;
d) contribuição para o Prosec: 0,5% do valor do financiamento.
III - Garantia:
Quotas do Fundo de Participação dos Municípios (FPM).
Art. 2? A presente autorização será exercida dentro de oito meses de sua formalização.
Art. 3? Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.
Senado Federal, 13 de março de 1990.

SENADOR NELSON CARNEIRO
Presidente
Faço saber que o SENADO FEDERAL aprovou, e eu,
NELSON CARNEIRO, Presidente, nos termos do art. 48, item
28, do Regimento Interno, promulgo a seguinte
CoL Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 182(2, t.1):961-971, mar./abr. 1990.
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RESOLUÇÃO N? 4, DE 1990
Autoriza Prefeitura Municipal de Natal, Estado do Rio Grande do Norte, a elevar, temporariamente, o limite de sua dívida consolidada interna, no valor equivalente a 935.882,67 Bônus do Tesouro Nacional
(BTN).

Art. I? É a Prefeitura Municipal de Natal, Estado do Rio
Grande do Norte, autorizada, nos termos do art. 7? da Resolução n? 94, de 15 de dezembro de 1989, do Senado Federal, a elevar temporariamente, o parâmetro fixado pelo item I do art. 3?
da mencionada resolução, de modo a poder contratar operação
de crédito no valor equivalente a 935.882,67 Bônus do Tesouro
Nacional (BTN) junto à Caixa Econômica Federal, destinada ao
financiamento de obras de implantação de drenagem, esgotos
sanitários e pavimentação, a serem realizadas naquela localidade.
Art. 2? O órgão executor dos projetos mencionados no artigo anterior será escolhido através de concorrência pública, na
forma da lei.
Art. 3? A presente autorização terá validade até o término
do mandato do atual Prefeito daquele município.
Art. 4? Esta resolução entra em vigor na data de sua PU
blicação.
Senado Federal, 13 de março de 1990.
w

SENADOR NELSON CARNEIRO
Presidente
Faço saber que o SENADO FEDERAL aprovou, e eu,
NELSON CARNEIRO, Presidente, nos termos do art. 48, item
28, do Regimento Interno, promulgo a seguinte
RESOLUÇÃO N? 5, DE 1990
Autoriza a Prefeitura Municipal de Vitória da Conquista, Estado da Bahia, a contratar operação de crédito no valor correspondente, em cruzados novos, a 6.411.381,82
Bônus do Tesouro Nacional (BTN), junto à
Caixa Econômica Federal.
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 182(2, t.l):961-971, mar.labr. 1990.
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Art. 1? É a Prefeitura Municipal de Vitória da Conquista,
Estado da Bahia, nos termos do art. 3? da Resolução n? 94, de
15 de dezembro de 1989, do Senado Federal, autorizada a contratar operação de crédito no valor correspondente, em cruzados
novos, a 6.411,381,82 Bônus do Tesouro Nacional (BTN), junto à
Caixa Econômica Federal, destinada ao financiamento de obras
de infra-estrutura e urbanização do Bairo Alto Maron e de terraplanagern, pavimentação e drenagem do Baíro de Pedrinhas
(dentro do Programa Promorar) e de infra-estrutura do Bairro
Patagônia (dentro do Programa Cura).
Art. 2? Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.
Senado Federal, 13 de março de 1990.
SENADOR NELSON CARNEIRO
Presidente
Faço saber que o SENADO FEDERAL, aprovou, e eu,
NELSON CARNEIRO, Presidente, nos termos do art. 48, item
28, do Regimento Interno, promulgo a seguinte
RESOLUÇÃO N? 6, DE 1990
Autoriza o Governo do Estado do Paraná a emitir e colocar no mercado, através de
ofertas públicas, 4.000.000.000 de Letras Financeiras do Tesouro do Estado do Paraná
(LFT-PR).

Art. 1? É o Governo do Estado do Paraná autorizado, nos
termos do art. 9? da Resolução n? 94, de 1989, do Senado Federal, a emitir e colocar no mercado, através de ofertas públicas,
4.000.000.000 (quatro bilhões) de Letras Financeiras do Tesouro
do Estado do Paraná (LFT-PR), cujos recursos serão destinados
à conclusãO do programas de investimentos nas áreas de rodovias pavimentadas, obras de saneamento e infra-estrutura social, a serem realizadas naquela unidade federativa.
Art. 2? Esta resolução entra em vigor na datade sua publicação.
Senado Federal, 13 de março de 1990.
SENADOR NELSON CARNEIRO
Presidente
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 182(2, t.1):961-971, mar.vabr. 1990.
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Faço saber que o SENADO FEDERAL aprovou, e eu,
NELSON CARNEIRO, Presidente, nos termos do art. 48, item
28, do Regimento Interno, promulgo a a seguinte
RESOLUÇAO N? 7, DE 1990
Autoriza a Prefeitura Municipal de São
Paulo, Estado de São Paulo, a emitir e colocar no mercado Letras Financeiras do Tesourc do Município de São Paulo (LFTMSP).

Art. I? É a Prefeitura Municipal de São Paulo, Estado de
São Paulo, nos termos da Resolução n? 94, de 15 de dezembro
de 1989. autorizada a emitir e a colocar no mercado, no exercício
de 1990, Letras Financeiras do Tesouro do Município de São
Paulo (LFTM-SP), em quantidade suficiente ao giro dos titulas
da mesma espécie, vencíveis em 1990, pelo valor de resgate, deduzida parcela de doze por cento, a título de juros reais. Os recursos serão destinados ao giro de 81.450.170 (LFTM-SP)
vencíveis durante o exercício de 1990.
Art. 2? Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.
Senado Federal, 13 de março de 1990.
SENADOR NELSON CARNEIRO
Presidente
Faço saber que o SENADO FEDERAL, aprovou, e eu,
IRAM SARAIVA, I? Vice-Presidente, no exercício da Presidência, nos termos do art. 48, item 28, do Regimento Interno, promulgo a seguinte
RESOLUÇAO N? 8, DE 1990
Autoriza a Prefeitura Municipal de
Açeilãndie, Estado do Maranhão, a elevar,
temporariamente, o limite de sua dívida
consolidada interna no valor equivalente a
7.605.262,00 Bónue do Tesouro Nacional
(BTN).

Art. I? É a Prefeitura Municipal de Açailândía, Estado do
Maranhão, nos termos do art. 7? da Resolução n? 94, de 1989, do
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 182(2, t.l):961-971, mar./abr. 1990.
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Senado Federal, autorizada a elevar, temporariamente, o parâmetro fixado pelo item I do art. 3? da mencionada resolução, de
modo a poder contratar operações de crédito no valor equivalente a 7.605.262,00 Bônus do Tesouro Nacional (BTN), junto à Caixa Econômica Federal, destinada ao financiamento de obras de
pavimentação e drenagem pluvial, a serem executadas naquela
localidade.
Art. 2? O órgão executor dos projetos será escolhido através de concorrência pública, na forma da lei.
Art. 3? A presente autorização terá validade até o término
do mandato do atual Prefeito.
Art. 4? Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.
Senado Federal, 13 de março de 1990.

SENADOR IRAM SARAIVA
I? Vice-Presidente, no exercício
da Presidência
Faço saber que o SENADO FEDERAL aprovou, e eu,
NELSON CARNEIRO, Presidente, nos termos do art. 48, item
28, do Regimento Interno, promulgo a seguinte
RESOLUÇAO N? 10, DE 1990
Autoriza o Governo da União, através
do Ministério da Saúde, a contratar operação de crédito externo no valor de US$
267.000,000.00 (duzentos e sessenta e sete
milhões de dólares americanos), junto ao
Banco Internacional de Reconstrução e Desenvolvimento (Banco Mundial).

Art. I? Ê o Governo da União, através do Ministério da
Saúde, autorizado, nos termos do art. 52, inciso V, da Constituição Federal e do art. 3? da Resolução n? 94, de 15 de dezembro
de 1989, do Senado Federal, a contratar operação de crédito externo, no valor de US$ 267,000,000.00 (duzentos e sessenta e sete
milhões de dólares americanos) junto ao Banco Internacional de
Reconstrução e Desenvolvimento (Banco Mundial), para o financiamento parcial do Projeto de Ações Básicas de Saúde do
Nordeste Rural - Fase Il , a ser executado pelo Ministério da
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 182(2, t.ll:961-971, mar./abr. 1990.
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Saúde e pelos Estados de Alagoas, Bahia, Ceará, Maranhão,
Paraíba, Pernambuco e Sergipe.
Art. 2? A operação de que trata o art. I? obedecerá às seguintes condições financeiras básicas:
a) credor: Banco Internacional de Reconstrução e Desenvolvimento (Banco Mundial);
bl valor: US$ 267,000,000.00 (duzentos e sessenta e sete milhões de dólares americanos);
c) juros: calculados à taxa de 0,5% a.a. acima do custo de
captação de recursos pelo Banco, apurado nos semestre anterior
aos respectivos pagamentos, a serem efetivados, semestralrnen- ,
te em 15 de maio a 15 de novembro de cada ano;
d) amortização: em 20 prestações semestrais iguais e consecutivas, no valor de US$ 13,350,000.00 (treze milhões, trezentos
e cinqüenta mil dólares americanos) vencendo-se a primeira em
15 de maio de 1995 e a última em 15 de novembro de 2004;
e) comissão de compromisso: 0,75% a.a. sobre os saldos do
empréstimo não desenbolsados, exigível semestralmente juntamente com os juros. Excepcionalmente até 30 de junho de 1990
tal comissão está fixada em 0,25% a.a.;
f) desembolsos: poderão ser efetuados até 30 de junho de
1996.
Art. 3? Esta resolução vigorará pelo prazo de setenta e
dois meses, a contar da data de sua publicação.
Senado Federal, 22 de março de 1990.
SENADOR NELSON CARNEIRO
Presidente
Faço saber que o SENADO FEDERAL aprovou, e eu,
NELSON CARNEIRO, Presidente, nos termos do art. 48, item
28, do Regimento Interno, promulgo a seguinte
RESOLUÇÃO N? 11, DE 1990
Autoriza o Governo do Estado de Goiás
a emitir e colocar no mercado, através de
ofertas públicas, 4.000.000.000 Letras Financeiras do Tesouro do Estado de Goiás
(LTF-GO).
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 182(2, t.1):961-971, mar./abr. 1990.
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Art. I? É o Governo do Estado de Goiás autorizado, nos termos do art. 9? da Resolução n? 94, de 15 de dezembro de 1989,
do Senado Federal, a emitir e colocar no mercado, através de
ofertas públicas, 4.000.000.000 Letras Financeiras do Tesouro do
Estado de Goiás (LFT-GO), na modalidade nominativatransferível, com rendimento igual ao das Letras Financeiras do
Tesouro Nacional, no prazo de até um mil, quatrocentos e sessenta dias, no valor nominal de Cr$ 1,00 (um cruzeiro), e cujos
recursos advindos de tal emissão serão utilizados na rolagem de
suas dividas fundada e flutuante.
Art. 2? Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.
Senado Federal, 23 de março de 1990.
SENADOR NELSON CARNEIRO
Presidente
Faço saber que o SENADO FEDERAL aprovou, nos termos do art. 52, inciso X, da Constituição, e eu, NELSON CARNEIRO, Presidente, promulgo a seguinte
RESOLUÇAo N? 12, DE 1990
Suspende, de acordo com a decísso pro·
ferida pelo Supremo Tribunal Federal, em
acórdão de 5 de março de 1986, a execução
do parágrafo único do art. 45 da Lei Orgênica da Magistratura Nacional (Lei Complementar n? 35/79), nos termos do que dispõe
o art. 52, inciso X, da Constituição.

Artigo único. Fica suspensa, de acordo com a decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal, em acórdão de 5 de março de 1986, a execução do parágrafo único do art. 45 da Lei Orgânica da Magistratura Nacional (Lei Complementar n? 35179),
nos termos do que dispõe o art. 52, inciso X, da Constituição
Federal.
Senado Federal, 26 de março de 1990
SENADOR NELSON CARNEIRO
Presidente
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Faço saber que o SENADO FEDERAL aprovou, e eu,
NELSON CARNEIRO, Presidente, nos termos do art. 48, item
28 do Regimento Interno, promulgo a seguinte
RESOLUÇAO N?13, DE 1990
Autoriza o Governo do Estado de Sõo
Paulo a emitir um total de 4.500.000.000 de
Letras Financeiras do Tesouro do Estado
de Seo Paulo {LFTP} em eubetituiçso de
igual número de títulos emitidos a título de
antecipação da receita.

Art. I? É O Governo do Estado de São Paulo autorizado,
nos termos do art. 9? da Resolução n? 94, de 1989, do Senado
Federal, a emitir, mediante registro no Banco Central do Brasil,
um total de 4.500.000.000 (quatro bilhões e quinhentos milhões)
de Letras Financeira do Tesouro do Estado de São Paulo
(LFTP), equivalentes, na data da solicitação, ao montante de
NCz$ 4.500.000.000,00 (quatro bilhões e quinhentos milhões de
cruzados novos), em substituição a igual quantidade de títulos
emitidos no início do corrente ano com vistas à antecipação da
receita orçamentária, que serão extintos, visando ao equacionámenta das receitas estaduais destinadas ao financiamento de
projetos de investimentos na área de transportes e ao alongamento do perfil da dívida fundada daquela unidade da federação.
Parágrafo único. A emissão e a colocação dos títulos a que
se refere este artigo será efetuada com observância às seguintes
condições básicas:
a) valor nominal unitário: NCz$ 1,00 (um cruzado novo), em
15 de janeiro de 1990;
b) modalidade: nominativa-transferível;
c) prazo de resgate dos títulos: cinco anos;
di forma de colocação: através de ofertas públicas, nos termos da Resolução n? 565, de 1979, do Banco Central do Brasil
(BACEN);
e) rendimentos: similar à aplicada aos títulos federais da
espécie (mesma taxa referencial);
fi colocação dos títulos: a partir de março de 1990;
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g) vencimento dos títulos: 15 de janeiro de 1995.
Art. 2? A presente autorização será exercida até 30 de setembro de 1990.
Art. 3? Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.
Senado Federal, 29 de março de 1990.
SENADOR NELSON CARNEIRO
Presidente

Faço saber que o SENADO FEDERAL aprovou, e eu,
NELSON CARNEIRO, Presidente, nos termos do art. 48, item
28, do Regimento Interno, promulgo a seguinte
RESOLUÇÃO N? 14, DE 1990
Autoriza a Prefeitura Municipal de Murieé, Estado de Minas Gerais, a elevar em
Cr$ 3.820.371,00 (três milhões, oitocentos e
vinte mil, trezentos e setenta e um cruzeiros) o montante de sua divida consolidada.

Art. I? É a Prefeitura Municipal de Muriaé, Estado de
Minas Gerais, nos termos do art. 52, inciso VI da Constituição,
autorizada a contratar operação de crédito no valor correspondente em cruzeiros, a 3.239.250 Bônus do Tesouro Nacional
(BTN) junto à Caixa Econômica Federal, neste ato representada
pelo Banco de Desenvolvimento de Minas Gerais, destinada à
aplicação em pavimentação, contenção de encostas, galerias de
águas pluviais, centro de saúde, mercado central de produção
rural e rede de esgotos sanitários, no município.
Art. 2? Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.
Senado Federal, 29 de março de 1990
SENADOR NELSON CARNEIRO
Presidente
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REPUBLICAÇOES

LEI
BIMESTRE MARÇOI ABRIL DE 1990

LEI N? 8.030, DE 12 DE ABRIL DE 1990 ('I
Institui nova sistemática para reajuste
de preços e salários em geral, e dá outras
providências.

o PRESIDENTE DA REPúBLICA, faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte lei:
Art. 1? Ficam vedados, por tempo indeterminado, a partir
da data de publicação da Medida Provisória n? 154, de 15 de
março de 1990, quaisquer reajustes de preços de mercadorias e
serviços em geral, sem a prévia autorização em portaria do Ministro da Economia, Fazenda e Planejamento.
Art. 2? O Ministro da Economia, Fazenda e Planejamento
estabelecerá, em ato publicado no Diário Oficial da União:
I - no primeiro dia útil de cada mês, a partir do dia 1?
de maio de 1990, o percentual de reajuste máximo mensal dos
preços autorizados para as mercadorias e serviços em geral;
U - no primeiro dia útil, após o dia 15 de cada mês, a
partir do dia 15 de abril de 1990, o percentual de reajuste mínimo mensal para os salários em geral, bem assim para o salário
mínimo;
lU - no primeiro dia útil, após o dia 15 de cada mês, a
partir de 15 de abril de 1990, a meta para o percentual de varia(*) Publicada no DO de 13.4.1990 (v. pag. 779 deste volume).
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ção média dos preços durante os trinta dias contados a partir
do primeiro dia do mês em curso.
§ 1~ O percentual de reajuste salarial mínimo mensal estabelecido neste artigo será válido para o ajuste das remunerações
relativas ao trabalho prestado no mês em curso.
§ 2? Os percentuais de reajuste máximo para os preços de
mercadorias e serviços em geral terão como referência os trinta
dias posteriores à data de sua divulgação pelo Ministro da Economia, Fazenda e Planejamento, observado o prazo mínimo de
trinta dias entre os reajustes.
§ 3~ O Ministro da Economia, Fazenda e Planejamento deliberará sobre os pedidos de reajustes, em caráter extraordinário, de preços específicos, desde que não seja comprometida a
meta estabelecida para a variação média dos preços a que se refere o inciso IIL
§ 4? A restrição a que se refere o parágrafo anterior não se
aplica aos reajustes de preços autorizados até 30 de abril de
1990.
§ 5~ O percentual a que se refere o item II nunca será inferior ao que se refere o item IH do caput deste artigo.
§ 6~ O Ministro da Economia, Fazenda e Planejamento solicitará à Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE I ou a instituição de pesquisa de notória especialização, o cálculo de índices de preços apropriados à medição da
variação média dos preços relativa aos períodos correspondentes às metas a que se refere o inciso III.

Art. 3? Aumentos salariais, além do reajuste mínimo a
que se refere o art. 2?, poderão ser livremente negociados entre
as partes, mas não serão considerados na deliberação do ajuste
de preços, de que trata o § 3~ do mesmo artigo.
§ I? (Vetado).
§ 2~ Os aumentos salariais relativos ao caput deste artigo
aplicam-se, também, aos diaristas, horistas e trabalhadores
avulsos.
Art. 4~ O descumprimento dos limites de reajustes de preços e salários estabelecidos nos arts. 1? e 2? constitui crime de
abuso do poder econômico, a ser definido em lei.
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Art. 5? A partir de 1? de abril de 1990, o salário mínimo
será reajustado, automaticamente, sempre que a variação acumulada dos reajustes mensais dos salários for inferior à variação acumulada dos preços de uma cesta de produtos, onde estarão contemplados a alimentação, higiene, saúde e serviços básicos, que incluem tarifas públicas e transportes, a ser definida

em Portaria do Ministro da Economia, Fazenda e Planejamento,
acrescida de um percentual de incremento real.
Parágrafo único. Os percentuais de reajuste automático,
referidos no caput, que serão iguais à variação acumulada dos
preços da mencionada cesta básica, aplicar-se-ao sobre o salário
de junho de 1990, e, posteriormente, a cada bimestre, deduzidos
os aumentos mensais de que trata o inciso 11 do art. 2~, sendo
que os incrementos reais deste serão de 5% (cinco por cento) no
salário de junho de 1990 e de 6,09% (seis inteiros e nove centésimos por cento), a partir de agosto de 1990, inclusive, e a cada
bimestre.
Art. 6? (Vetado).
Art. 7? Os reajustes de aluguéis residenciais previstos nos
contratos de locação de imóveis, em geral, serão efetuados; a
partir de I? de abril de 1990, de acordo com o percentual de variação média dos preços de que trata o inciso UI do art. 2?
Parágrafo único. Nos aluguéis residenciais contratados até
a data de publicação desta Lei, o cálculo do respectivo reajuste
terá por base os índices pactuados, relativos aos meses anteriores a abril de 1990, estabelecidos na conformidade da legislação
pertinente, exceção feita ao mês de março que terá seu índice fixado pelo Ministério da Economia, Fazenda e Planejamento.
Art. 8? Os reajustes de mensalidades escolares devidas a
partir de 1? de abril de 1990 serão calculados de acordo com os
percentuais de reajuste mínimo dos salários de que trata o inciso U do art. 2?
Art. 9? O disposto nesta lei aplica-se:
I - aos vencimentos, soldos e demais remunerações e
vantagens pecuniárias dos servidores públicos, civis e militares, da Administração Pública Federal, direta e autárquica,
bem assim aos respectivos proventos de aposentadoria e às pensões de seus beneficiários;
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II - aos salários e demais remunerações e vantagens pecuniárias dos servidores de fundações e empresas públicas, SO~
ciedades de economia mista e demais entidades controladas, direta ou-indiretamente, pela União e Distrito Federal;
111 -- aos proventos de aposentadoria e às pensões pagas
pela Previdência Social, observado o disposto no art. 5? do Ato
das Disposições Constitucionais Transitórias.
Art. 10. O Ministro da Economia, Fazenda e Planejamento
baixará os atos que forem necessários à execução desta lei.
Art. 11. (Vetado).
Art. 12. (Vetado).
Art. 13. (Vetado).
Art. 14. Ficam revogados o Decreto-Lei n? 808, de 18 de
maio de 1967, a Lei n? 7.769, de 26 de maio de 1989, a Lei n?
7.788, de 3 de julho de 1989, e o art. 2? da Lei n? 7.789, de 3 de
julho de 1989 e as demais disposições em contrário.
Art. 15. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 12 de abril de 1990; 169? da Independência e
102? da República.

FERNANDO COLLOR
Bernardo Cabral
Zélia M. Cardoso de Mello

MEDIDAS PROVISÓRIAS
BIMESTRE MARÇO!ABRIL DE 1990

MEDIDA PROVISÓRIA N? 160, DE 15 DE MARÇO
DE 1990 (')
Altera a legisleçeo do Imposto sobre
Opereções Financeiras, instituindo incidências de caráter transitório sobre os atos
que menciona, e dá outras providências.
(*) Publicada no DO de 16.3.1990 (v. pág. 895 deste volume).
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o PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições
que lhe confere o artigo 62 da Constituição e tendo em vista o
artigo 153, inciso V, da mesma Constituição, resolve adotar a
seguinte medida provisória, com força de lei:
Art. I? São instituídas as seguintes incidências do imposto sobre operações de crédito, câmbio e seguro, ou relativas a
títulos ou valores mobiliários:
I - resgate de títulos e valores mobiliários, públicos e
privados, inclusive de aplicações de curto prazo, tais como letras de câmbio, depósitos a prazo com ou sem emissão de certificado, letras imobiliárias, debêntures e cédulas hipotecárias;
II - transmissão ou venda de ouro definido pela legislação como ativo financeiro;
III
transmissão e resgate de título representativo de ouro;
IV
transmissão de ações de empresas de capital aberto
negociadas em bolsas de valores e emissão das respectivas bonificações;
V - saques efetuados em cadernetas de poupança.
Art. 2? O imposto ora instituído terá as seguintes características:
I - somente incidirá sobre operações praticadas com ativos e aplicações de cujo principal o contribuinte seja titular na
data de publicação desta medida provisória;
II - incidirá uma só vez sobre a primeira das operações
especificadas -em cada um dos incisos do artigo anterior, praticada a partir da publicação desta medida provisória com o título ou valor mobiliário, excluída sua incidência nas operações
sucessivas que tenham por objeto o mesmo título ou valor mobiliário;
III -não prejudicará as incidências já estabelecidas na legislação, constituindo, quando ocorrer essa hipótese, um adicional para as operações já tributadas por essa legislação,
IV - não incidirá relativamente a ações, caso o valor total
detido pelo titular, na data da publicação desta medida provisó'
ria, seja igualou inferior a 10.000 BTNs fiscais;
V - não incidirá relativamente aos depósitos em cadernetas de poupança cujo valor total dos depósitos detidos pelo t.ituCol. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 182(2, t.1J;973-989, marv/abr. 1990.
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lar, na data de publicação desta medida provisória, seja igual
ou inferior a 10.000 BTN s;
VI - não incidirá sobre o resgate de quotas de fundos em
condomínio e sobre o resgate dos títulos integrantes das carteiras das instituições financeiras vinculados a acordos de recompra,

§ I? A apuração do valor total das ações detidas pelo titular, mencionado no inciso IV, será obtida tomando por base o
preço médio verificado, para cada ação, no último pregão de
bolsa de valores anterior à publicação desta medida provisória,
em que tiver sido objeto de negociação, convertido em BTN Fiscal, pelo valor vigente na data desse pregão.
§ 2? A apuração do valor total dos depósitos em cadernetas de poupança mencionado no inciso V será obtida considerando-se a soma dos saldos das contas nas respectivas datas
de crédito de rendimento no mês de março de 1990, já incluidos
08 depósitos efetuados neste mês, convertidos em BTN Fiscal,
pelo valor vigente nessas datas.
§ 3? No caso das aplicações financeiras mencionadas no
inciso I do art. l?, o imposto de que trata esta medida provisófia não incidirá sobre 08 ativos das instituições financeiras aos
quais corresponda operação ativa de idêntica natureza, prazo e
valor.
Art. 3? A base de cálculo do imposto de que trata esta medida provisória é:
I ~ nas hipóteses de que trata o inciso I do art. 1?, o valor resgatado;
H - nas hipóteses de que tratam os incisos H e IH do
art. 1?, o valor da operação;
IH ~ nas hipóteses de que trata o inciso IV do art. I?, o
valor da operação em bolsa, e observada a dedução prevista §
1? do art. 7?;
IV - nas hipóteses de que trata o inciso V do art. I?, o valor do saque, observada a dedução prevista no § I? do art. 7~.
Parágrafo único. No caso de aquisição de ações e ouro,
por exercício de opção, a base de cálculo será obtida ut.ilizandose o preço médio observado em pregão no dia do exercício, assegurada, para as ações, a dedução prevista no § I? do art. 7?
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Art. 4? Fica estabelecida a obrigatoriedade da apresentação pelo contribuinte, no prazo de 30 dias, de declaração discriminando os ativos financeiros mencionados nos incisos 11, Ill,
IV e V do art. I?, quando ocorrer pelo menos uma das seguintes
hipóteses:
I - o contribuinte possuir ouro;
II - o valor total das ações for superior a 10.000 BTNs
Fiscais; ou
III - o valor total dos saldos de cadernetas de poupança
for superior a 10.000 BTNs Fiscais.
Parágrafo único. O Departamento da Receita Federal estabelecerá as formas em que serão apresentadas as informações
de que trata este artigo.
Art. 5? A alíquota do imposto de que trata esta medida
provisória é de:
I - 8% (oito por cento), nas hipóteses de que trata o inciso I do art. I?;
II - 35% (trinta e cinco por cento), nas hipóteses de que
tratam os incisos II e III do art. I?;
III - 25% (vinte e cinco por cento), nas hipóteses de que
trata o inciso IV do art. I?;
IV - 20% (vinte por cento), nas hipóteses de que trata o
inciso V do art. I?
Art. 6? As alíquotas previstas nos incisos lI, III e IV do
artigo anterior serão reduzidas, respectivamente, para 15%
(quinze por cento), para 8% (oito por centol e para 8% (oito por
cento), se o contribuinte, dentro do prazo de trinta dias contados da publicação desta medida provisória, optar pelo pagamento do imposto previsto no art. I?, oportunidade em que lhe será
concedido o parcelamento em 5 (cinco) prestações mensais,
iguais e sucessivas atualízadas pela variação do BTN Fiscal.
§ I? A intenção do contribuinte em optar pela antecipação
do imposto deverá ser indicada na declaração de que trata o art.
4?.
§ 2? Na hipótese de antecipação, a base de cálculo do imposto será:

ai no caso dos incisos II e III do artigo I?, o valor do ouro
apurado com base no preço médio observado no pregão de bolCol. Lei y:Rep. Fed. Brasil, Brasília, 182(2, Ll):973-989, mar./abr. 1990.
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sas de mercadorias imediatamente anterior à publicação desta
medida provisória, convertido em BTN Fiscal vigente na data
desse pregão;
b) no caso dos itens IV e V do art. I?, observar-se-á o critério estabelecido nos §§ I? e 2? do art. 2? desta medida provisória.

Art. 7? O pagamento da l~ parcela da antecipação será feito quando da apresentação da declaração a que se refere o art.
4?, através do Documento de Arrecadação de Receitas Federais
(DARF).
§ I? No cálculo do valor a ser antecipado, serão deduzidos
os valores mencionados nos incisos IV e V do artigo 2?, respectivamente, para as ações e para 08 depósitos de poupança.
§ 2? O valor antecipado poderá ser pago em cruzados novos, não se admitindo, neste caso, o parcelamento.
§ 3? O pagamento será efetuado mediante a conversão em
cruzeiros, na data do pagamento, do valor apurado em BTNs
Fiscais, segundo o critério fixado no § 2? do art. 6?
Art. 8? Para os casos em que não houver opção do contribuinte pela antecipação, o Departamento da Receita Federal
baixará normas com vistas a permitir a redução prevista no § I?
do artigo anterior.
Parágrafo único. Na hipótese deste artigo, somente será
admitido o pagamento em cruzeiros.

Art. 9? São contribuintes do imposto de que trata esta medida provisória:
I - aquele que efetua o resgate, nas hipóteses de que trata o inciso I do art. I?;
U - o transmitente, na hipótese de que trata o inciso U
do art. I?;
lU - o transmitente e o que efetua o resgate, respectivamente, nas hipóteses de que trata o inciso UI do art. I?;
IV - o transmitente e o emitente, respectivamente, nas hipóteses de que trata o inciso IV do art. I?;
V - o depositante na hipótese de que trata o inciso V do
art. I?
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Parágrafo único. Nas hipóteses do inciso I do art. I? a responsabilidade pela retenção e recolhimento do imposto será da
instituição financeira pagadora, exceto nos casos em que o beneficiário for outra instituição financeira, quando caberá a esta
outra o recolhimento do tributo.
Art. 10. Para a facilidade de implementação e fiscalização
da presente medida provisória, sem prejuízo do sigilo legalmente estabelecido, é facultado à autoridade fiscal do Banco Central do Brasil e do Departamento da Receita Federal proceder a
fiscalizações nos agentes do Sistema Financeiro da Habitação e
em quaisquer das entidades que interfiram, direta ou indiretamente, no mercado de títulos ou valores mobiliários, inclusive
instituições financeiras e sociedades corretoras e distribuidoras,
que são obrigados a prestar as informações que lhes forem exigidas por aquela autoridade.
Art. 11. A custódia de titulos, valores mobiliários e ouro
somente poderá ser levantada depois de assegurado o pagamento do imposto ora instituído.
Art. 12. O Banco Central do Brasil e o Departamento da
Receita Federal, em ato conjunto, expedirão as normas necessárias à efetivação desta medida provisória, especialmente as destinadas a fixar os prazos para pagamento do imposto.
Art. 13. Esta medida provisória entra em vigor na data de
sua publicação.
Brasília, 15 de março de 1990; 169? da Independência e
102? da República.

FERNANDO COLLOR
Zélia Cardoso de Mello

MEDIDA PROVISÓRIA N? 168, DE 15 DE MARÇO
DE 1990(*)
Institui o cruzeiro, dispõe sobre a líquidez dos ativos financeiros, e dá outras
providências.
(*) Publicada no

no de 16.3.1990 (v.

pág. 922 deste volume).
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o PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição
que lhe confere o artigo 62 da Constituição, adota a seguinte
medida provisória, com força de lei:
Art. I? Passa a denominar-se cruzeiro a moeda nacional,
configurando a unidade do sistema monetário brasileiro.
§ I? Fica mantido o centavo para designar a centésima
parte da nova moeda.
§ 2? Um cruzeiro corresponde a um cruzado novo.
§ 3? As quantias em dinheiro serão escritas precedidas do
símbolo Cr$.
Art. 2? O Banco Central do Brasil providenciará a aquísíção de cédulas e moedas em cruzados novos, bem como fará imprimir as novas cédulas em cruzeiros, na quantidade indispensável à substituição do meio circulante.
§ I? As cédulas e moedas em cruzados novos circularão simultaneamente ao cruzeiro, de acordo com a paridade estabelecida no § 2? do art. I?
§ 2? As cédulas e moedas em cruzados novos perderão poder liberatório e não mais terão curso legal nos prazos estabelecidos pelo Banco Central do Brasil.
§ 3? As cédulas e moedas em cruzeiro emitidas anteriormente à vigência desta medida provisória perdem, nesta data, o
valor liberatório, e não mais terão curso legal.
Art. 3? Serão expressos em cruzeiros, doravante, todos os
valores constantes de demonstrações contábeis e financeiras,
balanços, cheques, títulos, preços, precatórios, contratos e todas as expressões pecuniárias que se possam traduzir em moeda nacional.
Art. 4? Os cheques emitidos em cruzados novos e ainda
não depositados junto ao sistema bancário serão aceitos somente para efeito de compensação e crédito a favor da conta do detentor do cheque, em cruzados novos" até data a ser fixada pelo
Banco Central do Brasil.
Parágrafo único. Nos casos em que o detentor do cheque
não for titular de conta bancária, o Banco Central do Brasil estabelecerá limite em cruzados novos qiue poderá ser sacado irnediatamente em cruzeiros.
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Art. 5? Os saldos dos depósitos à vista serão convertidos
em cruzeiros, segundo a paridade estabelecida no § 2? do art. I?
obedecido o limite de NCz$ 50.000,00 (cinqüenta mil cruzados
novos).
§ I? As quantias que excederem o limite fixado no caput
deste artigo serão convertidas, a partir de 16 de setembro de
1991, em 12 (doze) parcelas mensais iguais e sucessivas.
§ 2? As quantias mencionadas no parágrafo anterior serão
atualizadas monetariamente pela variação do BTN Fiscal, verificada entre o dia 19 de março de 1990 e a data da conversão,
acrescida de juros equivalentes a 6% (seis por cento) ao ano ou
fração pro rata.
"
§ 3? As reservas compulsórias
em espécie sobre depósitos
à vista, mantidas pelo sistema bancário junto ao Banco Central
do Brasil, serão convertidas e ajustadas conforme regulamentação a ser baixada pelo Banco Central do Brasil.
Art. 6? Os saldos das cadernetas de poupança serão convertidos em cruzeiros na data do próximo crédito de rendimento
ou a qualquer tempo, neste caso fazendo jus o valor sacado à
atualização monetária pela variação do BTN Fiscal verificada
entre a data do último crédito de rendimentos até a data do saque, segundo a paridade estabelecida no § 2? do art. 1?, observado o limite de NCz$ 50.000,00 (cinqüenta mil cruzados novos].
§ 1? As quantias que excederem o limite fixado no caput
deste artigo serão convertidas em cruzeiros a partir de 16 de setembro de 1991, em 12 (doze) parcelas mensais iguais e sucessivas.
§ 2? As quantias mencionadas no parágrafo anterior serão
atualizadas monetariamente pela variação do BTN Fiscal, verificada entre a data do próximo crédito de rendimentos e a data
da conversão, acrescidas de juros equivalentes a 6% (seis por
cento) ao ano ou fração pro rata.
§ 3? Os depósitos compulsórios e voluntários mantidos
junto ao Banco Central do Brasil, com recursos originários da
captação de cadernetas de poupança, serão convertidos e ajustados conforme regulamentação a ser baixada pelo Banco Central
do Brasil.
Art. 7? Os depósitos a prazo fixo, com ou sem emissão de
certificado, as letras de câmbio, os depósitos interfinanceiros,
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as debêntures e os demais ativos financeiros bem como os recursos captados pelas instituições financeiras por meio de operações compromissadas serão convertidos em cruzeiros, segundo a paridade estabelecida no § 2? do art. I?, observado o seguinte:
I - para as operações compromissadas, na data de vencimento do prazo original da aplicação, serão convertidos NCz$
25.000,00 (vinte e cinco mil cruzados novos) ou 20% (vinte por
cento) do valor de resgate da operação, prevalecendo o que for
maior.
II - para os demais ativos e aplicações, excluídos os depósitos interfinanceiros, serão convertidos, na data de vencimento
do prazo original dos títulos, 20% (vinte por cento) do valor de

resgate.
§ I? As quantias que excederem os limites fixados nos
itens I e II deste artigo serão convertidas em cruzeiros, a partir
de 16 de setembro de 1991, em 12 (doze) parcelas mensais iguais
e sucessivas.
§ 2? As quantias mencionadas no parágrafo anterior serão
atualizadas monetariamente pela variação do BTN Fiscal, verificada entre a data de vencimento do prazo original do título e a
data da conversão, acrescida de juros equivalentes a 6% (seis
por cento) ao ano ou fração pro rata.
§ 3? Os títulos mencionados no caput deste artigo cujas
datas de vencimento sejam posteriores ao dia 16 de setembro de
1991 serão convertidos em cruzeiros, integralmente na data de
seus vencimentos.

Art. 8? Para efeito do cálculo dos limites de conversão estabelecidos nos artigos 5?, 6? e 7?, considerar-se-á o total das
conversões efetuadas em nome de um único titular em uma mesma instituição financeira.
Art. 9? Serão transferidos ao Banco Central do Brasil os
saldos em cruzados novos não convertidos na forma dos artigos
5?, 6? e 7?, que serão mantidos em contas individualizadas em
nome da instituição financeira depositante.
§ I? As instituições financeiras deverão manter cadastro
dos ativos financeiros denominados em cruzados novos, individualizados em nome do titular de cada operação, o qual deverá
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ser exibido à fiscalização do Banco Central do Brasil, sempre
que exigido.
§ 2? Quando a transferência de que trata o caput deste artigo ocorrer em títulos públicos, providenciará o Banco Central
do Brasil a sua respectiva troca por novas obrigações emitidas
pelo Tesouro Nacional ou pelos Estados e Municípios, se aplicável, com prazo e rendimento iguais aos da conta criada pelo
Banco Central do Brasil.
§ 3? No caso de operações compromissadas com títulos
públicos, estes serão transferidos ao Banco Central do Brasil,
devendo seus emissores providenciar sua substituição por novo
título em cruzados novos com valor, prazo e rendimento idênticos aos dos depósitos originários das operações compromissadas.
Art. 10. As quotas dos fundos de renda fixa e dos fundos
de curto prazo serão convertidas em cruzeiros na forma do art.
7?, observado que o percentual de conversão poderá ser inferior
ao estabelecido no art. 7?, se o fundo não dispuser de liqüidez
suficiente em cruzados novos.
Art. 11. Os recursos, em cruzados novos, dos Tesouros Federal, Estaduais e Municipais, bem como os da Previdência Social, serão convertidos, integralmente, no vencimento das aplicações, não se lhes aplicando o disposto nos artigos 5?, 6? e 7?
desta medida provisória.
Art. 12. As obrigações comprovadamente contraídas anteriormente a 15 de março de 1990 e vencíveis até 180 (cento e oitenta) dias a contar da publicação desta medida provisória podem ser extintas, a critério do devedor, mediante transferência
de sua conta para a do credor, dos cruzados novos correspondentes.
§ 1? Para efeito de comprovação das obrigações valem os
meios de prova admitidos em direito, exceto a testemunhal.
§ 2? O Banco Central do Brasil definirá o instrumento de
transferência da titularidade dos depósitos.

Art. 13. O pagamento de taxas, impostos, contribuições e
obrigações previdenciárias resulta na autorização imediata e automática para se promover a conversão de cruzados novos em
cruzeiros de valor equivalente ao crédito do ente governamenCol. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 182(2, t.l):973-989. mar.labr. 1990.

986
tal, na respectiva data de vencimento da obrigação, nos próxímos 60 dias.
Art. 14. Os prazos mencionados nos artigos 12 e 13 poderão ser aumentados pelo Ministério da Economia, Fazenda e
Planejamento em função de necessidades das políticas monetá-

ria e fiscal.
Art. 15. O Banco Central do Brasil definirá normas para o
fechamento do balanço patrimonial das instituições financeiras
denominado em cruzados novos, em 15 de março de 1990, bem
como para a abertura de novos balanços patrimoniais, denominados em cruzeiros a partir desta data.
Art. 16. O Banco Central do Brasil poderá autorizar a realização de depósitos interfinanceiros, em cruzado novo, nas condições que estabelecer.
Art. 17. O Banco Central do Brasil utilizará os recursos
em cruzados novos nele depositados para fornecer empréstimos
para financiamento das operações ativas das instituições financeiras contratadas em cruzados novos, registradas no balanço
patrimonial referido no art. 15.
Parágrafo único. As taxas de juros e os prazos dos empréstimos por parte do Banco Central do Brasil serão compatíveis com aqueles constantes das operações ativas menciona-

das neste artigo.
Art. 18. O Ministro da Economia, Fazenda e Planejamento
poderá alterar os prazos e limites estabelecidos nus artigos 5?,
6? e 7? ou autorizar leilões de conversão antecipada de direitos
em cruzados novos detidos por parte do público, em função dos
objetivos da política monetária e da necessidade de Iiquidez da
economia.
Art. 19. O Banco Central do Brasil submeterá à aprovação
do Ministro da Economia, Fazenda e Planejamento, no prazo de
. 30 (trinta) dias a contar da publicação desta medida provisória,
metas trimestrais de expansão monetária, em cruzeiros, para os
próximos 12 (doze) meses, explicitando meios e instrumentos de
viabilização destas metas, inclusive através de leilões de conversão antecipada de cruzados novos em cruzeiros.
Art. 20. O Banco Central do Brasil, no uso das atribuições
estabelecidas pela Lei n? 4.595 e legislação complementar, expedirá regras destinadas a adaptar as normas disciplinadoras do
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mercado financeiro e de capitais, bem como do Sistema Financeiro da Habitação, ao disposto nesta medida provisória.
Art. 21. Na forma de regulamentação a ser baixada pelo
Ministro da Economia, Fazenda e Planejamento poderão ser admitidas conversões em cruzeiros de recursos em cruzados novos
em montantes e percentuais distintos aos estabelecidos nesta
medida provisória, desde que o beneficiário seja pessoa física
que perceba exclusivamente rendimentos provenientes de pensões e aposentadorias.
Parágrafo único. O Ministro da Economia, Fazenda e Planejamento fixará limite para cada beneficiário, das conversões
efetuadas de acordo com o disposto neste artigo.
Art. 22. O valor nominal do Bônus do Tesouro Nacional
(BTN) será atualizado cada mês por índices calculado com a
mesma metodologia utilizada para o índice referido no art. 2?, §
5? da Medida Provisória n? 154, desta data, refletindo a variação de preços entre o dia 16 do segundo mês imediatamente anterior e o dia 15 do mês anterior.
Parágrafo único. Excepcionalmente, os valores nominais
do BTN nos meses de abril e maio de 1990 serão iguais, respectivamente, aos valores do BTN Fiscal no dia I? de abril de 1990
e no dia I? de maio de 1990.
Art. 23. Os depósitos de poupança realizados no período
de 19 a 28-3-90, inclusive, serão atualizados, nos respectivos
aniversários, pela variação do BTN Fiscal verificada no período
decorrido do dia do depósito, inclusive, ao dia do crédito de
rendimentos, exc1usive, na forma a ser regulamentada pelo Banco Central do Brasil.
Art. 24. A partir de maio de 1990, os saldos das contas de
poupança serão atualizados pela variação do BTN, na forma divulgada pelo Banco Central do Brasil.
Art. 25. O valor diário do BTN Fiscal será divulgado pelo
Departamento da Receita Federal, projetando a evolução mensal da taxa de inflação.
Art. 26. Esta medida provisória entra em vigor na data de
sua publicação.
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Art. 27. Revogam-se as disposições em contrário.
Brasília, 15 de março de 1990; 168? da Independência e
102? da República.

FERNANDO COLLOR
Bernardo Cabral
Zélia Cardoso de Mello

RESOLUÇÃO
BIMESTRE SETEMBRO/OUTUBRO DE 1989

Faço saber que o SENADO FEDERAL aprovou, nos termos do art. 52, incisos V e VIII da Constituição, e eu, NELSON
CARNEIRO, Presidente, promulgo a seguinte
RESOLUÇAO N? 55, DE 1989 1*1
Autoriza a Companhia Energética de
Minas Gerais (Cemig) a contratar operação
de crédito externo no valor de US$
90,000,000.00 (noventa milhões de dólares
americanos) .

Art. I? E a Companhia Energética de Minas Gerais
(Cemig) nos termos do art. 52, incisos V e VIII da Constituição
Federal, autorizada a contratar operação de crédito externo, nas
condições financeiras do convênio de pagamentos recíprocos da
República Federativa do Brasil e República da Argentina, com
organismos financeiros
argentinos,
no
valor de
US$
90,000,000.00 (noventa milhões de dólares americanos), através
de abertura de carta de crédito do Banco do Estado de Minas
Gerais (Bernge) e/ou outros organismos financeiros nacionais,
destinada a financiar os equipamentos principais de Usina Hidrelétrica de Miranda, na região do Triângulo Mineiro, Estado

(*) Publicada no DO de 2.10.1989 (v. Coleção das Leis de 1989, volume 181,
n:' 5, pág. 2343).
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de Minas Gerais, a serem fornecidas pela empresa argentina Indústrias Metalúrgicas Pescarmona SAIYF.
Art. 2'? Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.

NELSON CARNEIRO
Presidente

Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 182{2, t.lJ;973-989, mar.labr. 1990.
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RETIFICAÇOE8

LEIS
BIMESTRE MARÇOI ABRIL DE 1990

LEI N? 8.021, DE 12 DE ABRIL DE 1990 1*1
Dispôe sobre a iâentítíceceo dos contribuintes para fins fiscais, e dá outras providências.

Retificação

N a página 7090, primeira coluna, no § 2? do art. 3?

Onde se lê:
... (Lei n? 4.069/62, art. 31) ...
Leia-se:
(Lei n? 4.069/62, art. 51) ...
LEI N? 8.029, DE 12 DE ABRIL DE 1990 1**1
Dispõe sobre a extinção e diesoluçéo
de entidades da Administração Pública Federal, e dá outras providências.

Retificação

N a página 7102, primeira coluna, no § 2? do art. 9?

Onde se lê:
(*) Publicada no DO de 13.4.1990 (v. pág. 711 deste volume).

(**) Publicada no DO de 13.4.1990 (v. pág. 768 deste volume).
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... os bens imóveis desnecessários ...

Leia-se:
... os bens móveis desnecessários .. ,
No § 2? do art. 18, onde se lê:
... Lei n? 6.252, de 11 de abril de 1978.

Leia-se:
... Lei n? 6.525, de 11 de abril de 1978.
Na segunda coluna, no art. 20, onde se lê:
A união sucederá a sociedade ...

Leia-se;
A União sucederá a entidade ...

LEI N? 8.030, DE 12 DE ABRIL DE 1990

(*)

Institui nova sistemâtica para resjuste
de preços e salários em geral, e dá outras
providências.

Retificação

N a página 7103, segunda coluna, no inciso III do art. 9?
Onde se lê:

... no art. 5? do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias.
(*) Publicada no DO de 13.4.1990 (v. pág. 779 deste volume).
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Leia-se:

... no art. 58 do Ato das Disposições Constitucionais
Transitórias.

LEI N? 8.031, DE 12 DE ABRIL DE 1990

(*)

Cria o Programa Nacional de Desesietização, e dá outras providências

Retificação

Na página 7104, primeira coluna,

Onde se lê:
Art. 5?
§ 4?

Os membros ... de Desestatizacão

Leia-se:

Art. 5?
§ 4?

(Vetado).

MEDIDAS PROVISÚRIAS
BIMESTRE MARÇO/ABRIL DE 1990

MEDIDA PROVISÓRIA N? 150, DE 15 DE MARÇO
DE 1990 (**)
Dispõe sobre a organização da Presidência da República e dos Ministérios. e dá
outras providências.

i*) Publicada no DO de 13.4.1990 (v. pág. 782 deste volume},
i**) Publicada no DO de 15.3.1990 (v. pág. 828 deste volume).
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Retificação
Na página 5354,

2~

coluna, no art. 19, inciso VIII, onde se

lê:
«i) telecomunicações, inclusive administração, controle e fiscalização da utilização do espectro de radiofreqüência;
j) serviços postais»,

Leia-se:
«h) telecomunicações, inclusive administração, controle e
fiscalização da utilização do espectro de radiofreqüência;
i) serviços postais»;
Na página 5358, 2~ coluna, no art. 47, onde se lê:
"As funções desempenhadas pelas Missões Diplomáticas referidas na alínea c do § I? do art. 26, ... >'

Leia-se:
«As funções desempenhadas pelas Missões Diplomáticas referidas na alínea c do § I? do art. 27, ... >'

MEDIDA PROVISÓRIA N? 151, de 15 DE MARÇO
DE 1990 (*1
Dispõe sobre a extinção e diesoluçeo de
entidades da Administração Pública Federal, e dá outras providências.

Retificação
Na página 5360, na 2~ coluna, no § 2? do art. 15, onde se lê:
« ... alterada pela Lei n? 6.252, de II de abril de 1978 ... >',
Leia-se:
alterada pela Lei n:' 6.525, de II de abril de 1978... "
No art. 17, onde se lê:
« .. A União sucederá a sociedade .. .»
o:...

0

(*) Publicada no DO de 15.3.1990 (v. pág. 853 deste volume),
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Leia-se:
""0 A União sucederá a entidade... »

MEDIDA PROVISÚRIA N? 151, DE 15 DE MARÇO
DE 1990 (*)
Dispõe sobre a extinção e dissolução de
entidades da Administração Pública Federal, e dá outras providências.

Retiiiceçeo
Na página 5359, 2~ coluna, no art. 4?, § 2?, onde se lê:
A Secretaria da Administração Federal poderá, ainda, alienar, mediante leilão, os bens imóveis ... »,
,,§ 2?

Leia-se:
,,§ 2? A Secretaria da Administração Federal poderá, ainda, alienar, mediante leilão, os bens móveis ... ».

MEDIDA PROVISÚRIA N? 152, DE 15 DE MARÇO
DE 1990 (**)
Dispõe sobre as relações entre as entidades fechadas de previdência privada e
suas patrocinadoras, .no iimbito da Administração Pública Federal.

Retificação
N a página 5361, 1~ coluna, no art. 4?, caput, onde se lê:
"Art. 4? As entidades fechadas de previdência privada
justificarão ao órgão executivo da Secretaria Nacional de Previdência Privada... ».
(*) Publicada no DO de 15.3.1990 (v. pág.

853 deste volume).

(**) Publicada no DO de 15.3.1990 (v. pág. 862 deste volume],

Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 182(2, t.1):991-997, mar.labr. 1990.
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Leia-se:
«Art. 4? As entidades fechadas de previdência privada
justificarão ao órgão executivo da Secretaria Nacional de Previdência Complementar... »;

MEDIDA PROVISÓRIA N? 170, DE 17 DE MARÇO
DE 1990 1*1
Altera a redação do art. 5? da Lei n?
7.800, de 10 de julho de 1989, e dá outras
providências.

Retificação

N a página 5605, primeira coluna, nas assinaturas,
Leia-se:

FERNANDO COLLOR
Zélia Cardoso de Mello
Antonio Rogério Magri

MEDIDA PROVISÓRIA N? 182, DE 23 DE ABRIL
DE 1990 ('*)
Dispõe sobre as hipóteses nas quais é
vedado o deferimento de medidas cautelares e liminares, e dá outras providências.

Retificação
Onde se lê:
«Art. I?
I -

as medidas cautelares ... ».

/*) Publicada no DO de 19.3.1990 (v. pég.

930 deste volume).

(uJ Publicada no DO de 24.4.1990 (v. pág. 954 deste volume).
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Leie-se:
«Art. I?
I - liminares nas medidas cautelares

.
».

Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 182(2, t.l):991·997, mar.vabr. 1990.
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Medida Provisória de 15 de março de 1990 - Dispõe sobre a extinção e dissolução de entidades da Administração Pública Federal e dá outras providências. Publicada no DO de 15 de março de
1990.
..
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152 -

Medida Provisória de 15 de março de 1990 - Dispõe sobre as reIações entre as entidades fechadas de previdência privada e suas
patrocinadoras, no âmbito da Administração Pública Federal. Publicada no DO de 15 de março de 1990.
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Medida Provisória de 15 de março de 1990 - Define os crimes de
abuso do poder econômico, e dá outras providências. Publicada
no DO de 16 de março de 1990.
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154 -

Medida Provisória de 15 de março de 1990 - Institui nova sistemática para reajuste de preços e salários em geral, e dá outras
providências. Publicada no DO de 16 de março de 1990.
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155 -

Medida Provisória de 15 de março de 1990 - Cria o Programa
Nacional de Desestatizecão, e dá outras providências. Publicada
no DO de 16 de março de 1990.
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156 -

Medida Provisória de 15 de março de 1990 - Define crimes contra a Fazenda Pública, estabelecendo penalidades aplicáveis a
contribuintes, servidores fazendários e terceiros que os pratiquem. Publicada no DO de 16 de março de 1990.
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157 -

Medida Provisória de 15 de março de 1990 - Dispõe sobre criação de Certificados de Privatização, e dá outras providências. Publicada no DO de 16 de março de 1990.
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158 -

Medida Provisória de 15 de março de 1990 - Dispõe sobre a isençâo ou redução de impostos de importação, e dá outras providências. Publicada no DO de 16 de março de 1990.
...............
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159 -

Medida Provisória de 15 de março de 1990 - Dispõe sobre normas de conduta dos servidores públicos civis da União, das Autarquias e das Fundações Públicas e dá outras providências. Publicada no DO de 16 de março de 1990.
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Medida Provisória de 15 de março de 1990 - Altera a legislação
do Imposto sobre Operações Financeiras, instituindo incidências
de caráter transitório sobre os atos que menciona, e dá outras providências. Publicada no DO de ís de março de 1990.
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Medida Provisória de 15 de março de 1990 - Altera a legislação
do Imposto de Renda das pessoas jurídicas, e dá outras providências. Publicada no DO de 16 de março de 1990.
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Medida Provisória de 15 de março de 1990 - Dispõe sobre a tributação, pelo Imposto de Renda, dos ganhos líquidos obtidos em
bolsas de valores, de mercadorias, de futuros e assemelhados. Publicada no DO de 16 de março de 1990.
..........
163 - Medida Provisória de 15 de março de 1990 - Dispõe sobre a aplicação da pena de demissão a funcionário público. Publicada no
DO de 16 de março de 1990.
............
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Medida Provisória de 15 de março de 1990 - Dispõe sobre o pagamento de tributos de competência da União. Publicada no DO
de 16 de março de 1990.
.. .. ....... ...........
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165 -

Medida Provisória de 15 de março de 1990 - Dispõe sobre a
identificação dos contribuintes para fins fiscais, e dá outras providências. Publicada no DO de 16 de março de 1990.
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166 -

Medida Provisória de 15 de março de 1990 - Altera o sistema de
administração das receitas federais, e dá outras providências. Publicada no DO de 16 de março de 1990.
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167 -

Medida Provisória de 15 de março de 1990 - Altera a legislação
do Imposto de Renda sobre o resultado da atividade rural, e dá
outras providências. Publicada no DO de 16 de março de 1990. ...
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168 -

Medida Provisória de 15 de março de 1990 - Institui o cruzeiro,
dispõe sobre a líquidez dos ativos financeiros, e dá outras providências. Publicada no DO de 16 de março de 1990.
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169 -

Medida Provisória de 15 de março de 1990 - Autoriza o Poder
Executivo aceder, a título oneroso e mediante licitação, créditos
inscritos como Dívida Ativa da União. Publicada no DO de 16 de
março de 1990.
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Medida Provisória de 17 de março de 1990 - Altera a redação do
art. 5? da Lei n? 7.800, de 10 de julho de 1989, e dá outras providências. Publicada no DO de 19 de março de 1990.

930

Medida Provisória de 17 de março de 1990 - Altera a Medida
Provisória n? 160, de 15 de março de 1990, que trata do Imposto
sobre Operações Financeiras, e dá outras providências. Publicada
no DO de 19 de março de 1990.

931

172 -

Medida Provisória de 17 de março de 1990 - Altera a Medida
Provisória n? 168, de 15 de março de 1990, que instituiu o cruzeiro
e dispôs sobre a liquidez dos ativos financeiros, e dá outras providências. Publicada no DO de 19 de março de 1990.

935

173 -

Medida Provisória de 18 de março de 1990 - Dispõe sobre a nãoconcessão de medida liminar em mandados de segurança e em
ações ordinárias e cautelares decorrentes de medidas provisórias,
e dá outras providências. Publicada no DO de 19 de março de
1990.
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Medida Provisória de 23 de março de 1990 - Modifica os arts.
11, 12, 13 e 18 da Medida Provisória n? 188, de 15 de março de
1990. Publicada no DO de 26 de março de 1990.
175 - Medida Provisória de 27 de março de 1990 - Declara nulas e de
nenhuma eficácia as Medidas Provisórias nts 153 e 156, ambas de
15 de março de 1990, e dá outras providências. Publicada no DO
de 28 de março de 1990.
.
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176 -

Medida Provisória de 29 de março de 1990 - Dispõe sobre critérios de reajuste das mensalidades escolares, e dá outras providências. Publicada no DO de 30 de março de 1990.
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177 -

Medida Provisória de 12 de abril de 1990 - Dispõe sobre a gestão e operação do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço
(FGTS), e dá outras providências. Publicada no DO de 13 de abril
de 1990. .
.
.
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178 -

Medida Provisória de 17 de abril de 1990 - Autoriza o Poder
Executivo a ceder, a título oneroso e mediante licitação, créditos
inscritos como Dívida Ativa da União. Publicada no DO de 18 de
abril de 1990.
.
.. . . ..
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179 -

Medida Provisória de 17 de abril de 1990 - Altera a redação do
art. 5~ da Lei n? 7.800, de 10 de julho de 1989, e dá outras providências. Publicada no DO de 18 de abril de 1990.
180 - Medida Provisória de 17 de abril de 1990 - Altera a Lei n? 8.024,
de 12 de abril de 1990, que institui O cruzeiro, dispõe sobre a liquidez dos ativos financeiros, e dá outras providências. Publicada no
DO de 18 de abril de 1990. .
'.
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181 -

Medida Provisória de 17 de abril de 1990 - Dispõe sobre a nãoconcessão de medida liminar em mandados de segurança e em
ações ordinárias e cautelares nos casos que especifica, e dá outras
providências. Publicada no DO de 18 de abril de 1990.
182 - Medida Provisória de 23 de abril de 1990 - Dispõe sobre as hipóteses nas quais é vedado o deferimento de medidas cautelares e liminares, e dá outras providências. Publicada no DO de 24 de abril
de 1990.
.
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Medida Provisória de 27 de abril de 1990 - Dispõe sobre critérios de reajuste das mensalidades escolares, e dá outras providências. Publicada no DO de 30 de abril de 1990.
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DECRETOS LEGISLATIVOS
1 -

Decreto Legislativo de 8 de março de 1990 - Aprova o ato que renova a concessão outorgada à Sociedade Rádio Emboabas de Minas Gerais Ltda., para explorar serviço de radiodifusão sonora em
onda média, na cidade de Tiradentes, Estado de Minas Gerais.
Publicado no DO de 9 de março de 1990.
. ..
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Decreto Legislativo de 12 de março de 1990 - Aprova o ato que renova a concessão de outorga à Rádio Maringa de Pombal Ltda.,
para explorar serviço de radiodifusão sonora em onda média, na
Cidade de Pombal, Estado da Paraíba. Publicado no DO de 13 de
março de 1990.

960

RESOLUÇOES
2 -

Resolução de 7 de março de 1990 - Autoriza a Comissão Nacional
de Energia Nuclear (CNEN), a contratar operação de crédito externo, com garantia da União, no valor de até FB 86.835~783,OO (oitenta e seis milhões, oitocentos e trinta e cinco mil, setecentos e
oitenta e três francos belgas). Publicada no DO de 8 de março de
1990.

961

3 -

Resolução de 13 de. março de 1990 - Autoriza a Prefeitura Municipal de Maceió, Estado de Alagoas, a contratar operação de crédito, em cruzados novos, no valor correspondente a 18.073.401,80
Bônus do Tesouro Nacional (BTN), junto à Caixa Econômica Federal. Publicada no DO de 15 de março de 1990.

962

4 -

Resolução de 13 de março de 1990 - Autoria a Prefeitura Municipal de Natal, Estado do Rio Grande do Norte, a elevar, temporariamente, o limite de sua dívida consolidada interna, no valor
equivalente a 935.882,67 Bônus do Tesouro Nacional (BTN). Publicada no DO de 15 de março de 1990.
Resolução de 13 de março de 1990 - Autoriza a Prefeitura Municipal de Vitória da Conquista, Estado da Bahia, a contratar operação de crédito no valor correspondente, em cruzados novos, a
6.411.381,82 Bônus do Tesouro Nacional (BTN) junto à Caixa Econômica Federal. Publicada no DO de 15 de março de 1990.

5 -

6 -

7 -

8 -

10 -

Resolução de 13 de março de 1990 - Autoriza o Governo do Estado
do Paraná a emitir e colocar no mercado, através de ofertas públicas, 4.000.000.000 de Letras Financeiras do Tesouro do Estado do
Paraná (LFT-PR). Publicada no DO de 15 de março de 1990. .....
Resolução de 13 de março de 1990 - Autoriza a Prefeitura MunícípaI de São Paulo, Estado de São Paulo, a emitir e colocar no mercado Letras Financeiras do Tesouro do Município de São Paulo
(LFTM-SP). Publicada no DO de 15 de março de 1990.
Resolução de 13 de março de 1990 - Autoriza a Prefeitura Municipal de .Açailândia, Estado do Maranhão, a elevar, temporariamente, o limite de sua dívida consolidada interna no valor equivalente
a 7.605.262,00 Bônus do Tesouro Nacional (BTN). Publicada no
DO de 15 de março de 1990.
Resolução de 22 de março de 1990 - Autoriza o Governo da
Uníão, através do Ministério da Saúde, a contratar operação de
crédito externo no valor de US$ 267.000,000.00 (duzentos e sessen-
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te e sete milhões de dólares americanos), junto ao Banco Internacional de Reconstrução e Desenvolvimento (Banco Mundial). Publicada no DO de 23 de março de 1990. .
'. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
11 -

12 -

13 -

14 -

Resolução de 23 de março de 1990 - Autoriza o Governo do Estado de Goiás a emitir e colocar no mercado, através de ofertas pó- ,
blicas, 4.000.000.000 Letras Financeiras do Tesouro do Estado de
Goiás (LTF-GO). Publicada no DO de 27 de março de 1990.
Resolução de 26 de março de 1990 - Suspende, de acordo com a
decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal, em acórdão de
5 de março de 1986, a execução do parágrafo único do art. 45 da
Lei Orgânica da Magistratura Nacional (Lei Complementar n~
35179), nos termos do que dispõe o art. 52, inciso X, da Constituição. Publicada no DO de 27 de março de 1990.
Resolução de 29 de março de 1990 - Autoriza o Governo do Estado de São Paulo a emitir um total de 4.500.000.000 de Letras Fi·
nanceiras do Tesouro do Estado de São Paulo (LFTP), em substituição de igual número de títulos emitidos a título de antecipação
da receita. Publicada no DO de 2 de abril de 1990.
Resolução de 29 de março de 1990 - Autoriza a Prefeitura Municipal de Murlaé, Estado de Minas Gerais, a elevar em Crê
3.820.371,00 (três milhões, oitocentos e vinte mil, trezentos e setenta e um cruzeiros) o montante de sua dívida consolidada. Publicada no DO de 2 de abril de 1990.
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REPUBLICAÇÚES
LEI
BIMESTRE MARÇO/ABRIL DE 1990

8.030 - Lei de 12 de abril de 1990 - Institui nova sistemática para reajuste de preços e salários em geral, e dá outras providências. Republicada no DO de 17 de abril de 1990.
..
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MEDIDAS PROVISORIAS
BIMESTRE MARÇO! ABRIL DE 1990

160 -

Medida Provisória de 15 de março de 1990 - Altera a legislação
do imposto sobre operações financeiras, instituindo incidências de
caráter transitório sobre os atos que menciona, e dá outras providências. Republicada no DO de 19 de março de 1990. . . . . . . . . . . .

976

168 -

Medida Provisória de 15 de março de 1990 - Institui o cruzeiro,
dispõe sobre a liquidez dos ativos financeiros, e dá outras providências. Republicada no DO de 19 de março de 1990. ... . . .. ..... .
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RESOLUÇÃO
BIMESTRE SETEMBRO/OUTUBRO DE 1989

55 -

Resolução de 27 de setembro de 1989 - Autoriza a Companhia
Energética de Minas Gerais - (Cemig), a contratar operação de
crédito externo no valor de US$ 90,000.000.00 (noventa milhões de
dólares americanos). Publicada no DO de 2 de outubro de 1989 e
e republicada no DO de 24 de abril de 1990.
. .... ... .......... ...
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RETIFICAÇOES
LEIS
BIMESTRE MARÇO!ABRIL DE 1990

8.021 - Lei de 12 de abril de 1990 - Dispõe sobre a identificação dos
contribuintes para fins fiscais, e dá outras providências. Retificada no DO de 23 de abril de 1990.
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8.029 - Lei de 12 de abril de 1990 - Dispõe sobre a extinção e dissolução de entidades da Administração Pública Federal, e dá outras
providências. Retificada no DO de 23 de abril de 1990. . . . . . . . . .
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8.030 - Lei de 12 de abril de 1990 - Institui nova sistemática para reajuste de preços e salários em geral, e dá outras providências. Retificada no DO de 23 de abril de 1990
'

992

8.031 - Lei de 12 de abril de 1990 - Cria o Programa Nacional de Desestatização e dá outras providências. Retificada no DO de 18 de
abril de 1990..
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BIMESTRE MARÇO/ABRIL DE 1990

150 -

Medida Provisória de 15 de março de 1990 - Dispõe sobre a organização da Presidência da República e dos Ministérios, e dá outras providências. Retificada no DO de 19 de março de 1990.
151 - Medida Provisória de 15 de março de 1990 - Dispõe sobre a extinção e dissolução de entidades da Administração Pública Federal, e dá outras providências. Retificada no DO de 19 de março de
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Medida Provisória de 17 de março de 1990 - Altera a redação do
art. 5<;> da Lei n':' 7.800, de la de julho de 1989, e dá outras providências. Retificada no DO de 21 de março de 1990.
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Medida Provisória de 23 de abril de 1990 - Dispõe sobre as hipóteses nas quais é vedado o deferimento de medidas cautelares e liminares, e dá outras providências. Retificada no DO de 26 de
abril de 1990. . . . . . . . . . . . .
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(Retificada no DO de 23 de março de 1990).
Lei n? 8.029, de 12 de abril de 1990 (publicada no DO de 13 de
abril de 1990).
..
(Retificada no DO de 23 de abril de 1990).

853
994
995
768
991

COMPANHIA BRASILEIRA DE ARMAZENAMENTO (CIBRAZEMI
-

Fusão.

Medida Provisória n? 151, de 15 de março de 1990 (publicada no
DO de 15 de março de 1990).
Cal. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 182(2, t.l);1011-1ü41, mar.yabr. 1990.
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(Retificada no DO de 19 de março de 1990).
(Retificada no DO de 23 de março de 1990).
Lei n:' 8.029, de 12 de abril de 1990 (publicada no DO de 13 de
abril de 1990).
(Retificada no no de 23 de abril de 1990).
...........
COMPANHIA BRASILEIRA DE INFRA-ESTRUTURA FAZENDÁRIA (INFAZ)
-

Dissolução.
Medida Provisória n? 151, de 15 de março de 1990 (publicada no
DO de 15 de março de 1990).
(Retificada no DO de 19 de março de 1990)
o.......
(Retificada no DO de 23 de março de 1990).
Lei n,O 8.029, de 12 de abril de 1990 (publicada no DO de 13 de
abril de 1990).
(Retificada no DO de 23 de abril de 1990).

994
995
768
991

853
994
995
768
991

COMPANHIA BRASILEIRA DE PROJETOS INDUSTRIAIS
(COBRAPI)
- Dissolução.
Medida Provisória n.O 151, de 15 de março de 1990 (publicada no
DO de 15 de março de 1990). .
,..........
(Retificada no DO de 19 de março de 1990).
(Retificada no DO de 23 de março de 1990).
Privatização.
Lei n.O 8.029, de 12 de abril de 1990 (publicada no DO de 13 de
abril de 1990).
(Retificada no DO de 23 de abril de 1990). .
"...........

853
994
995

COMPANHIA DE FINANCIAMENTO DA PRODUÇÁO (CFP)
- Fusão.
Medida Provisória n,O 151, de 15 de março de 1990 (publicada no
DO de 15 de março de 1990).
(Retificada no DO de 19 de março de 1990).
(Retificada no DO de 23 de março de 1990).
.
'...........
Lei n.O 8.029, de 12 de abril de 1990 (publicada no DO de 13 de
abril de 1990).
..
(Retificada no DO de 23 de abril de 1990).
COMPANHIA DE NAVEGAÇÁO DO SÃO FRANCISCO

853
994
995

-

Participação acionária,
Medida Provisória n? 151, de 15 de março de 1990 (publicada no
DO de 15 de março de 1990).
(Retificada no DO de 19 de março de 1990).
(Retificada no DO de 23 de março de 1990).
Lei n? 8.029, de 12 de abril de 1990 (publicada no DO de 13 de
abril de 1990).
.......................
.
, ..........
(Retificada no DO de 23 de abril de 1990).

768
991

768
991

853
994
995
768
991
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COMPANHIA ENERGETICA DE MINAS GERAIS (CEMIGI
-

Empréstimo externo.

Resolução n? 55, de 27 de setembro de 1989 (publicada no DO de
26 de dezembro de 1989 e republicada no DO de 24 de abril de
1990). ..
.
..
.
COMPANHIA NACIONAL DE ABASTECIMENTO
Medida Provisória n.O 151, de 15 de março de 1990 (publicada no
DO de 15 de março de 19901.
.
(Retificada no DO de 19 de março de 1990).
(Retificada no DO de 23 de março de 1990).
Lei n? 8.029, de 12 de abril de 1990 (publicada no DO de 13 de
abril de 1990).
..............
(Retificada no DO de 23 de abril de 1990).

988

853
994
995
768
991

CONAMA
- V. Conselho Nacional do Meio Ambiente.
CONSELHO DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO (CDE)
-

Extinção.

Medida Provisória n? 150, de 15 de março de 1990 (publicada no
DO de 15 de março de 1990).
(Retificada no DO de 19 de março de 1990).
Lei n.O 8.028, de 12 de abril de 1990.

CONSELHO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL (CDS)
- Extinção.
Medida Provisória n? 150, de 15 de março de 1990 (publicada no
DO de 15 de março de 1990).
(Retificada no DO de 19 de março de 1990).
Lei n? 8.028, de 12 de abril de 1990.
CONSELHO FEDERAL PARA A RECONSTITUlÇAo DOS BENS
LESADOS
- Extinção.
Medida Provisória n.O 150, de 15 de março de 1990 (publicada no
DO de 15 de março de 1990). ..
(Retificada no DO de 19 de março de 1990).
Lei n. 8.028, de 12 de abril de 1990.
..
.. .
CONSELHO NACIONAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR
- Extinção.
Medida Provisória n? 150, de 15 de março de 1990 (publicada no
DO de 15 de março de 1990).
.. . . .
.
..
(Retificada no DO de 19 de março de 1990).
Lei n. 8.028, de 12 de abril de 1990.
.
CONSELHO NACIONAL DO MEIO AMBIENTE (CONAMAI
Medida Provisória TI.O 150, de 15 de março de 1990 (publicada no
DO de 15 de março de 1990).
..
.
(Retificada no DO de 19 de março de 1990).
Lei n. 8.028, de 12 de abril de 1990.
. . ..
O

O

O

Cal. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 182(2, t.l):1011·1041, mar.labr. 1990.
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CONSELHO SUPERIOR DO MEIO AMBIENTE
- Extinção.
Medida Provisória n! 150, de 15 de março de 1990 (publicada no
DO de 15 de março de 1990).
(Retificada no DO de 19 de março de 1990).
.............
Lei nr 8.028, de 12 de abril de 1990.

828
993
742

CONSUMIDOR
- Proteção.
Lei n." 8.002, de 14 de março de 1990.

676

CONTRIBUINTE (PESSOA FiSICAI
- Bolsa de valores.
Medida Provisória- n.O 162, de 15 de março de 1990.
Lei n! 8.014, de 6 de abril de 1990.
.
.
CONTRIBUINTE (PESSOA JURiDICAI
- Bolsa de valores.
Medida Provisória n! 162, de 15 de março de 1990.
Lei n," 8.014, de 6 de abril de 1990. . .....
- Legislação - Alteração.
Medida Provisória n." 161, de 15 de março de 1990
.
Lei n." 8.034, de 12 de abril de 1990. . ..
COORDENAÇAo DE APERFEIÇOAMENTO DE PESSOAL DE NiVEL SUPERIOR (CAPES)
- Extinção.
Medida Provisória n." 150, de 15 de março de 1990 (publicada no
DO de 15 de março de 1990)
.
(Retificada no DO de 19 de março de 1990)
.
Lei n" 8.028, de 12 de abril de 1990.
.
.
CREDITO EXTRAORDINÁRIO
- Orçamento da União.
Lei n.O 8.006, de 22 de março de 1990
.
CRIME CONTRA A FAZENDA PÚBLICA
Medida Provisória n~ 156, de 15 de março de 1990. .
Revogação.
Medida Provisória n~ 175, de 27 de março de 1990.
Lei n:' 8.035. de 27 de abril de 1990.
- Funcionário público.
Medida Provisória n.O 163, de 15 de março de 1990.
Lei n:' 8.026, de 12 de abril de 1990. .
.
CRIME DE ABUSO DO PODER ECONOMICO
Medida Provisória n:' 153, de 15 de março de 1990.
Revogação.
Medida Provisória n.O 175, de 27 de março de 1990.
Lei n:' 8.035, de 27 de abril de 1990. .
.

.

902
699

902
699
900
803

828
993
742

686
883
940
806
903
736
863
940
806
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CRUZEIRO
- Instituição.
Medida Provisória nr 168, de 15 de março de 1990 (publicada no
DO de 16 de março de 1990).
(Republicada no DO de 19 de março de 1990).
Medida Provisória n~ 172, de 17 de março de 1990.
Lei n.O 8.024, de 12 de abril de 1990.
Medida Provisória n? 180, de 17 de abril de 1990.

922
981
935
724
949

D
DEPARTAMENTO
(DNOS)
-

NACIONAL

DE

OBRAS

E

SANEAMENTO

Extinção.
Medida Provisória n~ 151, de 15 de março de 1990 (publicada no
DO de 15 de março de 1990).
(Retificada no DO de 19 de março de 1990).
(Retificada no DO de 23 de março de 1990).
Lei n? 8.029, de 12 de abril de 1990 (publicada no DO de 13 de
abril de 1990).
(Retificada no DO de 23 de abril de 1990).

853
994
995
768
991

DESESTATIZAÇÃO
-

Programa Nacional de Desestatização - Instituição.
Medida Provisória n~ 155. de 15 de março de 1990.
Lei n~ 8.031, de 12 de abril de 1990 (publicada no DO de 13 de
abril de 1990).
(Retificada no DO de 18 de abril de 1990).

873
782
993

DISTRIBUIDORA DE F1LMES (EMBRAFILME)
-

Dissolução.
Medida Provisória n.O 151, de 15 de março de 1990 (publicada no
DO de 15 de março de 1990).
(Retificada no DO de 19 de março de 1990).
(Retificada no DO de 23 de março de 1990).
Lei n" 8.029, de 12 de abril de 1990 (publicada no DO de 13 de
abril de 1990).
(Retificada no DO de 23 de abril de 1990).

DivIDA ATIVA
Medida Provisória n. 166, de 15 de março de 1990.
Lei n.O 8.022, de 12 de abril de 1990.
.............
O

-

Alienação.
Medida Provisória n.O 169, de 15 de março de 1990.
Medida Provisória n.O 178, de 17 de abril de 1990.

Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 182(2, t.1):1011-1041, mar.Zabr. 1990.
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DivIDA INTERNA
- Prefeitura Municipal de Açailândia (MA).
Resolução n.O 8, de 13 de março de 1990.
- Prefeitura Municipal de Murtaé (MG).
Resolução n? 14, de 29 de março de 1990.
- Prefeitura Municipal de Natal (RN).
Resolução n.o 4, de 13 de março de 1990.

964

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
Empenho.
Medida Provisória n? 146, de 13 de março de 1990.
Lei n.O 8.017, de 8 de abril de 1990.

817
703

966

971

E
EBTU
- V. Empresa Brasileira de Transportes Urbanos.
EDUCAR

- V. Fundação Nacional para Educação de Jovens e Adultos.
EMBRAFILME
- V. Distribuidora de Filmes.
EMBRAPA
- V. Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária.
EMBRATER
-

V. Empresa Brasileira de Assistência Técnica e Extensão Rural.

EMPRESA BRASILEIRA DE ASSISTENCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL (EMBRATER)
-

Dissolução.
Medida Provisória n.O 151, de 15 de março de 1990 (publicada no
DO de 15 de março de 1990).
(Retificada no DO de 19 de março de 1990).
(Retificada no DO de 23 de março de 1990).
Lei n? 8.029, de 12 de abril de 1990 (publicada no DO de 13 de
abril de 1990).
(Retificada no DO de 23 de abril de 1990).

EMPRESA BRASILEIRA DE PESQUISA AGROPECUÁRIA
(EMBRAPA)
- Programa Nacional de Melhoramento da Cana-de-Açúcar (Planalsucar) - Acervo - Absorção.
Lei n.o 8.029, de 12 de abril de 1990 (publicada no DO de 13 de
abril de 1990).
(Retificada no DO de 23 de abril de 1990).

853
994
995
768
991

768
991
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EMPRESA BRASILEIRA DE TRANSPORTES URBANOS (EBTU)
-

Dissolução.
Medida Provisória n.o 151, de 15 de março de 1990 (publicada no
DO de 15 de março de 1990).
(Retificada no DO de 19 de março de 1990).
(Retificada no DO de 23 de março de 1990).
Lei n.O 8.029, de 12 de abril de 1990 (publicada no DO de 13 de
abril de 1990).
(Retificada no DO de 23 de abril de 1990).
EMPRESA DE NAVEGAÇAO DA AMAZONIA
-

853
994
995
768
991

Participação acionária.

Medida Provisória n? 151, de 15 de março de 1990 (publicada no
DO de 15 de março de 1990).
(Retificada no DO de 19 de março de 1990).
(Retificada no DO de 23 de março de 1990).
Lei n.O 8.029, de 12 de abril de 1990 (publicada no DO de 13 de
abril de 1990).
(Retificada no DO de 23 de abril de 1990).

853
994
995
768
991

EMPRESA DE PORTOS DO BRASIL (PORTOBRÀSI
-

Dissolução.

Medida Provisória n? 151, de 15 de março de 1990 (publicada no
DO de 15 de março de 1990).
(Retificada no DO de 19 de março de 1990).
...
(Retificada no DO de 23 de março de 1990).
Lei n? 8.029, de 12 de abril de 1990 (publicada no DO de 13 de
abril de 1990)
_..
(Retificada no DO de 23 de abril de 1990).

853
994
995
768
991

EMPRESA DE TELECOMUNICAÇAo
-

Fusão.

Medida Provisória n? 151, de 15 de março de 1990 (publicada no
DO de 15 de março de 1990).
(Retificada no DO de 19 de março de 1990).
(Retificada no DO de 23 de março de 1990).
Lei n.O 8.029, de 12 de abril de 1990 (publicada no DO de 13 de
abril de 1990)
,........................
(Retificada no DO de 23 de abril de 1990).

853
994
995
768
991

EMPRESA PÚBLICA
-

Extinção.

Medida Provisória

n? 151, de 15 de março de 1990 (publicada no
DO de 15 de março de 1990).
(Retificada no DO de 19 de março de 1990).
(Retificada no DO de 23 de março de 1990).
Lei n? 8.029, de 12 de abril de 1990 (publicada no DO de 13 de
abril de 1990).
......... .. ..
(Retificada no DO de 23 de abril de 1990).

Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 182(2, t.l):1011-1041, mar./abr. 1990.
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EMPRESTIMO EXTERNO
Comissão Nacional de Energia Nuclear (CNEN).
Resolução n.O 2, de 7 de março de 1990.
Companhia Energética de Minas Gerais (Cemig).
Resolução nf' 55, de 27 de setembro de 1989 (publicada no DO de
26 de dezembro de 1989 e republicada no DO de 24 de abril de
1990).

961

988

Ministério da Saúde
Projeto de Ações Básicas de Saúde do Nordeste Rural.
Resolução nf' 10, de 22 de março de 1990.
- União Federal.
Resolução nf' 10, de 22 de março de 1990.

967
967

ENERGIA ELETRICA
- Exploração - Compensação financeira.
Lei TI.O 8.001, de 13 de março de 1990.
- Reserva Nacional de Compensação de Remuneração (Rencor).
Medida Provisória n,o 144, de 8 de março de 1990.. ,"",......
Lei n? 8.013, de 6 de abril de 1990. .
,
,',...........

672
813
698

ESCOLA
- V. Estabelecimento de ensino.
ESTABELECIMENTO DE ENSINO
- Mensalidade - Reajustamento.
Medida Provisória n.O 176, de 29 de março de 1990.
Medida Provisória n? 183, de 27 de abril de 1990.
EXPORTAÇÃO
Zona de Processamento de Exportação (ZPE) - Criação
Corumbá (MS).
Medida Provisória n? 142, de 7 de março de 1990
Lei n.O 8.015, de 7 de abril de 1990.
Rio Grande (RS).
Medida Provisória n? 142, de 7 de março de 1990.

942
956"'-

,

Lei n" 8.015, de 7 de abril de 1990.

810
700
810
700

F
FAZENDA PÚBLICA
- Dívida Ativa da Fazenda Pública - Alienação.
Medida Provisória n,O 169, de 15 de março de 1990.
'
,.
Medida Provisória n? 178, de 17 de abril de 1990. . . ,.............

928
946

FGTS
V, Fundo de Garantia do Tempo de Serviço,
CoL Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 182(2, t.l):10H-1041, mar.labr. 1990.
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FUNARTE
- V. Fundação N acionaI de Artes.
FUNCIONÁRIO PÚBLICO
- Crime contra a Fazenda Pública.
Medida Provisória nr 163, de 15 de março de 1990.
Lei D.O 8.026, de 12 de abril de 1990.
- Demissão.
Medida Provisória n~ 163, de 15 de março de 1990.
Lei n? 8.026, de 12 de abril de 1990.

903
736
903
736

FUNDAÇÃO
- Extinção.
Medida Provisória n,O 151, de 15 de março de 1990 (publicada no
DO de 15 de março de 1990).
(Retificada no DO de 19 de março de 1990).
(Retificada no DO de 23 de março de 1990).
... .... ...
Lei n!' 8.029, de 12 de abril de 1990 (publicada no DO de 13 de
abril de 1990).
(Retificada no DO de 23 de abril de 1990).

853
994
995

FUNDAÇÃO CENTRO BRASILEIRO PARA A INFÃNCIA E ADOLESCf:NCIA
Medida Provisória TI.O 151, de 15 de março de 1990 (publicada no
DO de 15 de março de 1990).
(Retificada no DO de 19 de março de 1990).. . . . . . . . . . . . . . . . . .
(Retificada no DO de 23 de março de 19~0).
Lei n.o 8.029, de 12 de abril de 1990 (publicada no DO de 13 de
abril de 1990).
(Retificada no DO de 23 de abril de 1990).

853
994
995

FUNDAÇÃO CULTURAL PALMARES (FCP)
- Extinção.
Medida Provisória n.o )51, de 15 de março de 1990 (publicada no
DO de 15 de março de 1990).
(Retificada no DO de 19 de março de 1990).
.. .... ...
(Retificada no DO de 23 de março de 1990).
FUNDAÇÃO DO CINEMA BRASILEIRO (FCB)
- Extinção.
Medida Provisória n.o 151, de 15 de março de 1990 (publicada no
DO de 15 de março de 1990). .
_. . . . . . . . . . . . . .
(Retificada no DO de 19 de março de 1990).
(Retificada no DO de 23 de março de 1990).
Lei n.O 8.029, de 12 de abril de 1990 (publicada no DO de 13 de
abril de 1990).
(Retificada no DO de 23 de abril de 1990).
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 182(2, t.l):1011-1041, mar.vabr. 1990.
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FUNDAÇÃO ESCOLA NACIONAL DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA
(FENAPI
Medida Provisória n!' 151, de 15 de março de 1990 (publicada no
DO de 15 de março de 1990).
(Retificada no DO de 19 de março de 1990).
(Retificada no DO de 23 de março de 1990)
,

853
994
995

FUNDAÇÃO MUSEU DO CAFÉ
- Extinção.
Medida Provisória n? 151, de 15 de março de 1990 (publicada no
DO de 15 de março de 1990).
(Retificada no DO de 19 de março de 1990).
(Retificada no DO de 23 de março de 1990).
Lei' n:' 8.029, de 12 de abril de 1990 (publicada no DO de 13 de
abril de 1990).
(Retificada no DO de 23 de abril de 1990).

853
994
995

FUNDAÇÃO NACIONAL DE ARTES (FUNARTE)
- Extinção.
Medida Provisória n.O 151, de 15 de março de 1990 (publicada no
DO de 15 de março de 1990).
(Retificada no DO de 19 de março de 1990).
(Retificada no DO de 23 de março de 1990).
Lei n.o 8.029, de 12 de abril de 1990 (publicada no DO de 13 de
abril de 1990).
(Retificada no DO de 23 de abril de 1990).

853
994
995

FUNDAÇÃO NACIONAL DE ARTES CÉNICAS (FUNDACEN)
- Extinção.
Medida Provisória n" 151, de 15 de março de 1990 (publicada no
DO de 15 de março de 1990).
(Retificada no DO de 19 de março de 1990).
(Retificada no DO de 23 de março de 1990).. ',' . . . . . . . . . . . . . . . .
Lei n.O 8.029, de 12 de abril de 1990 (publicada no DO de 13 de
abril de 1990).
(Retificada no DO de 23 de abril de 1990).
FUNDAÇÃO NACIONAL DE SAÚDE (FNS)
Medida Provisória n.O 152, de 15 de março de 1990 (publicada no
DO de 15 de março de 1990).
(Retificada no DO de 23 de março de 1990).
Lei n.o 8.029, de 12 de abril de 1990 (publicada no DO de 13 de
abril de 1990).
(Retificada no DO de 23 de abril de 1990).

768
991

768
991

853
994
995
768
991

862
995
768
991
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FUNDAÇAO NACIONAL PARA EDUCAÇAO DE JOVENS E ADULTOS (EDUCAR)
-

Extinção.

Medida Provisória nf' 151, de 15 de março de 1990 (publicada no
DO de 15 de março de 1990)
.
(Retificada no DO de 19 de março de 1990). .
.
(Retificada no DO de 23 de março de 1990)
.
Lei nf' 8.029, de 12 de abril de 1990 (publicada no DO de 13 de
abril de 1990)
.
(Retificada no DO de 23 de abril de 1990). .
.

853
994
995
768

991

FUNDAÇAO NACIONAL PRÚ-LEITURA (PRÚ-LEITURA)
- Extinção.
Medida Provisória TI.O 151, de 15 de março de 1990 (publicada no
DO de 15 de março de 1990). .
.
(Retificada no DO de 19 de março de 1990)
.
(Retificada no DO de 23 de março de 1990)
.
Lei n.O 8.029, de 12 de abril de 1990 (publicada no DO de 13 de
abril de 1990)
.
(Retificada no DO de 23 de abril de 1990). .
.

FUNDAÇAO NACIONAL PRÚ-MEMÚRIA (PRÚ-MEMÚRIA)
- Extinção.
Medida Provisória n.O 151, de 15 de março de 1990 (publicada no
DO de 15 de março de 1990)
.
(Retificada no DO de 19 de março de 1-990)
.
(Retificada no DO de 23 de março de 1990)
.
Lei n.O 8.029, de 12 de abril de 1990 (publicada no DO de 13 de
abril de 1990).
.
.
(Retificada no DO de 23 de abril de 1990). .
.
FUNDAÇAO ROQUETTE PINTO
- Instituição.
Medida Provisória n.O 151, de 15 de março de 1990 (publicada no
DO de 15 de março de 1990)
.
(Retificada no DO de 19 de março de 1990)
.
(Retificada no DO de 23 de março de 1990). .
.
Lei n.O 8.029, de 12 de abril de 1990 (publicada no DO de 13 de
abril de 1990).
.
.
(Retificada no DO de 23 de abril de 1990). .
.
FUNDACEN
- V. Fundação N acionaI de Artes Cênicas.
FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR IFAT)
- Legislação - Alteração.
Medida Provisória n.O 147, de 13 de março de 1990
.
Lei n? 8.019, de 11 de abril de 1990.
.
'
.
Cal. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 182(2, t.1):1011-1041,mar./abr. 1990.
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FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO (FGTS)
- Gestão.
Medida Provisória n? 150, de 15 de março de 1990 (publicada no
DO de 15 de março de 1990).
.
'
(Retificada no DO de 19 de março de 1990).
Lei n? 8.028, de 12 de abril de 1990
_........................
Medida Provisória n? 177, de 12 de abril de 1990.

828
993
742
944

G
GÁS NATURAL
- Exploração - Compensação financeira.
Lei nf' 8.001, de 13 de março de 1990

.

672

GOVERNO DO ESTADO DE GOIÁS
- Letras Financeiras do Tesouro do Estado de Goiás - Emissão.
Resolução n:' 11, de 23 de março de 1990.

968

GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
- Letras Financeiras do Tesouro do Estado de São Paulo - Emissão.
Resolução n." 13, de 29 de março de 1990.

970

GOVERNO DO ESTADO DO PARANÁ
- Letras Financeiras do Tesouro do Estado do Paraná.
Resolução n? 6, de 13 de. março de 1990.

965

I
IAA
V. Instituto do Açúcar e do Álcool.

lAPAS
- V. Instituto de Administração da Previdência e Assistência Social.
!BAC
- V. Instituto Brasileiro de Arte e Cultura.
!BAMA
V. Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais
Renováveis.
!BC
V. Instituto Brasileiro do Café.
IMOVEL
- Transferência.
Lei n.O 8.004, de 14 de março de 1990.

677
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IMOVEL FUNCIONAL
- Venda.
Distrito Federal.
Medida Provisória n.O 148, de 15 de março de 1990
.
Medida Provisória n.O 149, de 15 de março de 1990
.
Lei n~ 8.011, de 4 de abril de 1990. .
.
Lei n? 8.025, de 12 de abril de 1990.
.
.
IMOVEL RESIDENCIAL
Alienação.
Distrito Federal.
Medida Provisória n.O 148, de 15 de março de 1990. .
.
Medida Provisória n.O 149, de 15 de março de 1990
.
Lei n." 8.011, de 4 de abril de 1990. .
.
Lei n! 8.025, de 12 de abril de 1990. .
.
- Penhora.
Medida Provisória nr 143, de 8 de março de 1990. .
.
Lei n.O 8.009, de 29 de março de 1990. .
.
IMPENHORABILIDADE
- Bens de família.
Medida Provisória n!' 143, de 8 de março de 1990
.
Lei n.O 8.009, de 29 de março de 1990
.
IMPORTAÇÃO
- Imposto - Isenção - Revogação.
Medida Provisória n.O 158, de 15 de março de 1990.
... ..... .
Lei n? 8.032, de 12 de abril de 1990. .
,.............
- Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI) - Legislação Alteração.
Lei n." 8.003, de 14 de março de 1990.
- Produto industrializado - Pesquisa científica e tecnológica.
Medida Provisória n.O 141, de 7 de março de 1990.
Lei n.O 8.010, de 29 de março de 1990.
..
.
IMPOSTO DE IMPORTAÇÃO
- Redução.
Lei n? 8.007, de 22 de março de 1990.
IMPOSTO DE RENDA
- Aplicação financeira.
Medida Provisória n.O 165, de 15 de março de 1990.
Lei n.O 8.021, de 12 de abril de 1990 (publicada no DO de 13 de
abril de 1990).
(Retificada no DO de 23 de abril de 1990).
Atividade agrícola.
Medida Provisória n? 167, de 15 de março de 1990.
Lei n? 8.023, de 12 de abril de 1990.
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 182(2, t.l):101l·1041, mar./abr. 1990.
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-

Bolsa de valores.
e

Medida Provisória n. 162, de 15 de março de 1990
Lei n? 8.014, de 6 de abril de 1990. .

.

.

902
699

IMPOSTO DE RENDA DA PESSOA FÍSICA
-

V. Contribuinte (Pessoa física).

IMPOSTO DE RENDA DA PESSOA JURÍDICA
-

V. Contribuinte (Pessoa jurídica).

IMPOSTO SOBRE OPERAÇÕES FINANCEIRAS (IOF)
-

Legislação - Alteração.

Medida Provisória n.O 160, de 15 de março de 1990 (publicada no
DO de 16 de março de 1990).
(Republicada no DO de 19 de março de 1990).
Medida Provisória n? 171, de 17 de março de 1990
Lei n.o 8.033, de 12 de abril de 1990.

,......

895
976
931
798

IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS (IPI)
Importação - Legislação - Alteração.
Lei n.O 8.003, de 14 de março de 1990.
- Isenção - Revogação.
Medida Provisória n~ 158, de 15 de março de 1990.
Lei n:' 8.032, de 12 de abril de 1990.
Paraplégico - Isenção.
Lei n." 8.000, de 13 de março de 1990.
Quotas de Participação
Estados e Distrito Federal.
Medida Provisória n~ 145, de 13 de março de 1990.
Lei n." 8.016, de 8 de abril de 1990.
Redução.
Lei n.O 8.007, de 22 de março de 1990.
Táxi - Isenção.
Lei n? 8.000, de 13 de março de 1990.
- Transporte de cargas - Isenção.
Lei n~ 8.000, de 13 de março de 1990. ..,.........................

676

888
793
667

815
701
688
667

667

IMPOSTO TERRITORIAL RURAL
Medida Provisória n.o 166, de 15 de março de 1990.
Lei n." 8.022, de 12 de abril de 1990.

913
715

IMPOSTOS
- Produto industrializado - Pesquisa científica e tecnológica.
Medida Provisória n.O 141, de 7 de março de 1990.
Lei n:' 8.010, de 29 de março de 1990.

809
691

INAC
V. Instituto NaCI01H:ll ue Atividades Culturais.
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 182(2, t.l):1011-1041, mar./ábr. 1990.
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INCENTIVO FISCAL
Lei n? 8.007, de 22 de março de 1990.
INFAZ

688

- V. Companhia Brasileira de Infra-Estrutura Fazendária.
INPS
- V. Instituto Nacional de Previdência Social.

INSS
- V. Instituto Nacional do Seguro Social.
INSTITUTO BRASILEIRO DE ARTE E CULTURA (IBAC)
- Constituição - Autorização.
Lei n,O 8.029, de 12 de abril de 1990 (publicada no DO de 13 de
abril de 1990).
(Retificada no DO de 23 de abril de 1990). .
0'0

•

•

•

INSTITUTO BRASILEIRO DO CAFE (IBC)
- Extinção.
Medida Provisória n,O 151, de 15 de março de 1990 (publicada no
DO de 15 de março de 1990).
(Retificada no DO de 19 de março de 1990).
(Retificada no DO de 23 de março de 1990).
Lei n? 8.029, de 12 de abril de 1990 (publicada no DO de 13 de
abril de 1990).
..
.
(Retificada no DO de 23 de abril de 1990).

768
991

853
994
995
768
991

INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS (IBAMA)
- Créditos - Atualização monetária.
Lei n? 8.005, de 22 de março de 1990.
. ..
.

684

INSTITUTO BRASILEIRO DO PATRIMONIO CULTURAL
- Constituição - Autorização.
Lei n? 8.029, de 12 de abril de 1990 (publicada no no de 13 de
abril de 1990).
.
.
.
. ..
.
(Retificada no no de 23 de abril de 1990).
.. .. .......

768
991

INSTITUTO DE ADMINISTRAÇÁO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL (lAPAS)
- Fusão.
Medida Provisória n." 151, de 15 de .março de 1990 (publicada no
DO de 15 de março de 1990).
(Retificada no no de 19 de março de 1990).
(Retificada no DO de 23 de março de 1990).
Lei n." 8.029, de 12 de abril de 1990 (publicada no DO de 13 de
abril de 1990).
(Retificada no DO de 23 de abril de 1990).
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 182(2, t.l):10n-l041, mar./abr. 1990.
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INSTITUTO DE PESQUISA ECONOMICA APLICADA (IPEA)
- Instituição.
Medida Provisória n.O 151, de 15 de março de 1990 (publicada no
DO de 15 de março de 1990).
........ .............. ... .....
(Retificada no DO de 19 de março de 1990).
(Retificada no DO de 23 de março de 1990). .
,.....
Lei n? 8.029, de 12 de abril de 1990 (publicada no DO de 13 de
abril de 1990).
.................................
(Retificada no DO de 23 de abril de 1990).

853
994
995

INSTITUTO DO AÇÚCAR E DO ÁLCOOL IlAA)
- Extinção.
Medida Provisória n? 151, de 15 de março de 1990 (publicada
DO de 15 de março de 1990).
....
(Retificada no DO de 19 de março de 1990).
(Retificada no DO de 23 de março de 1990).
Lei n.O 8.029, de 12 de abril de 1990 (publicada no DO de 13
abril de 1990).
(Retificada no DO de 23 de abril de 1990).

853
994
995

no
.
.

768
991

de
768
991

INSTITUTO DO PATRIMONIO HISTORICO E ARTisTICO NACIONAL IlPHAN)
- Instituição.
Medida Provisória n.o 151, de 15 de março de 1990 (publicada no
DO de 15 de março de 1990).
. . .. .. .. .. . . . .. .. .. .. .. . ..
(Retificada no DO de 19 de março de 1990).
(Retificada no DO de 23 de março de 1990).

853
994
995

INSTITUTO NACIONAL DE ATIVIDADES CULTURAIS IlNAC)
- Instituição.
Medida Provisória. n.o 151, de 15 de março de 1990 (publicada no
DO de 15 de março de 1900).
(Retificada no DO de 19 de março de 1990).
.........
(Retificada no DO de 23 de março de 1990).

853
994
995

INSTITUTO NACIONAL DE PR.EVIDÊNCIA SOCIAL IlNPS)
- Fusão.
Medida Provisória n.o 151, de 15 de março de 1990 (publicada no
DO de 15 de março de 19901.
.. .. .. .. .
(Retificada no DO de 19 de março de 1990).
(Retificada no DO de 23 de março de 1990).
Lei n.O 8.029, de 12 de abril de 1990 (publicada no DO de 13 de
abril de 1990).
..
.
(Retificada no DO de 23 de abril de 1990).
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS)
-

Instituição.
Medida Provisória n.o 151, de 31 de março de 1990 (publicada no
DO de 15 de março de 1990).

853
994
995
768
991

853
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(Retificada no DO de 19 de março de 1990)
.
(Retificada no DO de 23 de março de 1990)
.
Lei n.O 8.029, de 12 de abril de 1990 (publicada no DO de 13 de
abril de 1990)
.
(Retificada no DO de 23 de abril de 1990). .
.

994
995
768
991

INTERBRÁS
- V. Petrobrás Comércio Internacional.
IPEA
- V. Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada.
IPHAN
- V. Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional.

L
LEI ORGÁNICA DA MAGISTRATURA NACIONAL
- Inconstitucionalidade.
Resolução n~ 12, de 26' de março de 1990.

969

LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO DO ESTADO DE GOIÁS
-

Governo do Estado de Goiás - Emissão.
Resoluçso nf' 11, de 23 de março de 1990.

968

LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO DO ESTADO DE SÃO PAU·
LO
-

Governo do Estado de São Paulo - Emissão.
Resolução n? 13, de 29 de março de 1990

.

970

.

965

LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO DO ESTADO DO PARANÁ
-

Governo do Estado do Paraná - Emissão.
Reeoluçso n? 6, de 13 de março de 1990

LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO DO MUNICÍPIO DE SÃO
PAULO
-

Prefeitura Municipal de São Paulo.
Resoluçao n? 7, de 13 de março de 1990.

966

M
MANDADO DE SEGURANÇA
-

Medida liminar - Plano Econômico.
Medida Provisória n? 173, de 18 de março de 1990.
Medida Provisória n.O 181, de 17 de abril de 1990.
Medida Provisória n.O 182, de 23 de abril de 1990 (publicada no DO
de 24 de abril de 1990).
(Retificada no DO de 26 de abril de 1990).

Cal. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 182(2, t.1):1011-1041, mar.labr. 1990.
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MENSALIDADE ESCOLAR
-

Reajustamento.
,
Medida Provisória n? 176, de 29 de março de 1990.
Medida Provisória n.O 183, de 27 de abril de 1990.

METI L TÉRCIO BUTIL ÉTER IMTBE)
- Comercialização.
Lei n.O 8.008, de 22 de março de 1990.

942
956

689

MINISTÉRIO DA AGRICULTURA
-

Extinção.
Medida Provisória n.O 150, de 15 de março de 1990 (publicada no
no de 15 de março de 1990).
(Retificada no DO de 19 de março de 1990).
Lei n? 8.028, de 12 de abril de 1990.

828
993
742

MINISTÉRIO DA CIÉNCIA E TECNOLOGIA
- Extinção.
Medida Provisória D.o 150, de 15 de março de 1990 (publicada no
DO de 15 de março de 1990).
(Retificada no DO de 19 de março de 1990).
Lei n.O 8.028, de 12 de abril de 1990.

828
993
742

MINISTÉRIO DA CULTURA
- Extinção.
Medida Provisória n~ 150, de 15 de março de 1990 (publicada no
DO de 15 de março de 1990).
(Retificada no DO de 19 de março de 1990).
Lei n~ 8.028, de 12 de abril de 1990. .
_
, .. , . . .
MINISTÉRIO DA FAZENDA
- Extinção.
Medida Provisória n.O 150, de 15 de março de 1990 (publicada no
DO de 15 de março de 1990)
'.............
(Retificada no DO de 19 de março de 1990).
Lei n" 8.028, de 12 de abril de 1990.

828
993
742

MINISTÉRIO DA JUSTICA
- Comissão de Defesa dos Direitos do Cidadão - Extinção.
Medida Provisória n:' 150, de 15 de março de 1990 (publicada no
DO de 15 de março de 1990).
(Retificada no DO de 19 de março de 1990).
Lei n~ 8.028, de 12 de abril de 1990. . ..... ,......................

828
993
742

828
993
742

MINISTÉRIO DA PREVIDÉNCIA E ASSISTÉNCIA SOCIAL
- Extinção.
Medida Provisória n~ 150, de 15 de março de 1990 (publicada no
DO de 15 de março de 1990).
(Retificada no DO de 19 de março de 1990).
Lei n~ 8.028, de 12 de abril de 1990.

828
993
742

Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 182(2, t.l):1011-1041, mar.labr. 1990.
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MINISTERIO DA SAÚDE
- Empréstimo externo
Projeto de Ações Básicas de Saúde do Nordeste Rural.
Resolução n? lO, de 22 de março de 1990
.
MINISTERIO DAS COMUNICAÇOES
- Extinção.
Medida Provisória n:' 150, de 15 de março de 1990 (publicada no
DO de 15 de março de 1990).
..
(Retificada no DO de 19 de março de 1990). ..
Lei n:' 8.028, de 12 de abril de 1990.

967

828
993
742

MINISTERIO DAS MINAS E ENERGIA
- Extinção.
Medida Provisória n.O 150, de 15 de março de 1990 (publicada no
DO de 15 de março de 1990).
..
(Retificada no DO de 19 de março de 1990).
Lei n.O 8.028, de 12 de abril de 1990.

828
993
742

MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO DA INDÚSTRIA E DO COMERCIO
- Extinção.
Medida Provisória n.o 150, de 15 de março de 199D (publicada no
DO de 15 de março de 1990).
(Retificada no DO de 19 de março de 1990).
Lei n.O 8.028, de 12 de abril de 1990.
..

828
993
742

MINISTERIO DO INTERIOR
- Extinção.
Medida Provisória n.O 150, de 15 de março de 1990 (publicada no
DO de 15 de março de 1990).
(Retificada no DO de 19 de março de 1990).
Lei n:' 8.028, de 12 de abril de 1990.
.......................

828
993
742

MINISTERIO DO PLANEJAMENTO
- Extinção.
Medida Provisória n.O 150, de 15 de março de 1990 (publicada no
DO de 15 de março de 1990).
(Retificada no DO de 19 de março de 1990).
Lei n? 8.028, de 12 de abril de 1990. .
.

828
993
742

MINISTERIO DO TRABALHO
- Extinção.
Medida Provisória n:' 150, de 15 de março de 1990 (publicada no
DO de 15 de março de 1990).
(Retificada no DO de 19 de março de 1990).
Lei n:' 8.028, de 12 de abril de 1990.

828
993
742

Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 182(2, t.tj.tot i-to-n. mar./abr. 1990.
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MINISTÉRIO DOS TRANSPORTES
- Extinção.
Medida Provisória D.O 150, de 15 de março de 1990 (publicada no
DO de 15 de março de 1990).
(Retificada no DO de 19 de março de 1990).
Lei n? 8.028, de 12 de abril de 1990.

828
993
742

MINISTRO DE ESTADO
Vencimento - Reajustamento.
')
Medida Provisória n:' 170, de 17 de março de 1990 (publicada no
DO de 19 de março de 1990).
(Retificada no DO de 21 de março de 1990).
Medida Provisória D.O 179, de 17 de abril de 1990
,.

930
996
948

o
OPERAÇÃO FINANCEIRA
Prefeitura Municipal de Maceió (AL).
Resoluçiio D.o 3, de Iâ.de março de 1990.
-

Prefeitura Municipal de Muriaé (MG).
Resoluçiio n.o 14, de 29 de março de 1990. .

Prefeitura Municipal de Vitória da Conquista (BA).
Resoluçiio n.o 5, de 13 de março de 1990. .

962

.

971

_

.

964

ORÇAMENTO DA UNIÃO
-

Crédito extraordinário.
Lei nf 8.006, de 22 de março de 1990. .
.
- Dotação orçamentária
Empenho.
Medida Provisória nf 146, de 13 de março de 199'0
.
Lei n. 8.017, de 8 de abril de 1990. .
.
- Exercício financeiro 1990 - Diretrizes - Alteração.
Medida Provisória n. 170, de 17 de março de 1990 (publicada no
DO de 19 de março de 1990)
.
(Retificada no DO de. 21 de março de 1990).
.
.
Medida Provisória nr 179, de 17 de abril de 1990. .
.
O

686

817
703

O

ORGANIZAÇÃO ADMINISTRATIVA
- Presidência da República.
Medida Provisória n.O 150, de 15 de março de 1990 (publicada no
DO de 15 de março de 1990). .
.
(Retificada no DO de 19 de março de 1990)
.
Lei n.O 8.028, de 12 de abril de 1990. .
.

930

996
948

828
993

742

CoL Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 182(2, t.l):1011-1041, mar.labr. 1990.
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p
PARAPLEGICO
- Automóvel - Aquisição.
Lei n." 8.000. de 13 de março de 1990.
PENHORA
- Bens de família.
Medida Provisória n." 143, de 8 de março de 1990.
Lei n~ 8.009, de 29 de março de 1990

667

811

.

689

PESQUISA CIENTÍFICA
- Produto industrializado - Importação.
Medida Provisória n? 141, de 7 de março de 1990.
Lei n." 8.010, de 29 de março de 1990.

809
691

PESQUISA TECNOLOGICA
- Produto industrializado - Importação.
Medida Provisória n." 141, de 7 de março de 1990.
Lei n." 8.010. de 29 de março de 1990.

809
691

PETROBRAS COMERCIO INTERNACIONAL (INTERBRAS)
- Dissolução.
Medida Provisória n? 151, de 15 de março de 1990 (publicada no
DO de 15 de março de 1990).
(Retificada no DO de 19 de março de 1990).
(Retificada no DO de 23 de março de 1990).
Lei n~ 8.029, de 12 de abril de 1990 (publicada no DO de 13 de
abril de 1990).
(Retificada no DO de 23 de abril de 1990).

PETROBRAS M1NERAÇAO (PETROMISA)
- Dissolução.
Medida Provisória n? 151, de 15 de março de 1990 (publicada no
DO de 15 de março de 1990).
(Retificada no DO de 19 de março de 1990).
(Retificada no DO de 23 de março de 1990).
Lei n.a 8.029, de 12 de abril de 1990 (publicada no DO de 13 de
abril de 1990).
(Retificada no DO de 23 de abril de 1990).

853
994
995
768
991

853
994
995
768
991

PETROMISA
- V. Petrobrás Mineração.
PIS-PASEP
- Contribuição - Arrecadação.
Medida ProvisórIa n? 147, de 13 de março de 1990.
Lei n~ 8.019, de 11 de abril de 1990.
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 182(2, t.1):10n-1041, mar.labr. 1990.

817
705
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PORTOBRAS
- V. Empresa de Portos do Brasil.
PREÇO
- Reajustamento.
Medida Provisória n~ 154, de 15 de março de 1990.
Lei n.O 8.030, de 12 de abril de 1990 (publicada no DO de 13 de
abril de 1990).
(Republicada no DO de 17 de abril de 1990).
(Retificada no DO de 23 de abril de 1990).

779
973
992

PREFEITURA MUNICIPAL DE AÇAILANDIA (MAl
- Dívida interna.
Resolução n.O 8, de 13 de março de 1990.
PREFEITURA MUNICIPAL DE MACEIO (ALI
- Operação financeira.
Resolução n,O 3, de 13 de março de 1990.
PREFEITURA MUNICIPAL DE MURIAÉ (MGI
- Dívida interna.
Resolução n.O 14, de 29 de março de 1990.
- Operação financeira.
Resolução n.o 14, de 29 de março de 1990,
PREFEITURA MUNICIPAL DE NATAL (RNI
- Dívida interna.
Resolução n.o 4, de 13 de março de 1990. .

869

966

962

971

,

971

.

964

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO (SPI
- Letras Financeiras do Tesouro do Município de São Paulo Emissão.
Resolução n!' 7, de 13 de março de 1990.
PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA IBA)
- Operação financeira.
Resolução n? 5, de 13 de março de 1990. .' '. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

966

, .. ,

PRESIDÉNCIA DA REPÚBLICA
- Organização administrativa.
Medida Provisória n!' 150, de 15 de março de 1990 (publicada no
DO de 15 de março de 1990)
.
(Retificada no DO de Lê.de março de 1990). ,
, .. ,
.
Lei n!' 8.028, de 12 de abril de 1990. .
,
.

964

828
993
742

PREVIDÉNCIA PRIVADA
Medida Provisória n!' 152, de 15 de março de 1990 (publicada no
nn

A .... ,

I;

Ao

n->"'''''''''

Ao , QQ(l\

862
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PRIVATIZAÇÃO
-

Certificados de Privatização - Criação.
886

Medida Provisória n! 157, de 15 de março de 1990.
Lei n:' 8.018, de 11 de abril de 1990. .

.

703

Programa Nacional de Desestatiaação - Instituição.
Medida Provisória n! 155, de 15 de março de 1990
.
Lei n" 8.031, de 12 de abril de 1990 (publicada no DO de 13 de
abril de 1990)
.
(Retificada no DO de 18 de abril de 1990). .
.

-

873
782
993

PRODUTO INDUSTRIALIZADO
-

Pesquisa científica e tecnológica - Importação.

809

Medida Provisória n.O 141, de 7 de março de 1990.
Lei n" 8.010, de 29 de março de 1990
PROGRAMA DE SEGURO-DESEMPREGO
Medida Provisória n,U 147, de 13 de março de 1990.

,'

691
817

PROGRAMA NACIONAL DE DESESTATIZAÇÃO
-

Instituição.

Medida Provisória n? 155, de 15 de março de 1990.
...... ....
Lei n.o 8.031, de 12 de abril de 1990 (publicada no DO de 13 de

873

abril de 1990).. '
....
(Retificada no DO de 18 de abril de 1990).

782
993

..

PROJETO DE AÇOES BÃSICAS DE SAÚDE DO NORDESTE RURAL
-

Empréstimo externo.

Resolução n" 10, de 22 de março de 1990.
PRO-LEITURA
-

967

V. Fundação Nacional Pró-Leitura.

PRO-MEMORIA
-

V. Fundação Nacional Pró-Memória.

PROVENTOS
Reajustamento.

Medida Provisória n? 154, de 15 de março de 1990.
Lei n? 8.030, de 12 de abril de 1990 (publicada no DO de 13 de

869

abril de 1990)
_
(Republicada no DO de 17 de abril de 1990).
IRetificada no DO de 23 de abril de 1990). .

779
973
992

,. . . . . .
_.. _. . . •. . . . . . .

R
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NOTA DO EDITOR
A partir de janeiro de 1989, esta publicação tornou-se bimestral e a
Imprensa Nacional cuidou de facilitar, ainda mais, a recuperação e a
consulta dos textos legais aqui incluídos ou citados, sejam os diretamente referidos, como fundamento aos mesmos textos, sejam, principalmente, aqueles modificados ou revogados. Esse esforço, na verdade,
vem-se desenvolvendo ao longo da existência da Coleção das Leis.
Os consuientes verificarão, em notas de rodapé e nos índices remissivos, informações e referências quase sempre entrecruzadas com
indicações úteis e precisas que permitem a localização dos dados necessários.
A publicação abrange os atos do Legislativo e do Executivo. Neste
2. bimestre/1990, excepcionalmente, pelo grande volume de matérias,
estes atos foram separados em dois tomos. No conteúdo, reproduz anexos referentes a regimentos, regulamentos e estatutos; .estruturas básicas de órgãos administrativos; tabelas de vencimentos, soldos e gratificações; e tabelas e quadros de pessoal. Anexos sobre outros assuntos,
aqui não transcritos, têm sua publicação no DO indicada em notas de
rodapé.
Espera-se, dessa forma, fazer com que a Coleção das Leis cumpra
melhor seu propósito.
Q

Brasília, abril de 1990.

DECRETOS

DECRETO N? 98.986, DE 2 DE MARÇO DE 1990
Dispõe sobre a execução do Décimo
Protocolo Adicional ao Acordo Regional de
Abertura de Mercado em Favor do Equador
(Acordo n.O 2), entre o Brasil e o Equador.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, usando da atribuição
que lhe confere o art. 84, item IV, da Constituição,
Considerando que o Tratado de Montevidéu, que criou a
Associação Latino-Americana de Integração (Aladi), firmado
pelo Brasil em 12 agosto de 1980 e aprovado pelo Congresso Nacional através do Decreto Legislativo n? 66, de 16 de novembro
de 1981, prevê, no seu Artigo 7, a modalidade de Acordo de Alcance Parcial, e
Considerando que os Plenipotenciários do Brasil e do Equador, com base no Tratado de Montevidéu-80, assinaram, a 22 de
maio de 1989, em Montevidéu, o Décimo Protocolo Adicional ao
Acordo Regional de Abertura de Mercado em Favor do Equador
(Acordo n? 2), entre o Brasil e o Equador,
DECRETA:
Art. I? O Décimo Protocolo Adicional ao Acordo Regional
de Abertura de Mercado em Favor do Equador (Acordo n? 2),
entre o Brasil e o Equador, apenso por cópia ao presente decreto, será executado e cumprido tão inteiramente como nele se
contém, inclusive quanto à sua vigência.
CoL Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília. 182(2, t.21:1043-1678, mar.labr. 1990.
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Art. 2?
cação.

Este decreto entra em vigor na data de sua publi-

Brasília, 2 de março de. 1990; 169? da Independência e
102? da República.
JOSÉ SARNEY
Roberto Costa de Abreu Sodré

o texto do

acordo está publicado no DO de 5.3.1990, pág , 4129.

DECRETO N? 98.987, DE 2 DE MARÇO DE 1990
Dispõe sobre a execução do Décimo
Protocolo Adicional ao Acordo Comercial
n.O 5, no Setor da Indústria Química, entre
o Brasil, a Argentina, o Chile, o México e a
Venezuela.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, usando da atribuição
que lhe confere o artigo 84, item IV, da Constituição,
Considerando que o Tratado de Montevidéu, que criou a
Associação Latino-Americana de Integração (Aladi], firmado
pelo Brasil em 12 de agosto de 1980 e aprovado pelo Congresso
N acionai através do Decreto Legislativo n? 66, de 16 de novembro de 1981, prevê, no seu Artigo 7, a modalidade de Acordo de
Alcance Parcial; e
Considerando que os Plenipotenciários do Brasil, da Argentina, do Chile, do México e da Venezuela, com base no Tratado
de Montevidéu-80, assinaram a 4 de novembro de 1989, em Montevidéu, o Décimo Protocolo Adicional ao Acordo Comercial n?
5, no Setor da Indústria Quimica, entre o Brasil, a Argentina, o
Chile, o México e a Venezuela,
DECRETA:
Art. I? O Décimo Protocolo Adicional ao Acordo Comercial n? 5, no Setor da Indústria Química, entre o Brasil, a Argentina, o Chile, o México e a Venezuela" apenso por cópia ao
presente decreto, será executado e cumprido tão inteiramente
como nele se contém, inclusive quanto à sua vigência.
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 182(2, t.2):1043·1678, mar.vabr. 1990.
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Art. 2? Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Brasília, 2 de março de 1990; 169? da Independência e
102? da República.
JOSÉ SARNEY
Roberto Costa de Abreu Sodré

o texto do

acordo está publicado no DO de 5.3.1990, págs. 4130/32.

DECRETO N? 98.988, DE 2 DE MARÇO DE 1990
Dispõe sobre a execução do Vigésimo
Segundo Protocolo Adicional ao Acordo de
Alcance Parcial TI.o 1, entre o Brasil e a
Argentina.

O PRESIDENTE DA REPúBLICA, usando da atribuição
que lhe confere o art. 84, item IV, da Constituição,
Considerando que o Tratado de Montevidéu, que criou a
Associação Latino-Americana de Integração (Aladi], firmado
pelo Brasil em 12 de agosto de 1980 e aprovado pelo Congresso
Nacional através do Decreto Legislativo n? 66, de 16 de novembro de 1981, prevê, no seu Artigo 7, a modalidade de Acordo de
Alcance Parcial; e
Considerando que os Plenipotenciários do Brasil e da Argentina, com base no Tratado de Montevidéu-Sê, assinaram, a
20 de setembro de 1989, em Montevidéu, a Ata de Retificação do
Vigésimo Segundo Protocolo Adicional ao Acordo de Alcance
Parcial n? 1, entre o Brasil e a Argentina,
DECRETA:
Art. I? A Ata de Retificação do Vigésimo Segundo Protocolo Adicional ao Acordo de Alcance Parcial n? 1, entre o Brasil
e a Argentina, apensa por cópia ao presente decreto, será executada e cumprida tão inteiramente como nele se contém, inclusive quanto à sua vigência.
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Art. 2?

Este decreto entra em vigor na data de sua publi-

cação.

Brasília, 2 de março de 1990; 169? da Independência e
102? da República.
JOSÉ SARNEY
Roberto Costa de Abreu Sodré

o texto do

acordo está publicado no DO de 5.3.1990, pág. 4132.

DECRETO N? 98.989, DE 2 DE MARÇO DE 1990
Dispõe sobre a execução do Primeiro
Protocolo Adicional ao Acordo de Complementação Econômica n.O 12, entre o Brasil e
a Argentina.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, usando da atribuição
que lhe confere o art. 84, item IV, da Constituição,
Considerando que o Tratado de Montevidéu, que criou a
Associação Latino-Americana de Integração (Aladi), firmado
pelo Brasil em 12 de agosto de 1980 e aprovado pelo Congresso
Nacionai através do Decreto Legislativo n? 66, de 16 de novembro de 1981, prevê, no seu Artigo 7, a modalidade de Acordo de
Alcance Parcial; e
Considerando que os Plenipotenciários do Brasil e da Argentina, com base no Tratado de Montevidéu-80, assinaram, a
27 de outubro de 1989, em Montevidéu, o Primeiro Protocolo
Adicional ao Acordo de Complementação Econômica n:' 12, entre o Brasil e a Argentina,
DECRETA:
Art. 1? O Primeiro Protocolo Adicional ao Acordo de
Complementação Econômica n? 12, entre o Brasil e a Argentina,
apenso por cópia ao presente decreto, será executado e cumprido tão inteiramente como nele se contém, inclusive quanto à sua
vigência.
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Art. 2?

Este decreto entra. em vigor na data de sua publi-

cação.

Brasília, 2 de março de 1990; 169? da Independência e
102? da República.
JOSÉ SARNEY
Roberto Costa de Abreu Sodré

o texto do

acordo está publicado no DO de 5.3.1990, págs. 4133/37.

DECRETO N? 98.990, DE 2 DE MARÇO DE 1990
Dispõe sobre a execuçac da Ata de Retificação do Acordo de Complementação
Econômica n? 12, entre o Brasil e a Argentina.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, usando da atribuição
que lhe confere o art. 84, item IV, da Constituição,
Considerando que o Tratado de Montevidêu, que criou a
Associação Latino-Americana de Integração (Aladi}, firmado
pelo Brasil em 12 de agosto de 1980 e aprovado pelo Congresso
Nacional através do Decreto Legislativo n? 66, de 16 de novembro de 1981, prevê, no seu Artigo 7, a modalidade de Acordo de
Alcance Parcial; e
Considerando que os Plenipotenciários do Brasil e da Argentina, com base no Tratado de Montevidéu-80, assinaram, a
29 de março de 1989, em Montevidéu, a Ata de Retificação do
Acordo de Complementação Econômica n? 12, entre o Brasil e a
Argentina,
DECRETA:
Art. 1? A Ata de Retificação do Acordo de Complementação Econômica n? 12, entre o Brasil e a Argentina, apensa por
cópia ao presente decreto, será executada e cumprida tão inteiramente como nele se contém, inclusive quanto à sua vigência.
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Art. 2?

Este decreto entra em vigor na data de sua publi-

cação.

Brasília, 2 de março de 1990; 169? da Independência e
102? da República.
JOSÉ SARNEY
Roberto Costa de Abreu Sodré

o texto do acordo está publicado no

DO de 5.3.1990, pégs. 4137/38.

DECRETO N? 98.991, DE 2 DE MARÇO DE 1990
Declara de interesse social, para fins de
reforma agrária, parte dos imóveis rurais
denominados Fazendas Despraiado e Ronda, situados no Município de Curitibanos,
Estado de Santa Catarina, e dá outras
providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições
que lhe conferem os artigos 84, item IV, e 184 da Constituição, e
nos termos dos artigos 18 e 20 da Lei n? 4.504, de 30 de novembro de 1964, e do Decreto-Lei n? 554, de 25 de abril de 1969,
DECRETA:
Art. I? É declarada de interesse social, para fins de reforma agrarra, nos termos dos artigos 18, letras a, b, c, e d, e 20,
itens I e V, da Lei n? 4.504, de 30 de novembro de 1964, parte
dos imóveis rurais denominados Fazendas Despraiado e Ronda,
com a área de 1.003,3500ha (um mil e três hectares e trinta e cinco ares), situados no municipio de Curitibanos, Estado de Santa
Catarina.
Parágrafo único. Os imóveis a que se refere este artigo
têm o seguinte perímetro: partindo do marco 1, comum aos imóveis da Indústria de Papel e Celulose Catarinense S.A. e de Ernesto Bernardoni, de coordenadas UTM N=6.994.820m e
E=545.900m, referidas ao MC 51°WGr. segue pelo arroio Campo de Paio ou Invernada dos Macacos, a jusante, confrontando
com o imóvel de Ernesto Bernardoni, com distãncia de 2.210m,
até o marco de M-2; deste, segue por linha seca, confrontando
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 182(2, t.2l:1043-1678, mar./abr. 1990.
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com o remanescente de Ana Goetten, com os seguintes azimutes
e distâncias; 92' e 770m, até o Marco 3; 194' e 900m, até o Marco 4; 95'30' e 500m, até o Marco 5; 191' e 2.470m, até o Marco 6,
cravado à margem esquerda do Rio Marombas; deste, segue pelo Rio Marombas, a jusante, com distância de 850m, até o Marco 7, cravado à margem esquerda; deste. segue por linhas secas,
confrontando com o remanescente de Alvino Goetten, com os
seguintes azimutes e distâncias: 13'30' e l.060m, até o Marco 8;
286' e 2.630m, até o Marco 9; deste, segue por linha seca, confrontando com o imóvel de Atilio Goetten, com azimute de 19' e
distância de 2.570m, até o Marco 10; deste, segue por linha seca,
confrontando com o imóvel da Indústria de Papel e Celulose
Catarinense S.A., com os seguintes azimutes e distâncias: 77° e
220m, até o Marco 11; 66' e l.180m, até o Marco 12; 91'30' e
280m, até o Marco 13; 76' e 150m, até o marco Marco 14; 94' e
400m, até o Marco 15; 89'00' e distância de 130m, até o Marco 1,
início desta descrição. (Fontes de referência: Carta do Brasil Folha SG.22-Z-C-I (Curitibanos), Escala 1:100.000, ano 1973 IBGE).

Art. 2? Excluem-se dos efeitos deste decreto: a) os semoventes, as máquinas e os implementas agrícolas; e b) as benfeitorias existentes nos imóveis referidos
artigo anterior e pertencentes aos que serão beneficiados com sua destinação.

no

Art. 3? O Instituto Nacional de Colonização e Reforma
Agrária (lncra), fica autorizado a promover a desapropriação
dos imóveis rurais de que trata o presente decreto, na forma
prevista no Decreto-Lei n:' 554, de 25 de abril de 1969.
Art. 4? Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 5?

Revogam-se as disposições em contrário,

Brasília, 2 de março de 1990; 169? da Independência e
102? da República.
JOSÉ SARNEY
[ris Rezende Machado
Cal. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 182(2, t.2):1043-1678. mar./abr. 1990.
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DECRETO N? 98.992, DE 2 DE MARÇO DE 1990
Declara de interesse social, para fins de
reforma agrária, o imóvel rural denominado

Fazenda Palmares, situado no Município de
Santa Luzia, no Estado do Maranhão, e dá
outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições
que lhe conferem os artigos 84, item IV, e 184 da Constituição, e
nos termos dos artigos 18 e 20 da Lei n? 4.504, de 30 de novembro de 1964, e do Decreto- Lei n? 554, de 25 de abril de 1969,
DECRETA:
Art. 1? É declarado de interesse social, para fins de reforma agrária, nos termos dos artigos 18, letras a, b, c e d, e 20,
itens I e V, da Lei n? 4.504, de 30 de novembro de 1964, o imóvel
rural denominado Fazenda Palmares, com área de 2.695.9202ha
(dois mil, seiscentos e noventa e cinco hectares, noventa e dois
ares e dois centiares), situado no Município de Santa Luzia, no
Estado do Maranhão.
§ I? O imóvel a que se refere este artigo tem o seguinte
perímetro: inicia o perímetro no Marco 16, de coordenadas geográficas longitude 46°19'58"W e latitude 04°08'36"S, situado na
divisa de terras da Gleba Portugal (área 9) e Gleba União (área
4); deste, segue por linha seca, confrontando com terras da G leba União, (área 4), com rumo magnético de 83°30'NW e distância de 6.166,92m, até o Marco 21, situado na divisa de, terras da
Gleba União (área 4) e Gleba Lago Azul: deste, segue por linha
seca, confrontando com terras da Gleba Lago Azul, atravessando a Estrada Carroçável e Estrada de Ferro Ponta da Madeira/Carajás, com rumo magnético de OOOO'N e distância de
L548,14m, até o Marco 1, situado na divisa de terras da Gleba
Lago Azul e área de influência do Rio Pindaré, margem direita;
deste, segue por linhas secas, confrontando com área de influência do Rio Pindaré, margem direita, com os seguintes rumos e
distâncias: 56°30'NE - 2.480,00m, até o Marco 2: S015'NW 1.220,OOm, até o Marco 3; 80045'NE - 1.945,00m, até o Marco 4;
58°45'NE - 1.850,00m, até o Marco 5; 83°35'SE - 855,00m, até
o Marco 6; 46°30'NE - 1.061,44m, até o Marco 17, situado na
área de influência do Rio Pindaré, margem direita e Gleba PorCoL Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília. 182(2, 1.2):1043-1678. mar./abr. 1990.
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tugal (área O); deste, segue por linha seca, confrontando com
terras da Gleba Portugal (área 91, atravessando a Estrada de
Ferro Ponta de Madeira/Carajás e Estrada Carroçável, com rumo magnético de 6°30'SW e distância de 6.723,25m, até o Marco
16, início da descrição deste perímetro. (Fonte de referência:

Carta Planimétrica/Projeto RadamBrasil (corrigida). Folha
SB.23-V-B, publicada em 1973, escala '1:250.000, levantamento
cartorial e locações feitas em campo pelos técnicos da SR-12.
§ 2?

Do perímetro descrito neste artigo, e que encerra uma

área global de 2.759,9202ha (dois mil, setecentos e cinqüenta e
nove hectares, noventa e dois ares e dois centiares), fica ex-

cluída dos efeitos deste decreto a área de 64,0000ha (sessenta e
quatro hectares), referente
faixa de domínio da Estrada de
Ferro Ponta da Madeira/Carajás.
Art. 2? Excluem-se, ainda, dos efeitos deste decreto: a) os
à

semoventes, as máquinas e os implementas agrícolas; e b) as
benfeitorias existentes no imóvel referido no artigo anterior e
pertencentes aos que serão beneficiados com a sua destinação.

Art. 3? O Instituto Nacional de Colonização e Reforma
Agrária (Incra) promoverá a desapropriação do imóvel rural de
que trata o presente decreto, na forma prevista no Decreto- Lei
n:' 554, de 25 de abril de 1969.
Art.~?
Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 5?

Revogam-se as disposições em contrário.

Brasília, 2 de março de 1990; 169? da Independência e
102? da República.
JOSÉ SARNEY
Iris Rezende Machado
DECRETO N? 98.993, DE 2 DE MARÇO DE 1990
Declara de interesse social, para fins de
reforma agrária, o imóvel rural denominado
Seringal Pelotas, situado nos Municípios de
Xapuri e Brasiléia, Estado do Acre, e dá
outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições
que lhe conferem os artigos 84, item IV, e 184 da Constituição, e
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 182(2, t.2l:1043-1678, mar.vabr. 1990.
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imóvel rural de que trata o presente decreto, na forma prevista
no Decreto-Lei n? 554, de 25 de abril de 1969.
Art. 4? Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 5? Revogam-se as disposições em contrário.
Brasília, 2 de março de 1990; 169? da Independência e
102? da República.
JOSÉ SARNEY
Iris Rezende Machado

DECRETO N? 98.994, DE 2 DE MARÇO DE 1990
Declara de interesse social, para fins de
reforma agrária, o imóvel rural denominado
Quiguay, também conhecido por Fazenda
Sossego do Quiguay, situado no Município
de Ponte Serrada, Estado de Santa Catarina, e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições
que lhe conferem os artigos 84, item IV, e 184 da Constituição, e
nos termos dos artigos 18 e 20 da Lei n? 4.504, de '30 de novembro de 1964, e do Decreto- Lei n? 554, de 25 de abril de 1969,
DECRETA:
Art. I? É declarado de interesse social, para fins de reforma agrarra, nos termos dos artigos 18, letras a,h, c e d, e 20
itens I e VI, da Lei n? 4.504, de 30 de novembro de 1964, o imóvel rural denominado Quiguay, também conhecido por Fazenda
Sossego do Quiguay, com área de 190,8093ha (cento e noventa
hectares, oitenta ares e noventa e três centiares), situado no
Município de Ponte Serrada, Estado de Santa Catarina.
Parágrafo único. O imóvel a que se refere este artigo tem o
seguinte perímetro: partindo do Ponto 1, de Coordenadas UTM
E=394.630m e N=7.059,400m referidas ao MC 5l"WGr., cravado
na margem esquerda do Rio Santa Rosa, segue-se por linha seca
confrontando com o imóvel de Hercílio Bueno de Camargo, com
o azimute de 132°15' e distância de 1.059,10m, até o Ponto 2; deste, segue-se por linha seca, confrontando com o imóvel de Nelson Mendes Ribas, com os' seguintes azimutes e distâncias:
Colo Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 182(2, t.2):1043-1678, mar.labr. 1990.
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221°30' e 104,30m, até o Ponto 3; 228°00' e 268m, até o Ponto 4;
203°00' e l54,40m, até o Ponto 5; 230°00' e 78,30m, ;00 o Ponto 6;
140°45' e 49,80m, até o Ponto 7; 134°00' e 282,50m, até o Ponto 8,
situado a margem de uma estrada; daí, segue pela estrada, confrontando com o imóvel de Nelson Mendes Ribas, com os seguintes azimutes e distâncias; 204°00' e 60m, até o Ponto 9;
196°30' e 68,80m, até o Ponto 10; 162°00' e 80m, até o Ponto 11,
156°45' e 120m, até o Ponto 12; 149°00 e 48m, até o Ponto 13, situado a margem de uma estrada; daí, segue-se por linha seca,
confrontando com o imóvel de Nelson Mendes Ribas, com o azimute de 221°45' e distância 589m, até o Ponto 14; deste, segue-se
por línha seca, confrontando com o ímóvel de Hercílio Bueno de
Camargo, com o azimute de 319°45' e distância de 375m, até o
Ponto 15, situado na margem esquerda do Rio Santa Rosa; daí,
segue-se pelo Rio Santa Rosa a montante, numa distância de
3.788m, até o Ponto 1, início desta descrição. (Fontes de referência; Carta do Brasil, Folha Indumel
SG-22-Y-B-IV-2MI!2875/2, 1 ~ Edição - 1973. Escala; 1/50.000 - Certidão/RI
Comarca de Ponte Serrada - M/3.945).
Art. 2~ Excluem-se dos efeitos deste decreto: a) os semoventes, as máquinas e os implementas agrícolas; e b) as benfeitorias no imóvel referido no artigo anterior e pertencentes aos
que serão beneficiados com a sua destinação.
Art. 3~ O Instituto N acional de Colonízação e Reforma
Agrária (Incra) fica autorizado a promover a desapropriação
do imóvel rural de que trata o presente decreto, na forma prevista no Decreto- Lei n~ 554, de 25 de abril de 1969.
Art.
cação.

4~

Este decreto entra em vigor na data de sua publí-

Art. 5? Revogam-se as disposições em contrário.

102~

Brasília, 2 de março de 1990;
da Repúblíca.

169~

da Independência e

JOSÉ SARNEY
Iris Rezende Machado
Cal. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 182(2, t.2):1043-1678, mar./abr. 1990.
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DECRETO N? 98.995, DE 2 DE MARÇO DE 1990
Altera os Efetivos de Oficiais da Força
Aérea Brasileira para o ano de 1990

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições
que lhe confere o inciso IV do artigo 84 da Constituição da República Federativa do Brasil e tendo em vista o disposto no artigo 2? da Lei n? 6.837, de 29 de outubro de 1980, combinado com
o artigo I?, inciso lII, da Lei n? 7.763, de 27 de abril de 1989,
DECRETA:
Art. I? O Efetivo de Oficiais da Força Aérea Brasileira,
para o ano de 1990, constante do Decreto n? 98.912, de 31 de janeiro de 1990, fica aumentado com 2 (dois) Capitães no Quadro
de Oficiais Especialistas em Comunicações.
Art. 2? Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 2 de março de 1990; 169? da Independência e
102? da República.
JOSÉ SARNEY
Octávio Júlio Moreira Lima
DECRETO N? 98.996, DE 2 DE MARÇO DE 1990
Dá nova redação ao art. 6? do Decreto
n" 76.59D(l}, de 11 de novembro de 1975.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições
que lhe confere o artigo 84, inciso lI, da Constituição, e considerando a necessidade de assegurar às Empresas Regionais de
Transporte Aéreo o pagamento integral da suplementação tarifária sem a qual se torna inviável o preço do transporte em suas
linhas,
DECRETA:
Art. I? O artigo 6? do Decreto 76.590, de 11 de novembro
de 1975, passa a vigorar com a seguinte redação:
(I) V. Coleção das Leis de 1975, Atos do Poder Executivo, volume VIII,
pág. 252.
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«Art. 6? Fica estabelecido um adicional de até 3%
(três por cento), a incidir sobre as tarifas de passagens aéreas das linhas domésticas, para crédito do Fundo Aeronáutico, em conta vinculada ao Departamento de Aviação
Civil, com destinação especifica aos Sistemas Integrados
de Transporte Aéreo Regional, para suplementação tarifária de suas linhas».
Art. 2? Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasilia, 2 de março de 1990; 169? da Independência e
102? da República.
JOSÉ SARNEY

Octávio Júlio Moreira Lima
DECRETO N? 98.997, DE 2 DE MARÇO DE 1990
Institui a Fundação Universidade Federal do Amapá, e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição
que lhe confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e nos termos da Lei n? 7.530, de 29 de agosto de 1986,
DECRETA:
Art. 1? Fica instituida, de acordo com o disposto no art.
1? da Lei n:' 7.53011) de 29 de agosto de 1986, a Fundação Universidade Federal do Amapá, com sede e foro na Cidade de Macapá.
Art. 2? A Fundação Universidade Federal do Amapá, fundação pública, nos termos da Lei n? 7.5961 2), de 10 de abril de
1987, vinculada ao Ministério da Educação, tem por objetivos
ministrar o ensino e desenvolver as ciências, as letras e as artes, regendo-se por Estatuto e Regimento Geral, aprovados na
forma da legislação vigente.
(1)

V. Coleção das Leis de 1986, Atos do Poder Legislativo, volume V. pég.

96.

(2) V. Coleçõo das Leis de 1987, Atos do Poder Legislativo, Volume lII,
pág.45.
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Art. 3? A Fundação Universidade Federal do Amapá adquirirá personalidade jurídica a partir da inscrição de seu ato
constitutivo no registro civil das pessoas jurídicas. do qual será
parte integrante seu Estatuto, aprovado pela autoridade competente.
Art. 4? O patrimônio da Fundação Universidade Federal
do Amapá será constituído pelos bens e direitos que essa entidade vier a adquirir, incluindo os bens que lhe venham a ser
doados pela União, Estados, Municípios e por outras entidades
públicas e particulares.
§ I? OS bens e direitos da fundação serão utilizados ou
aplicados exclusivamente para a consecução dos objetivos previstos no art. 2? deste decreto.
§ 2? No caso de extinguir-se a fundação, seus bens e direitos serão incorporados ao patrimônio da União.
Art. 5? Os recursos financeiros da Universidade Federal
do Amapá serão provenientes de:
I
dotação consignada anualmente no orçamento da
União;
II
auxílios e subvenções que lhe venham a ser concedidos por quaisquer entidades públicas particulares;
III - remuneração por serviços prestados e entidades públicas ou particulares, mediante convênios ou contratos es·
pecíficos;
IV - taxas, anuidades e emolumentos que forem cobrados
pela prestação dos serviços educacionais, com observância das
normas legais vigentes;
V - operação de crédito e juros bancários;
VI - receitas eventuais.
Art. 6? Fica assegurada à Fundação Universidade Federal
do Amapá a imunidade prevista no art. 150, inciso VI, alínea c,
da Constituição Federal.
Art. 7? A administração superior da Fundação Universidade Federal do Amapá será exercida pelo Reitor, pelo Conselho Diretor e pelo Conselho Universitário, no âmbito de suas
respectivas competências, a serem definidas no Estatuto e Regimento Geral.
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 182(2, t.2):lü43-1678, mar./abr. 1990.

1058
§ 1? O Reitor, nomeado na forma da legislação vigente e
com mandato nela estabelecido, exercerá a presidência dos Conselhos Diretor e Universitário.
§ 2? O Conselho Diretor e o Conselho Universitário serão
constituídos na forma que dispuser o Estatuto e o Regimento
Geral.
Art. 8? O Ministro de Estado da Educação designará Reitor pro tempore com a incumbência de adotar as medidas
cabíveis para a implantação da Fundação Universidade Federal
do Amapá.
Art. 9~ A criação dos cargos e empregos indispensáveis ao
funcionamento da Fundação Universidade Federal do Amapá fica condicionado à autorização específica na leí de diretrizes orçamentárias para o exercício financeiro de 1991, em conforrnidade com o art. 169, parágrafo único, inciso lI, da Constituição
Federal.
Art. 10. As medidas necessárias para a instalação da Fundação Universidade Fedêral do Amapá poderão ser implementadas mediante auxílios concedidos pelo Estado do Amapá, à conta de recursos próprios consignados em sua lei orçamentária para 1990.
Art. 11. Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 12. Revogam-se as disposições em contrário.
Brasília, 2 de março de 1990; 169? da Independência e
102? da República.

JOSÉ SARNEY
Carlos Sant'Anna
DECRETO N? 98.998, DE 2 DE MARÇO DE 1990
Reabre ao Orçamento Físcal da União,
em favor da Justiça do Trabalho, pelo saldo
apurado em 31 de dezembro de 1989, o crédíto especial aberto pelo Decreto n. 98.549(l}.
de 14 de dezembro de 1989.
Q

(1) V. Coleção das Leis de 1989, volume 181, n'' 6, pág. 3663.
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o PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição
que lhe confere o artigo 84, item IV, da Constituição, e da autorização contida no § 2? do art. 167 da Constituição,
DECRETA:
Art. I? Fica reaberto ao Orçamento Fiscal da União, em
favor da Justiça do Trabalho, pelo saldo apurado em 31 de dezembro de 1989 o crédito especial no valor de NCz$ 30.000.000,00
(trinta milhões de cruzados novos), autorizado pela Lei n?
7.904(2), de 5 de dezembro de 1989 e aberto pelo Decreto h?
98.549, de 14 de dezembro de 1989, na forma do anexo a este decreto.
Art. 2? As classificações constantes do anexo a este decreto guardam compatibilidade com aquelas contidas na Lei n?
7.9991 31, de 31 de Janeiro de 1990.
Art. 3? Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 4? Revogam-se as disposições em contrário.
Brasília, 2 de março de 1990; 169? da Independência e
102? da República.
JOSÉ SARNEY
Mailson Ferreira da Nóbrega
João Batista de Abreu

o anexo está publicado no DO de

5.3.1990, pág. 4141.

DECRETO N? 98.999, DE 2 DE MARÇO DE 1990
Institui telejornal com registro das atividades do Poder Legislativo.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição
que lhe confere o art. 84, inciso lI, da Constituição,
DECRETA:
Art. I? As emissoras de televisão vinculadas à administração federal terão um telejornal, com duração de cinco minu(2) V. Coleção das Leis de 1989, volume 181, n:' 6, pág. 2961.

(3) V. Coleção das Leis de 1990, volume 182, n? 1, pág. 38.
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tos, a ser transmitido, diariamente, exceto aos sábados, domingos e feriados, às 21:30 horas, registrando as atividades das
duas Casas do Congresso Nacional.
Art. 2? A produção do telejornal é de responsabilidade da
Radiobrás - Empresa Brasileira de Comunicação S.A. ou emissora que vier a sucedê- la, e a pauta das matérias fica a cargo
das Mesas do Senado Federal e da Câmara dos Deputados.
Art. 3? Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 4? Revogam-se as disposições em contrário.
Brasília, 2 de março de 1990; 169? da Independência e
102? da República.
JOSÉ SARNEY
Antônio Carlos Magalhães

DECRETO N? 99.000, DE 2 DE MARÇO DE 1990
Reabre ao Orçamento Fiscal da União,
em favor da Justiça do Trabalho, pelo saldo
apurado em 31 de dezembro de 1989, o crédi·
to especial aberto pelo Decreto nP 98.510(1),
de 12 de dezembro de 1989.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição
que lhe confere o artigo 84, item IV, da Constituição, e da autorização contida no § 2? do artigo 167 da Constituição,
DECRETA:
Art. l? Fica aberto ao Orçamento Fiscal da União, em favor da Justiça do Trabalho, pelo saldo apurado em 31 de dezembro de 1989, o crédito especial no valor de NCz$ 500.000,00 (quinhentos mil cruzados novos), autorizado pela Lei n?7.884, de 17
de novembro de 1989, e aberto pelo Decreto n? 98.510, de 12 de
dezembro de 1989, na forma do anexo a este decreto.
Art. 2? As classificações, constantes. do anexo a este decreto, guardam compatibilidade com aquelas contidas na Lei n?
7.999, de 31 de janeiro de 1990..
(1) V. Coleçã.o das Leis de 1989, volume 181, n" 6, pág. 3618.

Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasflia, 182(2, t.2):1043-1678, mar./abr. 1990.

1061
Art. 3? Este decreto entra em vigor na data de sua publícação.
Art. 4? Revogam-se as disposições em contrário.
Brasília, 2 de março de 1990; 169? da Independência e
102? da República.
JOSÉ SARNEY

Maílson Ferreira da Nóbrega
João Batista de Abreu

o anexo está publicado no DO de

5.3.1990, pág , 4142.

DECRETO N? 99.001, DE 2 DE MARÇO DE 1990
Reabre ao Orçamento Fiscal da União,
em favor da Justiça do Trabalho, pelo saldo
apurado em 31 de dezembro de 1989, o crédito especial aberto pelo Decreto TI.O 98. 753(l},
de 28 de dezembro de 1989.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição
que lhe confere o artigo 84, item IV, da Constituição, e da autorização contida no § 2? do artigo 167 da Constituição,
DECRETA:
Art. I? Fica reaberto ao Orçamento Fiscal da União, em
favor da Justiça do Trabalho, pelo saldo apurado em 31 de dezembro de 1989, o crédito especial de NCz$ 700.000,00 (setecentos mil cruzados novos), autorizado pela Lei n? 7.979, de 27 de
dezembro de 1989, e aberto pelo Decreto n? 98.753, de 28 de dezembro de 1989, na forma do anexo a este decreto.
Art. 2? As classificações, constantes do anexo a este decreto, guardam compatibilidade com aquelas contidas na Lei n?
7.999, de 31 de janeiro de 1990.
Art. 3? Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 4? Revogam-sa. as disposições em contrário.
Brasília, 2 de março de 1990; 169? da Independência e
102? da República.
JOSÉ SARNEY

Maílson Ferreira da Nóbrega
João Batista de Abreu
O anexo está publicado no DO de 5.3.1990, pág. 4142.
(1) V. Coíeçeo das Leis de 1989, volume 181, n? 6. pág. 3912.
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DECRETO N? 99.002, DE 2 DE MARÇO DE 1990
Autoriza o funcionamento do curso de
Letras da Faculdade de Filosofia, Ciências
e Letras Gonçalves Dias.

O PRESIDENTE DA REPúBLICA, usando das atribuições que lhe confere o artigo 84, item IV, da Constituição, e tendo em vista o que consta do Processo n? 23001.002146/89-44 do
Ministério da Educação,
DECRETA:
Art. I? Fica autorizado o funcionamento do curso de Letras, com habilitação em Português/Inglês, a ser ministrado pela Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras Gonçalves Dias,
mantida pela Associação de Ensino Superior Gonçalves Dias,
com sede na Cidade de São Luís, Estado do Maranhão.
Art. 2? Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 2 de março de 1990; 169? da Independência e
102? da República.
JOSÉ SARNEY
Carlos Sant'Anna

DECRETO N? 99.003, DE 2 DE MARÇO DE 1990
Autoriza o funcionamento do curso de
Administração da Faculdade de Ciências
Jurídicas e Administrativas de São Luís.

O PRESIDENTE DA REPúBLICA, usando das atribuições que lhe confere o artigo 84, item IV, da Constituição, e tendo em vista o que consta do Processo n:' 23001.002147/89-15 do
Ministério da Educação,
DECRETA:
Art. I? Fica autorizado o funcionamento do curso de Administração, a ser ministrado pela Faculdade de Ciências
Jurídicas e Administrativas de São Luís, mantida pelo Centro
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 182(2, t.2):1043-1678, mar.vabr. 1990.
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de Ensino Unificado do Maranhão, com sede na Cidade de São
Luís, Estado do Maranhão.
Art. 2? Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 2 de março de 1990; 169? da Independência e
102? da República.
JOSÉ SARNEY

Carlos Sant'Anna
DECRETO N? 99.004, DE 2 DE MARÇO DE 1990
Autoriza o funcionamento do curso de
Pedagogia da Faculdade de- Filosofia, Ciências e Letras Gonçalves Dias.

O PRESIDENTE DA REPúBLICA, usando das atribuições que lhe confere o artigo 84, item IV, da Constituição, e tendo em vista o que consta do Processo n? 23001.002145/89-81 do
Ministério da Educação,
DECRETA:
Art. I? Fica autorizado o funcionamento do curso de Pedagogia, com habilitação em Administração Escolar, para
exercício nas escolas de I? e 2? graus, a ser ministrado pela Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras Gonçalves Dias, mantida pela Associação de Ensino Superior Gonçalves Dias, com sede na Cidade de São Luís, Estado do Maranhão.
Art. 2? Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 2 de março de 1990; 169? da Independência e
102? da República.
JOSÉ SARNEY

Carlos Sant'Anna
DECRETO N? 99.005, DE 2 DE MARÇO DE 1990
Autoriza o funcionamento do curso de
Ciências Contábeis da Faculdade de Ciências Contábeis e Econômicas de Seo Luís.
Col. Leis Hep. Fed. Brasil, Brasília. 182(2, t.2):lü43-1678, mar./abr. 1990.
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o PRESIDENTE DA REPÚBLICA, usando das atribuições que lhe confere o artigo 84, item IV, da Constituição, e tendo em vista o que consta do Processo n? 23001.002149/89-32 do
Ministério da Educação,
DECRETA:
Art. 1? Fica autorizado o funcionamento do curso de Ciências Contábeis, a ser ministrado pela Faculdade de Ciências
Contábeis e Econômicas de São Luís, mantida pela Associação
Bandeira Tribuzi de Ensino Superior, com sede na Cidade de
São Luís, Estado do Maranhão.
Art. 2? Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 2 de março de 1990; 169? da Independência e
102? da República.
JOSÉ SARNEY
Carlos Sant'Anna

DECRETO N? 99.006, DE 2 DE MARÇO DE 1990
Autoriza o funcionamento do curso de
Ciências Econômicas da Faculdade de
Ciências Contábeis e Econômicas de São
Luís.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, usando das atribuições que lhe confere o artigo 84, item IV, da Constituição, e tendo em vista o que consta do Processo n? 23001.002150/89-11 do
Ministério da Educação,
DECRETA:
Art. I? Fica autorizado o funcionamento do curso de Ciências Econômicas, a ser ministrado pela Faculdade de Ciências
Contábeis e Econômicas de São Luís, mantida pela Associação
Bandeira Tribuzí de Ensino Superior, com sede na Cidade de
São Luís, Estado do Maranhão.
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 182(2, t.21:1043-1678, mar.labr. 1990.
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Art. 2? Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação. revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 2 de março de 1990; 169? da Independência e
102? da República.
JOSÉ SARNEY
Carlos Sant'Anna
DECRETO N? 99.007, DE 2 DE MARÇO DE 1990
Autoriza o funcionamento do curso de
Adminietreçeo, a ser ministrado pelas Faculdades Integradas de Uberlândia.

O PRESIDENTE DA REPúBLICA, usando das atribuições que lhe confere o artigo 84, item IV, da Constituição e tendo em vista o que consta do' Processo n? 23001.000381/86-11 do
Ministério da Educação,
DECRETA:
Art. I? Fica autorizado o funcionamento do curso de Administração, a ser ministrado pelas Faculdades Integradas de
Uberlãndia, mantidas pelo Instituto Integral de Ensino Superior, com- sede na Cidade de Uberlãndia, Estado de Minas Gerais.
Art. 2? Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 2 de março de 1990; 169? da Independência e
102? da República.
JOSÉ SARNEY
Carlos Sant'Anna
DECRETO N? 99.008, DE 2 DE MARÇO DE 1990
Autoriza o funcionamento do curso de
Ciências Econômicas das Faculdades Integradas de Uberlénâie.

O PRESIDENTE DA REPúBLICA, usando das atribuições que lhe confere o artigo 84, item IV, da Constituição, e tenCol. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 182(2, t.2);1043-1678, mar./abr. 1990.
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do em vista o que consta do Processo n? 23001.000382/86-83 do
Ministério da Educação,
DECRETA:
Art. I? Fica autorizado o funcionamento do curso de Ciências Econômicas, a ser ministrado pelas Faculdades Integradas
de Uberlândia, mantidas pelo Instituto Integral de Ensino Superior, com sede na Cidade de Uberlândia, Estado de Minas Gerais.
Art. 2? Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasilia, 2 de março de 1990; 169? da Independência e
102? da República.
JOSÉ SARNEY
Carlos Sant'Anna

DECRETO N? 99.009, DE 2 DE MARÇO DE 1990
Autoriza o funcionamento da habilitação em Professor para as Séries Iniciais da
Escolarização e Disciplinas de Pormeceo
Especial da bebiliteçeo Magistério de 2.°
Grau da Faculdade de Filosofia, Ci§ncias e
Letras de São Borie,

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, usando das atribuições que lhe confere o artigo 84, item IV, da Constituição, e tendo em vista o que consta do Processo n:' 23030.025211/86-10 do
Ministério da Educação,
DECRETA:
Art. I?

Fica autorizado o funcionamento da habilitação

em Professor para as Séries Iniciais da Escolarização e Disci-

plinas de Formação Especial da habilitação Magistério de 2?
Grau, a ser ministrada pela Faculdade de Filosofia, Ciências e
Letras de São Borja, mantida pela Fundação Educacional de
São Borja, com sede na Cidade de São Borja, Estado do Rio
Grande do Sul.
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília. 182(2, t.21:1ü43-1678, mar./abr. 1990.
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Art. 2? Este decreto entrará em vigor na data de sua pu ~
blicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 2 de março de 1990; 169? da Independência e
102? da República.
JOSÉ SARNEY
Carlos Sant'Anna

DECRETO N? 99.010, DE 2 DE MARÇO DE 1990
Autoriza o funcionamento do curso de
Pedagogia da Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de ltumbíere.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, usando das atribuições que lhe confere o artigo 84, item IV, da Constituição, e tendo em vista o que consta do Processo n? 23123.000883/90-60 do
Ministério da Educação,
DECRETA;
Art. I? Fica autorizado o funcionamento do curso de Pedagogia, licenciatura plena, com habilitações em Administração
Escolar, para exercício nas escolas de I? e 2? graus, Orientação
Educacional, Magistério das Matérias Pedagógicas e Educação
Pré-Escolar, a ser ministrado pela Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de Itumbiara, mantida pela Fundação de Ensino
Superior de Itumbiara, com sede na Cidade de Itumbiara, Estado de Goiás.
Art. 2? Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 2 de março de 1990; 169? da Independência e
102? da República.
JOSÉ SARNEY
Carlos Sant'Anna
DECRETO N? 99.0ll, DE 2 DE MARÇO DE 1990 1*1
Regula a extinçüo de cargos e empregos
vagos previstos na Lei n~ 7.S00m, de 10 de
julho de 1989, e dá outras providências.
(*) Republicado no DO de 7.3.1990 (Y. pág. 1679 deste volume).
(1) V. Coleção das Leis de 1989, volume 181, n? 4, pág. 1506.

Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 182(2, t.2):1ü43-1678, mar./abr. 1990.
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o PRESIDENTE DA REPÚBLICA, usando da atribuição
que lhe confere o artigo 84, inciso IV, da Constituição e tendo
em vista o disposto no § 2? do artigo 11 da Lei n? 7.800, de 10 de
julho de 1989, combinado com os artigos 2? e 4? da Lei n? 7.822,
de 20 de setembro de 1989,
DECRETA:
Art. 1? São declarados extintos, a partir de I? de janeiro
de 1990, oitenta por cento:
I - dos cargos, empregos e claros de lotação, existentes
na referida data, nos órgãos e entidades cujas atribuições sejam
voltadas para a área de saúde, ensino (salvo o treinamento) e
segurança pública;
II - dos cargos criados pela Lei n? 7.834(2), de 6 de outubro de 1989.
Art. 2? Os dirigentes dos órgãos de pessoal encaminharão
à Secretaria de Planej amento e Coordenação da Presidência da
República, no prazo de 30 dias após a publicação deste decreto,
relação dos· 'cargos, empregos e 'claros de lotação existentes em
I? de Janeiro de 1990.
Art. 3? Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasilia, 2 de março de 1990; 169~ da Independência e
102? da República.
JOSÉ SARNEY
João Batista de Abreu
DECRETO N? 99.012, DE 2 DE MARÇO DE 1990
Abre ao Ministério do Interior, em favor da Fundeçeo Nacional do Índio, o crédito suplementar no valor de NCz$
9.000.000,00, para reforço de âateçeo consignada no vigente Orçamento.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição
que lhe confere o artigo 84, inciso IV, da Constituição, e da au(2) V. Coleção das Leis de 1989, volume 181, n? 5, pág. 2193.
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 182(2, t.2l:1043-1678, mar./abr. 1990.
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tcrizaçào contida no artigo 5?, da Medida Provisória n? 137, de
20 de fevereiro de 1990,
DECRETA:
Art. I? Fica aberto ao Ministério do Interior, em favor da
Fundação Nacional do Índio, o crédito suplementar de NCz$
9.000.000,00 (nove milhões de cruzados novos), para reforço de
dotação orçamentária indicada no Anexo I deste decreto.
Art. 2? Os recursos necessários à execução do disposto no
artigo anterior são provenientes de convênios entre órgãos federais.
Art. 3? Os valores constantes deste decreto foram calculados com base na Unidade de Referência Orçamentária relativa
ao mês de janeiro de 1990.
Art. 4? Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 5? Revogam-se as disposições em contrário.
Brasília, 2 de março de 1990; 169? da Independência e
102? da Re
ca.
JOSÉ SARNEY
Mailson Ferreira da Nóbrega
João Batista de Abreu

o anexo está publicado no DO

de 5.3.1990, pãg. 4144.

DECRETO N? 99.013, DE 5 DE MARÇO DE 1990
Dispõe sobre a execução do Quinto Protocolo Adicional ao Acordo de Alcance Parcial de Renegociação das Preferências Outorgadas no Período 1962/80 entre o Brasil e
a Bolivie (Acordo n.O 8).

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, usando da atribuição
que lhe confere o art. 84, item IV, da Constituição,
Considerando que o Tratado de Montevidéu, que criou a
Associação Latino-Americana de Integração (Aladi) , firmado
pelo Brasil em 12 de agosto de 1980 e aprovado pelo Congresso
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 182(2, t.2):lü43-1678, mar.vabr. 1990.
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Nacional através do Decreto Legislativo n:' 66, de 16 de novembro de 1981, prevê, no seu Artigo 7, a modalidade de Acordo de
Alcance Parcial, e
Considerando que os Plenipotenciários do Brasil e da
Bolívia, com base no Tratado de Montevidéu-80, assinaram, a
16 de dezembro de 1988, em Montevidéu, o Quinto Protocolo
Adicional ao Acordo de Alcance Parcial de Renegociação das
Preferências Outorgadas no Período 1962/80 entre o Brasil e a
Bolívia (Acordo n:' 8),
DECRETA:
Art. 1? O Quinto Protocolo Adicional ao Acordo de Alcance Parcial de Renegociação das Preferências Outorgadas no
Período 1962/80 entre o Brasil e a Bolívia (Acordo n? 8), apenso
por cópia ao presente decreto, será executado e cumprido tão inteiramente como nele se contém, inclusive quanto à sua vigência.
Art. 2? Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Brasília, 5 de março de 1990; 169? da Independência e
102? da República.
JOSÉ SARNEY
Roberto Costa de Abreu Sodré

o texto

do acordo está publicado no DO de 6.3.1990. págs. 4249/55.

DECRETO N? 99.014, DE 5 DE MARÇO DE 1990
Dispõe sobre a execução do Décimo
Primeiro Protocolo Adicional ao Acordo de
Alcance Parcial de Renegocieçeo das Preferências Outorgadas no Período de 1962180,
entre o Brasil e o Peru (Acordo n.O 12).

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, usando da atribuição
que lhe confere o art. 84, item IV, da Constituição,
Considerando que o Tratado de Montevidéu, que criou a
Associação Latino-Americana de Integração (Aladi) , firmado
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 182(2, t.21:1043-1678, mar./abr. 1990.
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pelo Brasil em 12 de agosto de 1980 e aprovado pelo Congresso
N acionai através do Decreto Legislativo n? 66, de 16 de novembro de 1981, prevê, no seu Artigo 7, a modalidade de Acordo de
Alcance Parcial, e
Considerando que os Plenipotenciários do Brasil e do Peru,
com base no Tratado de Montevidéu-SO, assinaram, a 3 de novembro de 1989, em Montevidéu, o Décimo Primeiro Protocolo
Adicional ao Acordo de Alcance Parcial de Renegociação das
Preferências Outorgadas no Período 1962/S0, entre o Brasil e o
Peru (Acordo n? 12),
DECRETA:
Art. I? O Décimo Primeiro Protocolo Adicional ao Acordo
de Alcance Parcial de Renegociação das Preferências Outorgadas no Período 1962/S0 entre o Brasil e o Peru (Acordo n? 12),
apenso por cópia ao presente decreto, será executado e cumprido tão inteiramente como nele se contém, inclusive quanto à sua
vigência.
Art. 2? Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasí
de março de 1990; 169? da Independência e
102? da Re
ica.
JOSÉ SARNEY
Roberto Costa de Abreu Sodré

o texto do

acordo está publicado no DO de 6.3.1990, págs. 4256/64.

DECRETO N? 99.015, DE 5 DE MARÇO DE 1990
Dispõe sobre a execução do Quarto
Protocolo Adicional ao Acordo Comercial
n:' 26, no Setor da Indústria de Artigos e
Aparelhos para Usos Hospitalares, Médicos, Odontológicos, Veterinários e Afins,
entre o Brasil, a Argentina e o México.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, usando da atribuição
que lhe confere o art. 84, item IV, da Constituição,
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 182(2, t.2):lü43-1678, mar./abr. 1990.
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Considerando que o Tratado de Montevidéu, que criou a
Associação Latino-Americana de Integração (Aladi] , firmado
pelo Brasil em 12 de agosto de 1980 e aprovado pelo Congresso
N acionai através do Decreto Legislativo n? 66, de 16 de novembro de 1981, prevê, no seu Artigo 7, a modalidade de Acordo de
Alcance Parcial, e
Considerando que os Plenipotenciários do Brasil, da Argentina e do México, com base no Tratado de Montevidéu-80, assinaram, a 4 de novembro de 1988, em Montevidéu, o Quarto Protocolo Adicional ao Acordo Comercial n? 26, no Setor da Indústria de Artigos e Aparelhos para Usos Hospitalares, Médicos,
Odontológicos, Veterinários e Afins entre o Brasil, a Argentina
e o México,
DECRETA:
Art. I? O Quarto Protocolo Adicional ao Acordo Comercial n:' 26, no Setor da Indústria de Artigos e Aparelhos para
Usos Hospitalares, Médicos, Odontológicos, Veterinários e
Afins entre o Brasil, a Argentina e o México, apenso por cópia
ao presente decreto, será executado e cumprido tão inteiramente
como nele se contém, inclusive quanto à sua vigência.
Art. 2? Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Brasília, 5 de março de 1990: 169? da Independência e
102? da República.
JOSÉ SARNEY
Roberto Costa de Abreu Sodré

o texto do

acordo está publicado no DO de 6.3.1990, págs. 4264/72.

DECRETO N? 99.016, DE 5 DE MARÇO DE 1990
Autoriza o funcionamento do curso de
Turismo da Faculdade de Turismo, em
Guarapari, Espírito Santo.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, usando das atribuições que lhe confere o artigo 84, item IV, da Constituição, e tenCol. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 182(2, t.2):1043·1678, mar./abr. 1990.
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do em vista o que consta do Processo n? 23001.000933/86-45 do
Ministério da Educação,
DECRETA:
Art. 1? Fica autorizado o funcionamento do curso de Turismo, a ser ministrado pela Faculdade de Turismo, mantida pela Associação de Ensino Superior de Guarapari, com sede na
Cidade de Guarapari, Estado do Espírito Santo.
Art. 2? Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 5 de março de 1990; 169? da Independência e
102? da República.
JOSÉ SARNEY
Carlos Sant'Anna
DECRETO N? 99.017, DE 5 DE MARÇO DE 1990
Autoriza o funcionamento do curso de
Ciências Contábeis da Faculdade Vitoriana
de Ciências Contábeis.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, usando das atribuições que lhe confere o artigo 84, item IV, da Constituição, e tendo em vista o que consta do Processo n? 23001.001026/86-12 do
Ministério da Educação,
DECRETA:
Art. 1? Fica autorizado o funcionamento do curso de Ciências Contábeis, a ser ministrado pela Faculdade Vitoriana de
Ciências Contábeis, mantida pela Associação Vitoriana de Ensino Superior, com sede na Cidade de Vitória, Estado do Espírito
Santo.
Art. 2? Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 5 de março de 1990; 169? da Independência e
102? da República.
JOSÉ SARNEY
Carlos Sant'Anna
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília. 182(2, t.2l:1043-1678. mar./abr. 1990.
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DECRETO N? 99.018, DE 5 DE MARÇO DE 1990
Autoriza o funcionamento do curso de
Administração do Instituto Gammon, Escola de 1:' e 2.0 graus, em Lavras, Minas
Gerais.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, usando das atribuições que lhe confere o artigo 84, item IV, da Constituição, e tendo em vista o que consta do Processo n? 23018.001725/86-20 do
Ministério da Educação,
DECRETA:
Art. I? Fica autorizado o funcionamento do curso de Administração, a ser ministrado pelo Instituto Gammon, Escola de
I? e 2? graus, mantido pelo Instituto Gammon, com sede na Cidade de Lavras, Estado de Minas Gerais.
Art. 2? Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 5 de março de 1990; 169? da Independência e
102? da República.
JOSÉ SARNEY
Carlos Sant'Anna
DECRETO N? 99.019, DE 5 DE MARÇO DE 1990
Autoriza o funcionamento do curso superior de Secretariado Executivo da Faculdade de Ciências Exatas, Administrativas e
Sociais de Brasília.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, usando das atribuições que lhe confere o artigo 84, item IV, da Constituição, e tendo em vista o que consta do Processo n? 23001.000770/86-82 do
Ministério da Educação,
DECRETA:
Art. I? Fica autorizado o funcionamento do curso superior
de Secretariado Executivo, a ser ministrado pela Faculdade de
Ciências Exatas, Administrativas e Sociais de Brasília, unidade
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 182(2, t.2):1043-1678, mar.labr. 1990.
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das Faculdades Integradas da Upis, mantidas pela União Pioneira de Integração Social, com sede na Cidade de Brasilia, Distrito Federal.
Art. 2? Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasilia, 5 de março de 1990; 169? da Independência e
102? da República.
JOSÉ SARNEY
Carlos Sant'Anna
DECRETO N? 99.020, DE 5 DE MARÇO DE 1990
Autoriza o funcionamento de habilitação do curso de Pedagogia da Faculdade de
Filosofia, Ciências e Letras de Caratinga.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, usando das atribuições que lhe confere o artigo 84, item IV, da Constituição, e tendo em vista o que consta do Processo n? 23000.024771/87-12 do
Ministério da Educação,
DECRETA:
Art. I? Fica autorizado o funcionamento da habilitação
Supervisão Escolar, para exercício nas escolas de1? e 2? graus,
do curso de Pedagogia, ministrado pela Faculdade de Filosofia,
Ciências e Letras de Caratinga, mantida pela Fundação Educacional de Caratinga, com sede na Cidade de Caratinga, Estado
de Minas Gerais.
Art. 2? Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 5 de março de 1990; 169? da Independência e
102? da República.
JOSÉ SARNEY
Carlos Sant'Anna
DECRETO N? 99.021, DE 5 DE MARÇO DE 1990
Autoriza o funcionamento do curso -de
Decoração da Faculdade de Educação
Artística das Faculdades Integradas Teresa
D'Avila, em Lorene, Estado de São Paulo.
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o PRESIDENTE DA REPÚBLICA, usando das atribuições que lhe confere o artigo 84, item IV, da Constituição, e tendo em vista o que consta do Processo n:' 23033.010651185-52 do
Ministério da Educação,
DECRETA:
Art. I? Fica autorizado o funcionamento do curso de Decoração, licenciatura plena, a ser ministrado pela Faculdade de
Educação Artística das Faculdades Integradas Teresa D' Avila,
mantidas pelo Instituto Santa Teresa, com sede na Cidade de Lorena, Estado de São Paulo.
Art. 2? Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 5 de março de 1990; 169? da Independência e
102? da República.
JOSÉ SARNEY

Carlos Sant'Anna
DECRETO N? 99.022, DE 5 DE MARÇO DE 1990
Autoriza o funcionamento do curso de
Pedagogia da Faculdade de Ciências Humanas.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, usando das atribuições que lhe' confere o artigo 84, item IV, da Constituição, e tendo em vista o que consta do Processo n? 23001.001036/86-68 do
Ministério da Educação,
DECRETA:
Art. I? Fica autorizado o funcionamento do curso de Pedagogia, com habilitação em Educação de Deficientes da Audiocomunicação, a ser ministrado pela Faculdade de Ciências Humanas, mantida pela Associação de Ensino Superior de
Brasília, com sede em Brasília, Distrito Federal.
Art. 2? Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 5 de março de 1990; 169? da Independência e 102?
da República.
JOSÉ SARNEY
Carlos Sant'Anna
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DECRETO N? 99.023, DE 5 DE MARÇO DE 1990
Autoriza o funcionamento do curso de
Ciências Contábeis da Faculdade de Ciências Contábeis e Administração de Tengersi
da Serra.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, usando das atribuições que lhe confere o artigo 84, item IV, da Constituição, e tendo em vista o que consta do Processo n? 23001.000960/86-18 do
Ministério da Educação,
DECRETA:
Art. I? Fica autorizado o funcionamento do curso de Ciências Contábeis, a ser ministrado pela Faculdade de Ciências
Contábeis e Administração de Tangará da Serra, mantida pelo
Centro de Ensino Superior de Tangará, com sede na Cidade de
Tangará da Serra, Estado do Mato Grosso.
Art. 2? Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 5 de março de 1990; 169? da Independência e 102?
da República.

JOSE SARNEY
Carlos Sant'Anna
DECRETO N? 99.024, DE 5 DE MARÇO DE 1990
Au toriza o funcionamento do curso de
Letras da Faculdade de Filosofia, Ciências
e Letras de Tangará da Serra.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, usando das atribuições que lhe confere o artigo 84, item IV, da Constituição, e tendo em vista o que consta do Processo n? 23001.000576/85-99 do
Ministério da Educação,
DECRETA:
Art. 1? Fica autorizado o funcionamento do curso de Letras, licenciatura plena, com habilitação em Português/Inglês e
respectivas literaturas, a ser ministrado pela Faculdade de FiloCol. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 182(2, t.2):1043-1678, mar.labr. 1990.
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sofia, Ciências e Letras de Tangará da Serra, mantida pela Organização 'I'angará de Educação e Cultura, com sede na Cidade
de Tangará da Serra, Estado do Mato Grosso.
Art. 2~ Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 5 de março de 1990; 169~ da Independência e 102~
da República.
JOSÉ SARNEY
Carlos Sant'Anna
DECRETO

N~

99.025, DE 5 DE MARÇO DE 1990
Autoriza o funcionamento do curso de
Aâministreçeo de Empresas da Faculdade
de Administração de Itumbiere.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, usando das atribuições que lhe confere o artigo 84, item IV, da Constituição, e tendo em vista o que consta do Processo n? 23123.000882/90-05 do
Ministério da Educação,
DECRETA:
Art. 1~ .F'ica autorizado o funcionamento do curso de Administração de Empresas, a ser ministrado pela Faculdade de
Administração de Itumbiara, mantida pela Fundação de Ensino
Superior de Itumbiara, com sede na Cidade de Itumbiara, Estado de Goiás.
Art. 2~ Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 5 de março de 1990; 169~ da Independência e 102~
da República.
JOSÉ SARNEY
Carlos Sant'Anna
DECRETO

N~

99.026, DE 5 DE MARÇO DE 1990
Aprova o Regulamento para o Corpo de
Praças da Armada.
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o PRESIDENTE DA REPÚBLICA, usando das atribuições que lhe confere o art. 84, item IV, da Constituição,
DECRETA:
Art. I? Fica aprovado o Regulamento para o Corpo de
Praças da Armada, que a este acompanha.
Art. 2? Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário, especialmente
os seguintes decretos:
Decreto n? 87.17911 1, de 18 de maio de 1982;
Decreto n? 91.695(2), de 27 de setembro de 1985;
Decreto n? 93.892(31, de 6 de janeiro de 1987;
Decreto n? 94.599 (4), de 13 de julho de 1987; e
Decreto n? 96.942(5), de 11 de outubro de 1988.
Brasília, 5 de março de 1990; 169? da Independência e 102?
da República.
JOSÉ SARNEY
Henrique Sabóia
REGULAMENTO PARA O CORPO
DE PRAÇAS DA ARMADA
(RCPA)
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REGULAMENTO PARA O CORPO
DE PRAÇAS DA ARMADA
(RCPA)
CAPITULO I
Da Organização
Art. 1? O Corpo de Praças da Armada (CPA) é constituído das Praças da Marinha destinadas essencialmente a guarnecerem os navios e aeronaves do serviço naval.
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§ I? Além do previsto neste artigo, o pessoal do CPA também pode ser designado para servir em Organizações Militares
(OM) em terra.
§ 2? As Praças do Corpo de Fuzileiros Navais (CFN), os
Marinheiros-Recrutas, as Praças do Corpo Auxiliar Feminino
da Reserva da Marinha, bem como as Praças Especiais não fazem parte do CPA, tendo a sua vida militar regulada pela legislação específica pertinente.

Art. 2? As Praças do CPA são distribuídas pelas seguintes graduações, em ordem decrescente de hierarquia:
I
Suboficíal (SO);
U
Primeiro-Sargento (I? SG);
UI
Segundo-Sargento (2? SG);
IV
Terceiro-Sargento (3? SG);
V
Cabo (CB); e
VI
Marinheiro (MN).
Art. 3? O CPA compreende:
I ~ Praças não especializadas, distribuídas por Quadros
Suplementares (QS);
U - Praças especializadas, distribuídas por Serviços Gerais, que, por especialidades afins, agrupam os Quadros de Especialistas (QE).
Art. 4? As Praças não especializadas para serem incluídas
no CPA deverão ser selecionadas para os QS, visando ao seu
futuro aproveitamento nos diversos Serviços Gerais.
Art. 5? A organização dos Quadros Suplementares, dos
Serviços Gerais e dos respectivos Quadros de Especialistas, será estabelecida pelo Ministro da Marinha, mediante proposta do
Estado-Maior da Armada.
Art. 6? A organização de que trata o artigo anterior será
modificada sempre que o exigir a evolução técnica, com a conseqüente modernização do material.
Art. 7? Anualmente, com base na Tabela de Lotação Autorizada (TLA) e no Efetivo Autorizado aprovado pelo Ministro
da Marinha, a Diretoria-Geral do Pessoal da Marinha, por proposta da Diretoria do Pessoal Militar da Marinha, fixará a
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constituição numérica dos QE, dos QS e do QESCPA, tendo em
vista as necessidades:
I
de recompletamento, expansão ou redução de cada
QE; e
II
de Praças não especializadas.
Parágrafo único. Nos cálculos previstos neste artigo e
seus incisos, deverá ser considerada a adequada Taxa de Administração.
CAPÍTULO II
Da Inclusão
Art. 8? Poderão ser incluídos no CPA;
I ~ Na graduação de MN e nos QS para que tiverem sido
selecionados, os Grumetes procedentes das Escolas de Aprendizes-Marinheiros e os Marinheiros-Recrutas oriundos do Serviço
Militar Inicial (SMI);
II - Na graduação de MN e no QE para o qual possuam
habilitação técnico-profissional considerada equivalente aos
Cursos de Especialização, os voluntários possuidores de profissão de interesse para a Marinha; e
III - Na graduação de 3? SG e no QE para que tiverem
concorrido, as Praças Especiais procedentes da Escola de Formação de Sargentos da Marinha.
Parágrafo único. Caberá à Diretoria de Ensíno da Marinha estabelecer a equivalência de que trata o item II deste artigo.
CAPÍTULO III
Dos Aspectos da Carreira
Art. 9? A Carreira das Praças é considerada segundo 3
(três) aspectos fundamentais:
I
comportamento;
11
aptidão para a carreira; e
III
habilitação profissional.
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Art. 10. O desenvolvimento da carreira visa ao melhor emprego das Praças segundo a necessidade do serviço, assegurando-lhes, ao mesmo tempo, o acesso compatível com as
suas qualificações.
Art. 11. A velocidade de carreira no CPA e o equilibrio
entre os diversos QE serão obtidos através da Quota Compulsória a que se refere o Estatuto dos Militares e o Capitulo VI, Seção VIII, deste regulamento, correspondente a um número mínimo de vagas anuais.
Art. 12. A velocidade máxima na carreira correspondente
ao interstício, isto é, período mínimo de permanência na graduação, necessário à obtenção do tirocínio profissional e ao emprego adequado das Praças.
Seção I

Do Comportamento
Art. 13. O comportamento das Praças é aferido pela conduta ante a lei e a ordem constituída, particularmente na observância da disciplina, da doutrina e da ética militares, de acordo
com o que prescrevem o Estatuto dos Militares e o Regulamento
Disciplinar para a Marinha.
Parágrafo único. A avaliação do comportamento é fator
relevante na seleção das Praças, principalmente para promoção,
renovação de compromisso de tempo de serviço e matrícula em
cursos.
Art. 14. Os CB e MN terão direito ao Distintivo de Comportamento, cuja descrição e instrução para o uso encontram-se
dispostas no Regulamento de Uniformes da Marinha (Rumb),
quando completarem cinco (5) anos de tempo de efetivo serviço
na Marinha, sem terem sofrido qualquer punição.
§ I? Perderá definitivamente o direito ao Distintivo de
Comportamento a Praça que vier a ser punida.
§ 2? A perda do Distintivo de Comportamento será efetivada apenas por ato administrativo interno da OM onde a Praça estiver servindo, sem qualquer destaque especial.
§ 3? A autorização para uso do Distintivo de Comportamento, bem como a retirada dessa autorização, competem à autoridade a que estiver subordinada a Praça.
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§ 4? Serão lançadas nos assentamentos da Praça as notas
correspondentes à autorização e perda do direito ao uso do Distintivo de Comportamento.
Art. 15. As Praças estão sujeitas à legislação militar e à
comum, no que tange aos crimes e contravenções penais e disciplinares.
Art. 16. A transcrição de sentenças judiciais e de penas
disciplinares nos Registros das Praças será feita de acordo com
o que dispõem este regulamento e as instruções pertinentes.
Parágrafo único. A Repreensão em Particular não será
transcrita nos registros das Praças.
Art. 17. O cômputo do comportamento é feito mediante
conversão das punições disciplinares em Pontos Perdidos, de
conformidade com o seguinte critério:

I - um (1) ponto, para cada repreensão, dia de impedimento ou dia de serviço extraordinário;
II
dois (2) pontos, para cada dia de prisão simples; e
III - três (3) pontos, para cada dia de prisão rigorosa.
Parágrafo único. A Repreensão em Particular não será
convertida em pontos perdidos no cômputo do comportamento.
Art. 18.. O tempo de condenação por crime ou contravenção penal, aplicado às Praças, converte-se em pontos perdidos
para o cômputo de comportamento de acordo com o seguinte critério:

I - no caso de aplicação de pena privativa de liberdade:
a I se decorrente de crime de natureza dolosa, cada mês de
condenação equivale a trinta (30) pontos perdidos;
bl se decorrente de crime de natureza culposa, cada mês de
condenação equivale a vinte (20) pontos perdidos; e
c) se decorrente de contravenção penal, cada mês de condenação equivale a dez (10) pontos perdidos.
II - no caso de aplicação de pena restritiva de direitos:
a I se decorrente de crime de natureza dolosa, qualquer que
tenha sido o período cominado, a pena corresponderá a trinta
(30) pontos perdidos;
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b) se decorrente de crime de natureza culposa, qualquer
que tenha sido o período cominado, a pena corresponderá a vinte (20) pontos perdidos; e
c) se decorrente de contravenção penal, qualquer que tenha
sido o período cominado, a pena corresponderá a dez (10) pontos
perdidos.
§ I? Nos registros das Praças deve ser lançada a condenação, seguida da equivalência de que trata este artigo;
§ 2? Os Pontos Perdidos decorrentes da condenação deverão ser contados como se tivessem sido perdidos no semestre
correspondente à data da denúncia; e
§ 3? A fração de mês de condenação não será computada
para efeito de conversão.

Art. 19. Quando imposta pena privativa de liberdade ou
pena restritiva de direitos, cumulada com pena de multa, para
cômputo de comportamento das Praças e lançamento em seus
assentamentos, somar-se-ão os pontos perdidos correspondentes
à pena de multa com os correspondentes à pena privativa de liberdade ou a pena restritiva de direito.
Parágrafo único. A pena de multa, se aplicada isoladamente ou cumulativamente com pena privativa de liberdade ou
restritiva de direitos, converte-se em pontos perdidos da seguinte forma:
I - se decorrente de crime de natureza dolosa, qualquer
que tenha sido seu valor, a pena corresponderá a 30 (trinta)
pontos perdidos;
II - se decorrente de crime de natureza culposa, qualquer
que tenha sido o seu valor, a pena corresponderá a 20 (vinte)
pontos perdidos; e
III - se decorrente de contravenção penal qualquer que tenha sido seu valor, a pena corresponderá a 10 (dez) pontos perdidos.
Art. 20.

O cômputo do comportamento será efetuado:

a) semestralmente, iniciando-se a I? de janeiro e a I? de ju-

lho e terminando a 30 de junho e 31 de dezembro respectivamente; e
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bl a qualquer tempo, sempre que o comportamento for requisitado para decisões administrativas relacionadas com a carreira das Praças.
Art. 21. A cada periodo sem punições compreendido entre
2 (dois) cômputos semestrais sucessivos corresponderá uma recuperação de 10 (dez) pontos anteriormente perdidos, salvo o
disposto no artigo seguinte.
§ I? A Praça reabilitada de condenação judicial terá revisto, com base na data do trânsito em julgamento da sentença que
concedeu sua reabilitação, o seu cômputo de comportamento.
sendo-lhe suprimidos, deste, os pontos perdidos decorrentes da
pena que os originou;
§ 2? A supressão de pontos perdidos, de que trata o parágrafo anterior, ficará sem efeito no caso de revogação judicial
da reabilitação anteriormente concedida; e
§ 3? Os cômputos semestrais iniciam-se a I? de janeiro e
I? de julho e terminam nos dias 30 de junho e 31 de dezembro,
respectivamente.
Art. 22. Quando o número de pontos anteriormente perdidos for inferior a 10 (dez), a recuperação de que trata o artigo
anterior será igual ao número em causa.
Art. 23. Os 3? SG iniciarão novo cõmputo de comportamento, a partir da sua promoção a essa graduação.

Seção II

Da Aptidão para a Carreira
Art. 24. A aptidão para a carreira é aferida pelo pendor e
dedicação ao Serviço Naval e pela capacidade para o mando.
Art. 25. A aptidão para a carreira, nas diferentes graduações, é avalíada pelas Escalas de Avaliação de Desempenho
(EAD) e pelas Folhas de Informações de Suboficiais e Sargentos (FIS).
Art. 26. As Escalas de Avaliação de Desempenho, reguladas por normas específicas aprovadas pela Diretoria do Pessoal
Militar da Marinha, exprimem a aptidão para a carreira das
Praças, nos seguintes valores:
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1
excelente - 5 (cinco);
II
muito boa - 4 (quatro);
III
boa - 3 (três);
aceitável 2 (dois);
IV
V
deficiente 1 (um).
Art. 27. As Folhas de Informações de Suboficiais e Sargentos (FIS), reguladas por normas especificas aprovadas pela
DPMM, exprimem a aptidão para o exercício de funções no
prosseguimento da carreira.
Art. 28. As EAD e as FIS são consideradas pela Comissão de Promoção de Praças (CPP) para a elaboração das escalas
de promoção por merecimento e antiguidade.
Art. 29. O período mínimo de observação das Praças para
efeito de avaliação é de 3 (três) meses.
Art. 30. A DPMM baixará instruções pertinentes ao
preenchimento, encaminhamento e utilização das EAD e das
FlS.
Seção In
Da Habilitação Profissional
Art. 31. A habilitação profissional das Praças obedece a
um processo de ensino contínuo e progressivo, constantemente
atualizado e aprimorado, que se estende através de sucessivas
fases de estudos e práticas.
Art. 32. A habilitação profissional é obtida e aferida através de cursos, estágios e exames, planejados coordenados e controlados pela DEnsM, de acordo com as diretrizes pertinentes
expedidas pela DGPM.
CAPÍTULO IV
Dos Cursos

Seção I
Dos Cursos em Geral
Art. 33.
lidades;

Os cursos para as Praças são das seguintes moda-
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I
II
III
IV
V

(C-QFT);
VI
VII
VIII

Cursos de Especialização (C-Espc);
Cursos de Subespecialização (C-Subespec);
Curso de Formação de Sargentos (C-FSG);
Curso de Aperfeiçoamento (C-Ap);
Cursos de Qualificação para Funções Técnicas
Cursos Especiais (C-Esp);
Cursos Expeditos (C-Exp); e
Cursos Extraordinários (C-Ext).

Seção II
Da Matrícula em Curso
Art. 34. Para serem matriculadas em curso, as praças deverão satisfazer aos seguintes requisitos por ocasião da
matrícula, além daqueles inerentes a cada curso:
I - estarem aptos para o SAM;
II - terem menos de trínta (30) pontos perdidos em comportamento;
111 - não estarem presas, mesmo que preventivamente ou
em flagrante delito;
IV - não estarem denunciadas em processo criminal ou
submetidas a Conselho de Disciplina;

v - terem aptidão média para a carreira igualou superior a 3 (trés);
VI - não estarem definitivamente impedidas de acesso; e
VII - as Praças sem estabilidade, cujos compromissos de
tempo de serviço venham a expirar durante o curso, só poderão
iniciá-lo se satisfizerem os requisitos para reengajamento.
Art. 35. Para matrícula em determinados cursos, as Praças deverão, a critério da DPMM, assumir novo compromisso
de tempo de serviço.
§ I? O compromisso de que trata este artigo será assumido a partir da data do término daquele que estiver em vigor por
ocasião da matrícula, com duração a critério da DPMM; e
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§ 2? As Praças que não desejarem firmar novo compromisso não serão matriculadas.
Art. 36. Ficará automaticamente sem efeito o compromisso de que trata o artigo anterior, caso as Praças tenham sua
matrícula cancelada ou trancada, passando então a prevalecer o
compromisso anteriormente assumido.
Art. 37. As Praças que tiverem suas matrículas canceladas perderão a correspondente oportunidade de cursar, com os
conseqüentes prejuízos para a carreira, previstos neste regulamento.
§ 1? A matrícula em curso poderá ser trancada, sem perda
da oportunidade correspondente, nas seguintes situações:
a) em razão de acidente ocorrido ou doença contraída, comprovado por Junta de Saúde competente; e
b) por comprovado motivo de força maior, a critério da
DPMM.
§ 2? As Praças que se enquadrarem em uma das exceções
descritas no parágrafo anterior, desde que satisfaçam a todos os
requisitos pertinentes, será concedida nova matrícula. Não haverá prejuízo para a carreira quando o trancamento decorrer de
acidente em serviço ou de doença com relação de causa e efeito
com o serviço.
Art. 38. A não apresentação das Praças chamadas para
curso implica em perda da oportunidade de matrícula, com o
conseqüente prejuízo para a carreira.
Parágrafo único. A critério da DPMM, à vista de informação da autoridade responsável, poderá ser justificada a não
apresentação das Praças, sendo-lhe concedida nova oportunidade de matrícula.
Art. 39. A seleção do pessoal para matrícula em cursos é
da competência da DPMM, cabendo-lhe baixar as instruções específicas a respeito.

Seção III
Dos Cursos de Especialização
Art. 40. Os Cursos de Especialização destinam-se a habilitar o MN para funções cujo exercício exija o domínio de técnicas específicas.
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Art. 41. Logo após a conclusão do Estágio Inicial, previsto no art. 72, as Praças não especializadas, habilitadas nesse estágio serão selecionadas e indicadas para cursar uma especialidade, dentre os QE do Serviço Geral correspondente ao QS a
que pertencerem.
Art. 42. A DPMM agrupará as Praças selecionadas por
ano de inclusão e por QE:
§ l? A DPMM poderá rever a indicação para a especialidade, dentro de um mesrno Serviço Geral; e
§ 2? A revisão da indicação para especialidades de Serviços Gerais diferentes é da competência do DG PM, e é investida
de caráter de excepcionalidade.
Art. 43. As normas para a seleção e indicação de Praças
para os Cursos de Especialização, que incluirão instruções relativas à revisão da indicação para especialidade, serão estabelecidas pela DPMM.
Art. 44. Será concedida às Praças uma única matrícula em
Curso de Especialização, ressalvados os casos previstos no § 2?
do artigo 37 e no parágrafo único do art. 38.
Art. 45. As Praças habilitadas em Curso de Especialização serão transferidas na data de conclusão do curso, do QS a
que pertenciam para o QE pertinente, sendo neste classificadas
para todos os efeitos, inclusive antiguidade, na ordem de classificação final obtida no curso em questão e promovida a Cabo,
caso não estejam enquadradas no art. 106.
§ I? As Praças beneficiadas por concessão prevista no §
2? do art. 37 ou no parágrafo único do art. 38, que tiverem concluído com aproveitamento o Curso de Especialização fora da
época própria, serão transferidas para o QE pertinente e promovidas a Cabo.
§ 2? As Praças beneficiadas na forma prevista no parágrafo anterior, ao gozarem deste benefício em decorrência de acidente em serviço ou de doença com relação de causa e efeito
com o serviço, ao serem promovidas a Cabo passarão a ocupar,
na escala de antiguidade, a colocação que lhes caberia caso tivessem acompanhado a turma em que deveriam ter cursado.
§ 3? As Praças que, ao término do Curso de Especialização, não sejam promovidas a Cabo, face às restrições descritas
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no caput deste artigo, não serão consideradas especializadas e
serão licenciadas do SAM, excetuando-se as que estejam enquadradas em um dos seguintes casos:
I - indiciadas em inquérito ou submetidas a processo,
inclusive Conselho de Disciplina. Se absolvidas serão promovidas em ressarcimento de preterição. Se condenadas não gozarão
desta exceção.
11 - se consideradas incapazes temporariamente para o
SAM, ao cessar a incapacidade serão promovidas em ressarcimento de preterição, se a incapacidade foi conseqüente de acidente em serviço ou de doença com relação de causa e efeito
com o serviço. A promoção ocorrerá sem ressarcimento de preterição, se ao cessar a incapacidade não estiver a Praça enquadrada nos pressupostos descritos neste inciso, que lhe garanta a
retroação de antigüidade;
IH - se não tiverem cumprido requisito de embarque como QS, serão promovidas em ressarcimento de preterição ao
completarem o requisito, desde que tenha havido prévio consentimento da DPMM para que o requisito seja cumprido logo após
o Curso de Especialização.

Seção IV
Dos Cursos de Subespecialização
Art. 46. Os Cursos de Subespecialização têm por finalidade preparar as Praças para serviços em setores restritos da Marinha, que exijam habilitações complementares às conferidas
pela especialização.
Art. 47. Os Cursos de Subespecialização poderão substituir o Curso de Aperfeiçoamento e a ele serem considerados
equivalentes quando tal for especificado no ato da criação da
Subespecialidade.
Parágrafo único. Para efeito de promoção, as Praças subespecializadas em cursos equivalentes ao de Aperfeiçoamento
manterão suas antiguidades relativas no QE respectivo.
Art. 48. Em princípio, haverá 1 (uma) só chamada para as
Praças selecionadas para Cursos de Subespecialização.
Parágrafo único. As Praças que tiverem suas matrículas
canceladas ou não se apresentarem quando chamadas para curCol. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 182(2, t.2):1043-1678, mar.labr. 1990.
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sar, salvo os casos previstos no § 2? do art. 37 e no parágrafo
único do art. 38 não poderão repetir o curso ou fazer outro de
Subespecialização.
Art. 49. A DPMM, no interesse do serviço, regulará a situação das Praças que, cursando uma Subespecialidade, tiverem que ser desligadas para matrícula na Escola de Formação
de Sargentos da Marinha.
Seção V

Do Curso de Formação de Sargentos
Art. 50. O Curso de Formação de Sargentos destina-se ao
preparo das Praças para o exercício das funções próprias de 3?
SG.
Art. 51. O ingresso no C-FSG será feito mediante concurso de seleção aberto aos Cabos do CPA.
§ I? Os MN no CPA, as Praças não pertencentes ao CPA
e os civis poderão, quando julgado conveniente pela Administração Naval e autorizado pelo Ministro da Marinha, serem inscritos no concurso de seleção, desde que possuam habilitação
técnico-profissional considerada equivalente aos Cursos de Especialização e de interesse da Marinha;
§ 2? Competirá a DPMM estabelecer o número de vagas
para cada QE, bem como a percentagem de vagas a serem
preenchidas pelos candidatos de que trata o parágrafo anterior
quando autorizado a sua inscrição no concurso; e
§ 3? Competirá à DEnsM estabelecer as normas reguladoras do concurso, bem corno a equivalência citada no § l?

Art. 52. Os Cabos do CPA poderão inscrever-se no concurso após 2 (dois) anos na graduação, podendo este prazo ser
reduzido pelo Ministro da Marinha, quando considerado necessário.
Art. 53. Para inscrição no concurso, os Cabos do CPA devem satisfazer as seguintes condições, além das previstas no
art. 34:
I - apresentar Certificado de Conclusão do 2? Grau, de
acordo com instruções baixadas pela DEnsM; e
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II - ter 2 (dois) anos de embarque na carreira, podendo este prazo ser reduzido pelo Ministro da Marinha, quando considerado necessário.
§ 1? Os MN do CPA, quando autorizados a se inscreverem
no concurso para o C- FSG, deverão satisfazer requisitos específicos que constarão do ato que autorizar a inscrição.
§ 2? A DPMM estabelecerá as condições a que devam satisfazer as Praças não pertencentes ao CP A e os civis para inscrição no concurso.
Art. 54. Serão matriculados no Curso de Formação de
Sargentos os candidatos inscritos que tenham obtido classificação no concurso de seleção dentro do número de vagas fixado
para o QE a que tenham concorrido.
Parágrafo único. O número de vagas para cada QE incluirá aquelas destinadas aos Cabos beneficiados pelo disposto no
art. 55.
Art. 55. Serão também matriculados no C-FSG os Cabos
do CPA que tenham concluído o Curso de Especialização obtendo a 1~ colocação e média global superior a nove e ainda satisfaçam as seguintes condições por ocasião da data de matrícula
no C-FSG:
I - as previstas no art. 52, nos itens I e U do art. 53 e nos
itens I, m, IV, V e VI do art. 34; e
U - tenham menos de 10 (dez) pontos perdidos em comportamento.
Parágrafo único. A concessão, prevista no caput deste artigo, somente poderá ser usufruída a partir da primeira oportunidade de matrícula no C- FSG disponível para os Cabos que
realizaram o C-Espc na mesma turma do beneficiário desta concessão.
Art. 56. O Concurso de Seleção ao C- FSG é válido apenas
para preenchimento das vagas para o qual foi aberto, não cabendo qualquer direito de matrícula aos candidatos aprovados e
não aproveitados.
Art. 57. Ao serem matriculados no C- FSG, os candidatos
civis e militares não pertencentes à MB serão incorporados ao
Serviço Ativo como Praças Especiais e equiparadas a CB. Os
CB da MB terão precedência sobre aqueles; no caso dos candiCol. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 182(2, t.2):1043-1678, mar./abr. 1990.
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datas militares, será observada entre si a anterior antigüidade
relativa.
Art. 58. Os MN do CPA matriculados no C-FSG permanecerão na graduação de MN até a conclusão do curso, quando serão promovidos a 3? SG.
Seção VI

Dos Cursos de Aperfeiçoamento
Art. 59. Os Cursos de Aperfeiçoamento destinam-se à atualização e ampliação dos conhecimentos dos 3? SG, de modo a
habilitá-los ao exercício de funções próprias das graduações superiores.
Art. 60. A cada um dos QE corresponde normalmente um
Curso de Aperfeiçoamento orientado dentro do escopo da respectiva especialidade.
Art. 61. A chamada para matrícula em Curso de Aperfeiçoamento obedecerá à ordem de antiguidade dos Sargentos em
cada QE.
Art. 62. Deixarão de ser concentrados para matrícula em
Curso de Aperfeiçoamento os Sargentos que, por ocasião da
chamada, tenhain sido selecionados para Cursos de SubespeciaIização considerados equivalentes aos de Aperfeiçoamento, de
acordo com as instruções para a subespecialidade.
Art. 63. Os Sargentos que sofrerem 1 (uma) inabilitação
em Curso de Aperfeiçoamento terão direito, ainda, a uma segunda e última matrícula.
Art. 64. Os Sargentos que forem matriculados em Curso
de Aperfeiçoamento firmarão compromisso de servir à Marinha
por um período de 3 (três) anos, a contar da data de término do
curso.
Parágrafo único. A 1? (primeira) inabilitação de que trata
o artigo 63 não invalidará o compromisso de tempo assumido,
que terá validade para a efetivação de nova oportunidade de
que trata o mesmo artigo; a 2? (segunda) inabilitação tornará
sem efeito o compromisso assumido.
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Seção VII
Dos Cursos de Qualificação para Funções Técnicas
Art. 65. Os Cursos de Qualificação para Funções Técnicas
(C-QFT) destinam-se a aprimorar o nível de conhecimentos dos
Sargentos em um ramo específico da sua especialidade, objetivando o seu emprego em tarefas decorrentes da evolução tecnológica dos meios da Marinha.
Parágrafo único. No interesse do serviço, a critério da
DGPM, os C-QFT poderão ser considerados equivalentes ao
C-Ap.
Art. 66. Os Sargentos para serem matriculados em Curso
de Qualificação para funções técnicas deverão assumir compromisso de servir a Marinha por um período de 3 (três) anos, a
contar da data de término de curso.
Parágrafo único. Ficará sem efeito o compromisso assumido se a Praça for inabilitada no curso.
Art. 67. Em princípio, haverá 1 (uma) só chamada para os
Sargentos selecíonados para o C-QFT.
§ 1? Os Sargentos que requerem desistência quando chamados ou que tiverem suas matrículas canceladas durante a
realização do curso, salvo os casos previstos no § 2? do art. 37 e
no parágrafo único do art. 38, não poderão repetir o curso ou serem indicados para outro C-QFT; e
§ 2? Os Sargentos não aperfeiçoados que incidirem no parágrafo anterior serão chamados, posteriormente, para Curso de
Aperfeiçoamento, tendo direito apenas a uma matrícula.
Seção VIII
Dos Demais Cursos
Art. 68. Os Cursos Especiais são de natureza permanente,
e se destinam à preparação das Praças para serviços que exijam
qualificações não conferidas pelos Cursos de Especialização, de
Subespecialização e de Aperfeiçoamento.
Parágrafo único. A Praça será concedida apenas uma matrícula nos Cursos 'Especiais, ressalvados os casos previstos no
§ 2? do art. 37 e no parágrafo único do art. 38.
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 182(2, t.2):1Q43-1678, mar.Zabr. 1990.

1096
Art. 69. Os Cursos Expeditos de pequena duração são estabelecidos para complementar a habilitação profissional das
Praças, conforme a necessidade ocasional do serviço naval.
Art. 70. Os Cursos Extraordinários são de natureza transitória e se destinam ao aprimoramento técnico-profissional das
Praças, preenchendo, na época considerada, lacunas deixadas
pelos demais cursos previstos neste regulamento.
CAPiTULO V
Dos Estágios

Seção I
Dos Estágios em Geral
Art. 71. A avaliação do desempenho das Praças recémcursadas, servindo como subsídio para a verificação da eficácia
do curso, é feita através dos estágios.
Art. 72. Os estágios no CPA se dividem em 2 (duas) categorias:
I - Estágio Inicial, realizado pelos MN logo após a inclusão no CPA; e
II - Estágio de Aplicação, realizado pelas Praças logo
após a conclusão dos Cursos de Especialização, de SubespeciaIização, de Formação de SG, de Aperfeiçoamento, de Qualificação para Funções Técnicas e Especiais, em Organização Militar
que possua, na sua Tabela de Lotação Autorizada, função de especialidade ou subespecialidade correspondente ao estágio, e de
graduação igualou superior à do estagiário.

Seção II
Da Realização dos Estágios
Art. 73. Os estágios são realizados conforme instruções e
normas estabelecidas pela DEnsM.
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 182(2, t.2):lü43-1678, mar.vabr. 1990.

1097
Art. 74. O estágio tem início com a apresentação das Praças à OM para que forem designadas, logo após a inclusão no
CPA ou habilitação em curso.
Art. 75. O estágio será interrompido por:
I - afastamento temporário do serviço por mais de sessenta (60) días, motivado por licença ou--,baíxa a hospital; e
II - movimentação, para fins de Justiça.

Parágrafo único. O Estágio de Aplicação de Subespecialização poderá ser interrompido por motivo de matrícula em Cursos de Formação de Sargentos, de Aperfeiçoamento ou Cursos
Especiais equivalentes e de Qualificação para Funções Técnicas.

Art. 76. Ao cessar o motivo de interrupção do estágio, este será reiniciado na data de apresentação das Praças às OM
onde houver condições para tal, sendo o térmíno do estágio
adiado pelo prazo correspondente à interrupção havida.
Parágrafo único. Quando a interrupção for motivada em
razão do previsto no parágrafo único do artigo anterior, o Estágio de Aplicação do Curso de Subespecializ ação será concomitante com o estágio relativo ao novo curso.
Art. 77. Nas instruções para o Preparo Técnico Profissional (IPTP) são previstas, para cada estágio das Praças, tarefas
compatíveis com o nível de conhecimento e habilitação obtido
nos cursos.

Art. 78. Consideram-se habilitados em estágio as Praças
que houverem cumprido, em grau satisfatório, as tarefas referidas no artigo anterior.
Parágrafo único. Cabe à DPMM estabelecer normas e instruções relativas ao processo de avaliação do desempenho nos
diversos estágios.
Art. 79. Será concedida (1) uma única prorrogação de 3
(três) meses às Praças inabilitadas em estágio, correspondente a
nova oportunidade para obtenção do grau satisfatório a que se
refere o caput do artigo anterior.
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CAPÍTULO VI
Do Desenvolvimento da Carreira

Seção I
Das Fases da Carreira
Art. 80. A carreira no CPA, normalmente, se desenvolve
em três (3) fases distintas:
I
da inclusão no CPA até a promoção a Cabo;
U - da promoção a Cabo até a promoção a 3? SG; e
lU - da promoção a 3? SG até o desligamento do CPA.
Art. 81. Na P (primeira) fase da Carreira, as Praças:
I - são incluídas no CPA, nos QS ou QE, para que houverem sido selecionadas;
U - fazem o Estágio Inicial;
lU - desempenham funções inerentes aos QS ou QE a que
pertencerem, independentes da sua origem;
IV - são selecionadas, caso pertençam aos QS, para os
QE compreendidos no Serviço Geral correspondente; e
V - devem ter concluído com aproveitamento ao término
do 4? (quarto]' ano no CPA, caso pertençam aos QS, o Curso de
Especialização que lhes for cometido.
Parágrafo único. Serão licenciados ex oiticio, conforme
disposto no artigo 122, as Praças que:
a) forem definitivamente inabilitadas no Estágio Inicial;
b) tiveram 2 (duas) avaliações deficiente em Escala de Avaliação de Desempenho;
c) deixarem de ser selecionadas para os QE;
di forem inabilitadas em Curso de Especialização; ou
e) não fizerem o Curso de Especialização para o qual forem
selecionadas.
Art. 82. Na 2? (segunda) fase da carreira as Praças:
I - são transferidas, caso pertençam aos QS, para os
QE correspondentes aos Cursos de Especialização em que forem
habilitadas e promovidas a Cabo.
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U -

realizam o Estágio de Aplicação relativo ao Curso

de Especialização:
III - normalmente, desempenham funções inerentes às
especialidades;
IV - podem ser selecionadas para Cursos de Subespecialização, Expeditos, Especiais ou Extraordinários;
V - podem-se candidatar ao concurso para o C-FSG,
respeitado o disposto nos arts. 52 e 53;
VI - fazem o Curso de formação de Sargentos, caso tenham sido selecionadas no concurso ou tenham matrícula de
acordo com o que dispõe o art. 55.
VII - são promovidas às graduações superiores, observadas as condições deste regulamento; e
VIU - . podem ser transferidas para a RRm, a pedido ou ex
oiiicio ; nas condições deste regulamento.
§ I? Serão promovidas a Cabo, ao completarem 3 (três)
anos nos QE, as Praças incluidas no CPA na forma prevista no
inciso II do art. 8? que tenham preenchido os requisitos para a
promoção a essa graduação, observando o art. 101.
§ 2? Serão licenciadas do Serviço Ativo as Praças que não
houverem preenchido os requisitos para promoção a 3? SG ao
término do 8? (oitavo) ano de efetivo serviço e não se enquadrarem no disposto no art. 137; e
§ 3? As Praças incluidas na Parcela Especial na forma estabelecida no art. 137, adquirem estabilidade com 10 (dez) anos
de tempo de efetivo serviço.
Art. 83. Na 3? (terceira) fase da carreira, as Praças:
I - são promovidas a 3? SG;
U - realizam o Estágio de Aplicação relativo ao C- FSG
ou o Estágio-de Aplicação relativo ao C-Ap;
IH - normalmente, desempenham funções inerentes às
suas especialidades;
IV - podem ser selecionadas para Cursos de Subespecialízação, de Qualificação para Funções Técnicas, Expeditos, Especiais ou Extraordinários, observado o interesse da Marinha;
V - adquirem estabilidade com 10 (dez) ou mais anos de
efetivo .serviço;
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VI - são aperfeiçoados na graduação de 3? SG;
VII - podem candidatar-se ao concurso para o Quadro de
Oficiais Auxiliares da Armada (QOAA), de acordo com normas
baixadas pelo Diretor-Geral do Pessoal da Marinha;
VIII - são promovidas às graduações superiores, observadas as condições deste regulamento; e
IX - são transferidas para a RRm, a pedido ou ex
officio.
Seção II

Das Promoções
Art. 84. As promoções no CPA se efetuam pelos seguintes
critérios:
I
por merecimento;
II
por antigüidade;
III
por bravura; e
IV
post-mortem.
§ I? Em casos extraordinários e independentemente de vaga poderá haver promoção em ressarcimento de preterição, nos
termos do art. 95;
§ 2? Os atos de promoção por bravura se efetuarão na forma descrita no art. 96;
§ 3? Os atos de promoção em ressarcimento de preterição
e post-mortem são da competência do DPMM, assessorado,
quando for o caso, pela Comissão de Promoção de Praças
(CPP); e
§ 4? Os atos de promoção por merecimento e por antigüidade são da competência do DPMM, assessorado pela CPP que
avaliará as Praças que preencham os requisitos para promoção.

Art. 85. A composição da CPP será definida por ato do
Ministro da Marinha. Serão estabelecidas pela DGPM as normas gerais do seu funcionamento, bem como os valores a serem
concedidos aos atributos que definam promoções por antigüidade ou merecimento.
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Art. 86. Promoção por antiguidade, dentro do mesmo QE.
é aquela que se baseia na precedência hierárquica de uma Praça
sobre as demais de igual graduação.
Art. 87. Promoção por merecimento é aquela que se baseia
no conjunto de qualidades e atributos que distinguem a Praça
entre seus pares, avaliado no decurso da carreira e no desempenho de funções, em particular na graduação que ocupa ao ser
cogitada para promoção.
Art. 88. As promoções pelos critérios de merecimento e
antiguidade se efetuam, semestralmente, em número fixado pela
DPMM, considerado o efetivo e as vagas existentes em cada
QE.
§ I? As épocas de promoção a CB e a 3? SG serão fixadas
pela DGPM. e estarão vinculadas ao término dos cursos que habilitam as Praças ao acesso a essas graduações, conforme estabelecido neste regulamento;
§ 2? As condições especificas para promoção de SG no
QESCPA serão descritas no capitulo deste regulamento que trata do Quadro Especial de Sargentos, e serão processados anualmente; e
§ 3? Em situações especiais e em atendimento às necessídades da Marinha, o Ministro da Marinha poderá fixar promoções em épocas diferentes das estabelecidas neste artigo.
Art. 89. As vagas computáveis para fim de promoção são
identificadas pela diferença entre o Efetivo Autorizado e o
Existente nos diversos QE e ocorrem em virtude de:
I
anulação de inclusão;
II
licenciamento;
III
promoção;
IV
transferência de Corpo ou Quadro;
V
transferência para a RRm;
VI
reforma;
VII
nomeação para o Oficialato;
VIII
falecimento;
IX
aumento de efetivo;

X
XI
XII

agregação;'

exclusão a bem da disciplina; e
exclusão por deserção.
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§ I? A vaga é considerada aberta na data citada no decreto, portaria ou outro ato oficial quando dele decorrer, e nos demais casos, na data do evento de que se tiver originado; e
§ 2? Caberá a DPMM computar as vagas ocorridas e, mediante o licenciamento e a transferência para a RRm pela quota
compulsória a que se refere o artigo 11, garantir o número mínimo de vagas necessárias.
Art. 90. Às vagas de cada graduação em determinado QE
concorrerão apenas as Praças de graduação imediatamente inferior que:
I - pertençam a esse quadro; e
II - estejam incluídas nas Escalas de Promoção.
Art. 91. O Efetivo Autorizado de Cabos englobará o número existente de Marinheiros Especializados. após o término
do Curso de Especialização deixarem de ser promovidos por estarem enquadrados nos artigos 106.
Art. 92. O preenchimento de uma vaga, por promoção,
acarretará a abertura de outra nas graduações inferiores, sendo
a seqüência interrompida na graduação em que correr seu preenchimento por excedente.
Parágrafo único. Não preencherão vagas as Praças que,
estando agregadas, venham a ser promovidas e continuem na
mesma situação.
Art. 93. As promoções pelos critérios de merecimento e
antiguidade obedecerão às seguintes quotas:
a) de 3? a 2? SG - duas por merecimento e uma por antiguidade;
b) de 2? a I? SG - três por merecimento e uma por antiguidade;
c) de I? SG a SO - cinco por merecimento e uma por antiguidade;
§ I? Sempre que houver vagas a serem preenchidas simultaneamente, as promoções deverão ser processadas sucessivamente, uma a uma, respeitadas as quotas de merecimento e antiguidade; e
§ 2? As Praças que couberem promoção por antiguidade e
figurarem na Escala de Promoção por merecimento serão proCoL Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 182(2, t.2):1043-1678, mar./abr. 1990.
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movidas obrigatoriamente por merecimento na quota de antiguidade, sem prejuízo das futuras quotas de merecimento.
Art. 94. As promoções, pelos critérios de merecimento e
antiguidade, serão efetuadas levando-se em consideração os Seguintes elementos;
I - aptidão média para a carreira, lançada nos assentamentos relativos ao último semestre;
II - comportamento, considerando o cômputo de pontos
perdidos até a data de promoção;
III - habilitação profissional; e
IV - avaliação da Comissão de Promoção de Praças,
quando aplicável.
Art. 95. A promoção em ressarcimento de preterição é
aquela feita após ser reconhecido às Praças preteridas o direito
à promoção que lhes caberia e, independentemente de vagas, se
processa:
I - ex officio, quando a preterição tiver decorrido exclusivamente de terem estado as Praças, à época da promoção, prisioneiras de guerra, desaparecidas, extraviadas, indiciadas em
inquérito ou submetidas a processo;
II - ex officio, quando a preterição tiver decorrido do fato de não terem as Praças concluído Curso na época própria, em
decorrência de acidente em serviço ou de doença com relação de
causa e efeito com o serviço; e
III - por requerimento das Praças através da autoridade a
que estiverem subordinadas, desde que tal requerimento seja dirigido a DPMM dentro de 120 (cento e vinte) dias decorridos, a
contar do conhecimento oficial da preterição ou da cessação do
motivo que provocou a preterição;
§ I? A promoção de que trata este artigo será efetuada segundo o critério de merecimento ou antiguidade, quando a
DPMM reconhecer a procedência do ressarcimento e as Praças
satisfizerem todas as exigências regulamentares estabelecidas.
§ 2? As Praças promovidas em ressarcimento de preterição receberão o número que lhes competir na escala hierárquica, como se houvessem sido promovidas na época devida.
Art. 96. Promoção por bravura é aquela resultante de ato
ou atos não COmum de coragem e audácia que ultrapassam os liCol. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 182(2, t.2):1Ü43-1678, mar./abr. 1990.
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mites normais de cumprimento do dever e representam feitos indispensáveis ou úteis às operações militares, pelos resultados
alcançados ou pelo exemplo positivo deles emanados; são efetuadas pelo Presidente da República, pelo Ministro da Marinha,
pelos Comandantes dos Teatros de Operações e dos demais Comandos Operacionais, somente quando em operação de guerra.
§ I? O ato de bravura, considerado altamente meritório, é
apurado em investigação sumária procedida por Conselho Especial para este fim designado por qualquer das autoridades acima referidas.
§ 2? A promoção por bravura, quando não efetivada pelo
Presidente da República, deverá ser confirmada por ato deste.
§ 3? Na promoção por bravura não se aplicam as exigências previstas neste regulamento para as promoções por merecimento ou antiguidade.
§ 4? Será propiciado às Praças promovidas por bravura a
oportunidade de satisfazerem às condições exigidas para o acesso obtido e, mesmo que não o consigam, ser-lhes-á facultado
continuar no serviço ativo, na graduação que atingiram, até a
idade-limite de permanência, quando serão transferidas para a
Reserva com os benefícios que a lei assegurar; e
§ 5? As Praças referidas no parágrafo anterior não poderão integrar a Quota Compulsória, ressalvado o caso de voluntariado.

Art. 97. Promoção post mortem é aquela que visa a expressar o reconhecimento da Pátria às Praças falecidas no cumprimento do dever ou em conseqüência disto, ou reconhecer o
direito à promoção não efetivada por motivo de óbito e concedida, na graduação imediatamente superior, quando o falecimento
ocorrer:
em ação de combate ou de manutenção da ordem púI
blica;
II
em conseqüência de ferimento recebido em campanha
ou na manutenção da ordem pública, ou doença, moléstia ou
enfermidade contraída nessas situações, ou que nelas tenham
sua causa eficiente; e
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lU - em acidente de serviço, ou em conseqüência de doença, moléstia ou enfermidade com relação de causa e efeito com o
serviço.
§ I? As Praças serão também promovidas se, ao falecerem, satisfaziam condições de acesso e integravam a faixa dos
que concorrem à promoção pelos critérios vigentes.
§ 2? A promoção que resultar de qualquer das situações
estabelecidas nos itens I, U e lU acima, independerá daquela
prevista no § I?
§ 3? Os casos de morte por ferimento, doença, moléstia ou
enfermidade referidos neste artigo serão comprovados por atestado de origem, inquérito sanitário de origem ou ficha de evacuação, sendo os termos do acidente, baixa ao hospital, papeletas de tratamento nas enfermarias e hospitais e os registros de
baixa, utilizados como meios subsidiários para esclarecer a situação; e
§ 4? No caso de falecimento da Praça, a promoção por bravura exclui a promoção post- mortem que resultaria das conseqüências do ato de bravura.
Art. 98. Qualquer promoção indevida levará as Praças à
situação de excedentes, nas condições previstas no Estatuto dos
Militares.
Seção III
Dos Requisitos para Promoção
Art. 99. Para a promoção de Praças à graduação superior,
são exigidos, conforme couberem, os seguintes requisitos:
I
interstício;
U
comportamento;
111
aptidão para a carreira;
IV
habilitação profissional;
V
tempo de embarque ou equivalente; e
VI - estar apto para o SAM.
§ I? Os interstícios nesta seção poderão ser reajustados
por ato do Diretor-Geral do Pessoal da Marinha, por proposta
do DPMM como propósito de permitir a regulação do fluxo de
Col. Leis Rep. Fed. Brasil. Brasília, 182(2, t.2):1043-1678, mar./abr. 1990.
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carreira e o equilíbrio entre os diversos Quadros de Especialistas do CPA.
§ 2? Considera-se tempo de embarque ou equivalente para
fim do disposto neste regulamento:
a) o período de tempo em comissão desempenhada pelas
Praças em navios e/ou unidades aéreas da Marinha ou a serviço
dela;
b) o período de tempo em comissão desempenhada pelas
Forças e Grupamentos Navais ou Aeroriavais: e
c) o período de tempo de serviço na tropa, como definido no
regulamento para o Corpo de Praças do CFN, desde que ocupado função prevista em TLA.
§ 3? O tempo de embarque será computado desde a data
da apresentação em navios, unidades aéreas, comandos de Força e Grupamentos Navais ou Aeronavais, até a data do desligamento; e
§ 4? Nesse cômputo, inclui-se o tempo em que as Praças
servirem a bordo de navio não incorporado à Marinha, mas já
em fase de provas de mar ou em fase de transferência, fixada a

data de início de contagem mediante ato do Ministro da Marinha.
Art. 100.. O requisito de tempo de embarque ou equivalente para as promoções nas diversas graduações dos QE será fixado pelo DGPM por proposta do DPMM, levando em consideração as peculiaridades de cada QE e a necessidaae de serviço.
Art. 101. Os requisitos para promoção a Cabo são os seguintes:
I - habilitação em Curso de Especialização ou Curso
Equivalente ou, para as Praças incluídas no CPA na, forma prevista no item II do art. 8?, interstício de 3 (três) anos na graduação de MN;
II - comportamento: menos de 30 (trinta) pontos perdidos;
III - aptidão média para a carreira: igualou superior a 3
(três); e
IV - estar apto para o SAM.
Art. 102. Os requisitos para a promoção a 3? SG são os seguintes:
Colo Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 182(2, t.2l:1ü43-1678, mar.Zabr. 1990.
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I
habilitação no Curso de Formação de Sargentos;
U
estar apto para o SAM;
UI
comportamento: menos de 25 (vinte e cinco) pontos
perdidos; e
IV - aptidão média para a carreira: igualou maior que 3
(três) .
§ l? As Praças do CPCFN e as Praças Especiais - civis e
militares de outras forças - a que se refere o art. 57 deste regulamento, que forem habilitadas no Curso de Formação de Sargentos serão incluídas no CPA na graduação de 3? SG; e
§ 2? As Praças Especiais a que se refere o parágrafo anterior que tiverem suas matrículas canceladas no Curso de Formação de Sargentos serão licencíadas ex-officio do Serviço Ativo
da Marinha.
Art. 103. Os requisitos de promoção a 2? SG são os seguintes:
I
interstício: conforme estabelecido pelo DGPM;
U- comportamento: menos de 20 (vinte) pontos perdidos;
lU - aptidão média para a carreira: igualou superior a
três (3);
IV - habilitação em Estágio de Aplicação de Aperfeiçoamento ou de-Subespecialização equivalente; e
V - estar apto para o SAM.
Art. 104. Os requisitos de promoção a I? SG são os seguintes:
interstício: conforme estabelecido pelo DGPM;
I
U- comportamento: menos de 10 (dez) pontos perdidos;
I l I - aptidão média para a carreira: igualou superior a 3
(três); e
IV - estar apto para o SAM.
Art. 105. Os requisitos de promoção a SO são os seguintes:
interstício: conforme estabelecido pelo DGPM;
I
comportamento: O (zero) ponto perdido;
II
aptidão média para a carreira: igualou superior a 4
III
(quatro);
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 182(2, t.2l:1043-1678, mar./abr. 1990.
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IV - aprovação em exame ou Curso Especial da Habilitação para Promoção (C-Esp-Hab); e
V - estar apto para o SAM.
Art. 106. Ficarão impedidos de acesso:
I - temporariamente, as Praças que:
a) forem indiciadas em inquérito ou submetidas a processo,
inclusive Conselho de Disciplina;
b) estiverem cumprindo pena privativa de liberdade ou restritiva de direitos;
c) estiverem em dívida com a Fazenda Nacional, por a1cance;
d) estiverem em gozo de licença para tratar de interesse
particular;
e) tiverem sido aprisionadas em guerra;
f) estiverem desaparecidas ou extraviadas;
g) tiverem desertado; e
h) não satisfazerem os requisitos para promoção.
II ~ definitivamente, as Praças que:
a) ficarem impedidas de embarque ou de exercer a especialidade, por motivo de saúde, durante mais de 18 (dezoito) meses
consecutivos; a não ser que se trate de moléstia adquirida em
serviço que, neste caso, deverá constar do Termo de Inspeção
de Saúde;
b) somarem 90 (noventa) pontos perdidos de comportamento, no período de 1 (um) ano, computados cumulativamente os
resultantes de punições disciplinares e os decorrentes de condenações transitadas em julgado, na Justiça Militar e/ou Comum.
c) não forem selecionadas para Curso de Especialização ou
não terminarem com aproveitamento o curso em questão;
d) sofrerem 2 (duas) inabilitações no Curso de Aperfeiçoamento; e
e) forem definitivamente inabilitadas em estágio.
Parágrafo único. As Praças enquadradas na letra b do inciso II, a partir da data do tránsito em julgado da sentença de
reabilitação, se esta ocorrer, serão beneficiadas pelo contido no
§ I? do art. 21.
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Seção IV

Das Escalas de Promoção
Art. 107. Escalas de Promoção por merecimento e antiguidade são relações nominais de Praças, por QE, organizadas pela
Comissão de Promoção de Praças, divulgadas pela DPMM.
Art. 108. As Escalas de Promoção por merecimento e por
antiguidade serão organizadas para cada data de promoção com
um número de Praças no máximo igual a 3 (três) vezes o número total de vagas computadas, por graduação, no respectivo QE.
Art. 109. Não serão inc1uidas nas Escalas de Promoção
por merecimento e por antiguidade as Praças que estiverem enquadradas no art. 106.
Art. 110. Serão exc1uidas das Escalas de Promoção por
merecimento e antiguidade as Praças que:
I
tenham sido inc1uidas indevidamente;
II - vierem a falecer;
lU - vierem a ser promovidas por bravura ou ressarcimento de preterição;
IV - passarem para a inatividade ou forem licenciadas do
serviço ativo; e
V - ficarem impedidas de acesso nas condições previstas
no art. 106.
Art. 111. Serão exc1uidas das Escalas de Promoção por
merecimento já organizadas, ou delas não poderão constar, as
Praças que agregarem ou estiverem agregadas:
I - por motivo de gozo de licença para tratamento de
saúde de pessoa da familia;
II - em virtude de se encontrarem no exercício de cargo
público civil, temporário, não-eletivo, inclusive na administração indireta; e
UI - por terem passado à disposição do Ministério Civil,
de órgão do Governo Federal, do Governo Estadual, de Territófio ou do Distrito Federal ,para exercerem função de natureza civil.
Parágrafo único. Para serem incluídas ou reinc1uídas na
Escala de Promoção por merecimento, as Praças nos casos preCol. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 182(2, t.2):1043-1678. mar./abr. 1990.
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vistos no caput deste artigo devem reverter ao Serviço Ativo,
no âmbito da Marinha.

Seção V
Dos Compromissos de Tempo de Serviço
Art. 112. Compromisso de Tempo de Serviço é a obrigação
que assume a Praça, com ou sem estabilidade, de permanecer
no Serviço Ativo por período de tempo variável, podendo ser:
Compromisso Irricial, Engajamento, Reengajamento ou Compromisso de Curso.
§ 10 O Compromisso Inicial é computado a partir da data
de incorporação ou matrícula.
§ 2? Engajamento é a primeira prorrogação de tempo de
serviço, contada a partir do término do Compromisso Inicial, ou
o primeiro compromisso assumido pelos QS oriundos do Serviço
Militar Inicial.
§ 3? Reengajamento são as prorrogações de tempo de serviço que se seguirem ao Engajamento.
§ 4? O Engajamento e o Reengajamento podem ser substituídos pelo Compromisso de Curso de que tratam os arts. 35 e

66.
§ 5? O período de tempo variável de que trata o caput deste artigo será estabelecido pela DPMM em instrução específica,

quando não for expressamente definido neste regulamento.
Art. 113. A concessão do Engajamento ou do Reengajamenta está sujeita à conveniência do serviço, a critério da
DPMM.
Parágrafo único. Poderá ser reengajada a Praça que for
enquadrada no art. 137 deste regulamento.
Art. 114. Não poderão engajar ou reengajar as Praças que:
I - estejam impedidas definitivamente de acesso, por incidirem numa das cláusulas impeditivas do item II do artigo
106;
II - tenham sido consideradas fisicamente incapazes para
o serviço naval, com restrição quanto a embarque, em qualquer
caso, e, tratando-se de Praças especializadas, com restrição
quanto ao exercício da respectiva especialidade;
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 182(2, t.2):1043-16?8, mar.Zabr. 1990.
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UI - tenham mais de 40 (quarenta) pontos perdidos em
Comportamento;
IV - tenham nota menor que 3 (três) em aptidão média para a carreira; e
V - estejam indiciadas em inquérito ou respondendo a
processo.
Art. 115. Nenhuma Praça sem estabilidade servirá sem
compromisso de tempo de serviço, a não ser pelo período necessário à conclusão de inquérito ou processo ou à efetivação da
desincorporação.
Art. 116. As Praças que não tiverem renovado o compromisso de tempo de serviço por estarem indiciadas em inquérito
ou respondendo processo, uma vez concluído o inquérito ou processo, poderão requerer Engajamento ou Reengajamento, desde
que não incidam em nenhuma das outras cláusulas impeditivas
previstas no art. 114.
Art. 117. A DPMM publicará, anualmente, o Plano de Recrutamento e Licenciamento, contendo as normas para a prestação de compromisso e licenciamento das Praças.
Seção VI

Do Desligamento
Art. 118. O desligamento consiste na desvinculação das
Praças do CPA e se efetua em conseqüência dos casos previstos
no Estatuto dos Militares e legislação complementar.
§ I? As Praças que estiverem indiciadas em Inquérito
Policial-Militar (IPM), respondendo a processo no Foro Militar
ou submetidas a Conselho de Disciplina só poderão ser desligadas após a conclusão do inquérito, processo ou Conselho de
Disciplina.
§ 2? O disposto no parágrafo anterior não se aplica às Praças falecidas, cujo desligamento será efetuado imediatamente.
Art. 119. Sem prejuízo das sanções legais conseqüentes de
outras irregularidades, devidamente apuradas por sindicância
ou inquérito, é causa suficiente para anulação da inclusão no
CPA a comprovação de que as Praças:
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I - apresentaram falsa documentação para incorporação
na Marinha ou inclusão no CPA;
U - haviam sido anteriormente excluídas de qualquer
corporação militar; e
III - não possuíam, na ocasião da incorporação ou inclusão no CPA, as condições de saúde exigidas para o serviço naval. embora houvessem sido então consideradas aptas.

Art. 120. O licenciamento do Serviço Ativo, concedido às
Praças que tiverem terminado o compromisso de tempo de serviço, implica na transferência para a Reserva Não Remunerada.
Art. 121. O licenciamento do Serviço Ativo, a pedido, não
será concedido às Praças que:
I - tenham compromisso de Engajamento ou Reengajamenta em vigor;
II - após aprovação em curso, tenham compromisso em
vigor assumido por ocasião da matrícula nesse curso; e
lU - estejam indiciadas em IPM, respondendo a processo
no Foro Militar ou submetidas a Conselho de Disciplina.
Parágrafo único. Em casos excepcionais, desde que não
haja prejuízo para o serviço e a critério do DPMM, poderão ser
licenciadas as Praças que já tiverem cumprido a metade do
compromisso em vigor, desde que não estejam enquadradas nos
íncisos U e UI deste artigo.
Art. 122. O licenciamento do Serviço Atívo ex officio ocorrerá:
I - até 6 (seis) meses após a configuração do fato para
as Praças sem estabilidade que:
a) forem consideradas definitivamente inabilitadas no Estágio Inicial;
b) tíverem 2 (duas) avaliações Deficiente em Escala de Avaliação de Desempenho;
c) tiverem reprovação definitiva em Curso de Especialização; e
d) não fizerem o Curso de Especialização para o qual forem
selecionadas.
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II - até 60 (sessenta) dias após o término do compromisso de tempo de serviço para as Praças sem estabilidade que
não tiverem reengajado por:
a) não satisfazerem os requisitos exigidos;
b) não houverem requerido; ou
c) não terem obtido deferimento em seu requerimento.
III - ao término do compromisso de tempo de serviço.
para as Praças sem estabilidade assegurada que estiverem sujeitas a inquérito policial ou a processo no Foro Comum;
IV - para as Praças sem estabilidade assegurada que tiverem sido condenadas em sentença passada em julgado à pena
privativa de liberdade ou à pena restritiva de direito superior a
3 (três) meses ou multa equivalente, por crime doloso;
V - para as Praças sem estabilidade assegurada que tiverem sido condenadas em sentença passada em julgado à pena
privativa de liberdade ou à pena restritiva de direito superior a
2 (dois) anos, por crime culposo ou contravenção penal;
VI - a bem da disciplina, para as Praças sem estabilidade assegurada que forem punidas disciplinarmente, no espaço
de 1 (um) ano, com 30 (trinta) dias de prisão rigorosa;
VII - para as Praças com ou sem estabilidade assegurada
que ingressarem em estabelecimentos ou desenvolverem atividades em organizações estranhas à Marinha, incompatíveis com o
serviço, na forma prevista no Estatuto dos Militares; e
VIII ~ para as Praças que incidirem nos demais casos previstos no Estatuto dos Militares e legislação complementar.
Parágrafo único. O licenciamento previsto no item III ficará a critério do DPMM que, no caso de decidir efetuá-lo, fará
com antecedência a comunicação pertinente à autoridade policial ou judiciária competente, indicando o domicílio das Praças
em questão.
Art. 123. A exclusão de Praças a bem da disciplina, bem
como o desligamento por deserção, extravio, falecimento, reforma ou transferência para a Reserva ocorrerão como previsto no
Estatuto dos Militares e legislação complementar.
Art. 124. A Praça que ascender ao Oficialato na Marinha
ou que, como Praça Especial, for matriculada em curso ou estaCol. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 182(2, t.2):1043-1678, mar./abr. 1990.
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belecimento militar destinado a formação de Oficiais da Marinha, será desligada ex oiiicio do CPA ao ingressar no Corpo ou
Quadro de Oficiais, ou ao ser matriculada nos Cursos ou estabelecimentos referidos, de acordo com a regulamentação específica
para ingresso em cada um dos Corpos ou Quadros de Oficiais.
Parágrafo único. Para matrícula em estabelecimento estranho à MB, destinado à formação de Oficiais, a Praça deverá solicitar seu licenciamento do SAM.
Seção VII

Da Transferência para a Reserva Remunerada
Art. 125. A passagem de Praças à situação de inatividade,
mediante transferência para a Reserva Remunerada (RRm), se
efetua:
I - a pedido; e
II - ex oiiicio,
Art. 126. A transferência para a RRm, a pedido será concedida, mediante requerimento, às Praças que contarem no
mínimo 30 (trinta) anos de serviço.
§ I? As Praças da Ativa podem pleitear transferência para
a RRm mediante inclusão voluntária na Quota Compulsória.
§ 2? No caso das Praças terem realizado qualquer curso
ou estágio de duração superior a 6 (seis) meses por conta da
União no estrangeiro, sem haver decorrido 3 (três) anos de seu
término, a transferência para a Reserva só será concedida mediante indenização de todas as despesas correspondentes à realização do referido curso ou estágio, inclusive as diferenças de
vencimentos. O cálculo da indenização será determinado pelo
Ministro da Marinha.
§ 3? Não será concedida transferência para a RRm, a pedido, às Praças que:
a) estiverem respondendo a inquérito ou processo em qualquer jurisdição; e
b) estiverem cumprindo pena de qualquer natureza.
Art. 127. A transferência para a RRm ex officio, verificarse-á sempre que as Praças incidirem nos seguintes casos:
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I -

atingirem as sequíntes idades-Iimites:

Graduação

Idade

Suboficial
54 anos
Primeiro-Sargento
52 anos
Segundo-Sargento
50 anos
Terceiro-Sargento
49 anos
Cabo
48 anos
Marinheiro
44 anos
II - forem abrangidas pela Quota Compulsória;
III - forem 1? SG e consideradas não habilitadas para
acesso em caráter definitivo, no momento em que vierem a ser
objeto de apreciação para ingresso em Escala de Promoção;
IV - ultrapassarem 2 (dois) anos, contínuos ou não, em
licenças para tratar de interesse particular;
V - ultrapassarem 2 (dois) anos contínuos em licença
para tratamento de saúde de pessoa da familia;
VI - passarem a exercer cargo ou emprego público permanentes estranhos à sua carreira, cujas funções sejam de magistério;
VII - ultrapassarem 2 (dois) anos de afastamento, contínuos ou não, agregadas, em virtude de terem passado a exercer cargo 0\1 emprego público civil temporário, não eletivo, -inclusive da administração indireta; e
VIII - serem diplomadas em cargo eletivo, na forma prevista no Estatuto dos Militares.
§ 1 ~ A transferência para a Reserva processar-se-á quando
as Praças forem enquadradas em um dos itens deste artigo, salvo quando ao item lI, Caso em que será processada na primeira
quinzena de março.
§ 2? A transferência para a Reserva das Praças enquadradas no item VI deste artigo será efetivada na graduação que tinham na ativa, podendo acumular os proventos a que fizerem
jus na inatividade com a remuneração do cargo ou emprego para o qual foram nomeadas.
§ 3? A nomeação de Praças para cargo ou emprego público
de que tratam os itens VI e VII deste artigo somente poderá ser
feita mediante autorização do Ministro da Marinha.
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§ 4? Enquanto as Praças permanecerem no cargo ou emprego de que trata o item VII:
a) é-lhes assegurada a opção entre a remuneração do cargo
ou emprego e a da graduação;
b) somente poderão ser promovidas por antiguidade; e
c) o tempo de serviço é contado apenas para aquela promoção e para a transferência para a inatividade.

Seção VIII
Da Aplicação da Quota Compulsória
Art. 128. A fim de manter a renovação, o equilíbrio, a regularidade de acesso nos diferentes quadros do CPA, haverá
anual e obrigatoriamente um número fixado de vagas a promoção, nas proporções abaixo indicadas:
I - 8 0 - 1/5 dos efetivos dos respectivos Quadros;
II - 1~ 8G - no mínimo 1/8 dos efetivos dos respectivos
quadros;
III - 2~ 8G - no mínimo 1/15 dos efetivos dos respectivos
quadros.
§ I? O número de vagas para promoção obrigatória em cada ano-base para as graduações de 80, 1~ e 2~ 8G será fixado
em portaria do DGPM, até o dia 15 de janeiro do ano seguinte.
§ 2? A quota compulsória é destinada a assegurar o número fixado de vagas à promoção, e será aplicada quando este número não for alcançado com as vagas ocorridas durante o ano
considerado ano-base.
§ 3~ A quota compulsória é calculada deduzindo do número fixado de vagas para o ano- base para uma determinada graduação:
I - as vagas decorrentes da promoção à graduação superior, conseqüentes da aplicação da quota compulsória naquela
graduação;
II - as vagas havidas durante o ano-base e abertas e partir de 1~ (primeiro) de janeiro até 31 (trinta e um) de dezembro,
inclusive.
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§ 4? Não estarão enquadradas no inciso II do parágrafo
anterior as vagas que:
1 - resultarem da aplicação da quota compulsória para o
ano anterior ao ano-base; e
II - abertas durante o ano-base, tiverem sido preenchidas
por Praças excedentes nos quadros ou que a eles houverem revertido em virtude de terem cessado as causas que deram motivo à agregação, observando o disposto no § 5? deste artigo.

§ 5? As vagas decorrentes da aplicação direta da quota
compulsória e as resultantes das promoções efetivadas nas diversas graduações, em face daquela aplicação inicial, não serão
preenchidas por Praças excedentes ou agregadas que reverterem
em virtude de haverem cessado as causas da agregação.
§ 6? As quotas compulsórias só serão aplicadas quando
houver, na graduação imediatamente abaixo, Praças que satisfaçam as condições de acesso.
§ 7? As frações que resultarem da aplicação das proporções estabelecidas neste artigo serão adicionadas, cumulativamente, aos cálculos correspondentes dos anos seguintes. até
completar-se pelo menos 1 (um) inteiro que, então, será computado para obtenção de uma vaga para promoção obrigatória.

Art. 129, A indicação de 80 e 8G para integrarem a quota
compulsória obedecerá à seguintes prescrições:
I - inicialmente, serão apreciados pela CPP, os requerimentos dos SO e SG que, não tendo compromisso relativo a curso e contando mais de 20 (vinte) anos de efetivo serviço, requererem inclusão na quota compulsória fixada para essas graduações, dando-se atendimento, por prioridade, aos mais idosos;
II - caso o número de 80 e 8G voluntários na forma do
item anterior não venha a atingir o total de vagas fixadas por
graduação, esse número será completado ex oiiicio pelos 80 e
8G que:
a) contarem, no mínimo, como tempo de efetivo serviço:
1 - 80 ~ 28 anos
2 - I? 8G
25 anos
3 - 2? 8G
23 anos
4 - 3? 8G
20 anos
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bl possuírem interstício para promoção, quando for o caso;
e

c) satisfizerem às condições das letras a e b, na seguinte ordem de prioridade:
I?) estiverem impedidas definitivamente de acesso nos termos do item II do artigo 106;
2?) tiverem mais de 2 (dois) conceitos Deficiente em aptidão para a Carreira como SO ou SG, dentre eles, os de menor
merecimento, como indicados pela CPP; em igualdade de merecimento, os mais idosos e, em caso de mesma idade, os mais
modernos;
3?) tiverem sofrido punição disciplinar na graduação, dentre eles, os de menor merecimento, como indicado pela CPP; em
caso de igualdade de merecimento, os mais idosos e, em caso de
mesma idade, os mais modernos;

4?)

tiverem mais de 30 (trinta) anos de efetivo serviço; e

5?) os de menor merecimento, como indicado pela CPP; em
igualdade de merecimento, os mais idosos e, em caso de mesma
idade, os mais modernos.
Art. 130. Aos SO e SG agregados aplicam-se as disposições do artigo anterior, sendo aqueles que forem relacionados
para integrar a quota compulsória transferidos para a RRm,
juntamente com os demais componentes da quota, não sendo
computados, entretanto, no total das vagas fixadas.
Parágrafo único. Os SO e SG agregados, por terem sido
declarados extraviados ou considerados desertores, não serão
atingidos pela quota compulsória.
Art. 131. A indicação de CB da Parcela Especial referida
no art. 137 para integrarem a quota compulsória obedecerá às
seguintes prescrições:
I - inicialmente, serão apreciados os requerimentos dos
CB da Parcela Especial que, não tendo compromisso relativo a
curso e contando mais de 20 (vinte) anos de efetivo serviço requeiram inclusão na quota compulsória fixada para a graduação
respectiva, dando-se atendimento, por prioridade, aos mais idosos;
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II - caso o número de CB voluntários na forma do item
anterior não atingir o total de vagas fixado, esse número será
completado, ex officio obedecendo- se a ordem de prioridade
abaixo, pelos CB com mais de vinte anos de efetivo serviço que:
a) estiverem impedidos, definitivamente, de acesso nos termos do item II do art. 106;
b) tiverem mais de 3 (três) conceitos Deficiente em aptidão
para a carreira; em igualdade de conceito, os mais idosos e, em
caso de mesma idade, os mais modernos;
c) tiverem mais de 30 (trinta) pontos perdidos e, dentre esses, 08 de maior número de pontos perdidos;
d) tiverem mais de 5 (cinco) conceitos Aceitável em aptidão
para a carreira; em igualdade de conceito,os mais idosos e, em
caso de mesma idade, os mais modernos; e
e l forem os mais idosos.
Parágrafo único. Aos CB agregados aplica-se o disposto
para os SO e SG no art. 130.
Art. 132. A DPMM competirá divulgar até o dia 15 (quinze) de fevereiro, no Plano de Licenciamento, os valores da quota compulsória, por graduação e Quadro de Especialistas, segundo o disposto no § 2? do artigo 128.
Art. 133. As Praças atingidas pela quota compulsória serão
cientificadas e poderão apresentar recurso a DPMM no prazo de
15 (quinze) dias corridos, a contar da data de recebimento da comunicação oficial.
Seção IX

Da Agregação, da Reversão e da Reinclusão
Art. 134. As Praças são agregadas aos respectivos quadros, revertem ao serviço ativo e são reincluídas no CPA nos
casos previstos no Estatuto dos Militares e legislação complementar específica.
Art. 135. As Praças excluidas por deserção ou extravio,
ao serem capturadas ou ao se apresentarem, serão submetidas a
inspeção de saúde e, se, aptas, reincluídas no CPA e a seguir
agregadas ao respectivo Quadro.
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Art. 136. Os atos de agregação, de reversão e de reinclusão são da competência da DPMM.
CAPÍTULO VII
Da Parcela Especial
Art. 137. Os cabos que não houverem preenchido os requisitos para a promoção a 3? SG ao término do 8? ano de serviço,
poderão reengajar, passando a constituir uma Parcela Especial,
cujo efetivo será fixado anualmente pelo Diretor-Geral do Pessoal da Marinha, caso atendam às seguintes condições:
I - possuam, ao término do compromisso anterior, menos
de vinte (20) pontos perdidos em comportamento; e
II - possuam, ao término do compromisso anterior, aptidão média para a carreira igualou superior a 3 (três).
Art. 138. Aos Cabos incluídos na Parcela Especial que satisfaçam às condições previstas no art. 53 serão concedidas 5
(cinco) oportunidades de inscrição no concurso ao C- FSG, aí incluídas as oportunidades que já usufruíra antes de integrar a
Parcela Especial.
§ I? A Praça que completar quarenta e quatro (44) anos,
até 31 de dezembro do ano de inscrição, não mais poderão usufruir das oportunidades indicadas no caput deste artigo.
§ 2? Os Cabos da Parcela Especial que obtiverem aprovação no concurso para o C- FSG e concluírem o Curso de Formação de Sargentos deixarão de integrá-la, sendo promovidas a 3?
SG.
CAPÍTULO VIII
Do Quadro Especial de Sargentos
Art. 139. Os Cabos pertencentes à Parcela Especial poderão ser promovidos até à graduação de 2? SG, passando a constituir, quando da promoção a 3? SG, um Quadro Especial de
Sargentos do Corpo de Praças da Armada (QESCPA).
Art. 140. O efetivo do QESCPA será fixado pelo DiretorGeral do Pessoal da Marinha, observados os efetivos previstos
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em lei, mediante proposta da Diretoria do Pessoal Militar da
Marinha.
Art. 141. As promoções de CB a 3? SG e de 3? SG a 2? SG
do Quadro Especial de Sargentos do Corpo de Praças da Armada serão efetivadas:
I - a 3? SG, em vagas em percentual a ser fixado pelo
Diretor-Geral do Pessoal da Marinha, das destinadas a Cursos
de Formação de Sargentos; e
II - a 2? SG, em vagas em percentual a ser fixado pelo
Diretor-Geral do Pessoal da Marinha, das destinadas aos quadros regulares de Sargentos.
Art. 142. Serão promovidos a 3? Sargento os Cabos da
Parcela Especial que satisfezerem aos seguintes requisitos:
I
possuirem 15 (quinze) anos ou mais de Efetivo Serviço;
II
tiverem menos de vinte e cinco (25) pontos perdidos
em Comportamento;
In - tiverem aptidão média para a carreira igualou superior a 3,5 (três e meio);
IV - não incidirem em quaisquer dos impedimentos de
acesso de caráter temporário ou definitivo estabelecidos no art.
106, excetuando-se a exigência prevista no item h do inciso I do
mesmo artigo;
V
hajam sido agraciados com a Medalha Mérito Marinheiro;
VI
estiverem Apto para o SAM; e
VII
forem habilitados no Estágio de Atualização Militar.
§ I? OS Cabos da Parcela Especial do CPA que não tenham sido agraciados com a Medalha Mérito Marinheiro poderão ser promovidos a 3? SG, à vista de seus destacados méritos
morais e profissionais, desde que propostos por Oficial-General
a que estiverem subordinados e atendam aos demais requisitos
previstos neste artigo.
§ 2? Os Cabos da Parcela Especial que concorram à promoção, quer na forma do disposto no caput deste artigo quer no
disposto no parágrafo anterior, serão submetidos à avaliação
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 182(2, t.2):1043-1678, mar./abr. 1990.

1122

da CPP, que elaborará um Quadro de Acesso pautado em normas a serem estabelecidas pela DGPM.
Art. 143. Serão promovidos a 2? SG os 3? SG do QESCPA
que satisfizerem os seguintes requisitos:
I
possuírem, pelo menos, 7 (sete) anos na graduação de
3? SG;
n
tiverem menos de 20 (vinte) pontos perdidos em comportamento;
In - tiverem nota igualou superior a três e meio (3,5) em
aptidão média para a carreira;
IV - possuírem habilitação em Estágio de Aplicação de
Aperfeiçoamento ou de Subespecialização equivalente; e
V - estiverem Apto para o SAM.
Parágrafo único. Os 3? Sargentos que concorram à promoção, na forma disposta neste artigo, serão submetidos à avaliação da CPP, quetelaborará um Quadro de Acesso pautado em
normas a serem estabelecidas pela DG PM.
Art. 144. As promoções a 3? SG e a 2? SG do QESCPA serão efetuadas anualmente, cabendo à DGPM, por proposta da
DPMM, fixar o número de vagas em cada QE, considerando as
proporções fixadas de acordo com o previsto no art. 141.

CAPÍTULO IX
Das Disposições Gerais

Art. 145. As Praças estão sujeitas é legislação da Marinha, como sejam o Regulamento de Uniformes, Regulamento
Disciplinar e Ordenança Geral para o Serviço da Armada, e
também a legislação militar de caráter geral consubstanciada
principalmente, no Estatuto dos Militares, Lei de Remuneração
dos Militares e Código Penal Militar.
Art. 146. Os deveres, responsabilidades e atribuições das
Praças, bem como a sua distribuição pelos alojamentos e ranchos, estão especificados nos Regimentos Internos, Organizações Administrativas ou demais normas administrativas existentes.
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Art. 147. Periodicamente, a DPMM organizará e publicará
relações das Praças existentes no CPA em ordem decrescente
de antiguidade, por quadros e graduações.
Art. 148. As Praças serão submetidas à inspeção de saúde
para os seguintes fins:
I
inclusão no CPA;
prorrogação do tempo de serviço;
II
III
seleção para cursos;
IV
controle periodico psicofísico;
V
verificação de incapacidade temporária ou definitiva;

VI
licença para tratamento de saúde;
VII
requisitos de justiça e disciplina
VIII
instauração de Inquérito Sanitário de Origem;
IX
convocação;
X
desligamento; e
XI
designação para o SAM.
Parágrafo único. As Praças poderão ainda ser submetidas
à inspeção de saúde para outras finalidades, a criterio da Administração.
Art. 149. Para determinados QE, de acordo com o interesse do serviço, o Curso de Aperfeiçoamento (C-Ap) poderá se seguir, imediatamente, ao Curso de Formação de Sargentos (CFSG) ou com este, ter currículo integrado.
CAPÍTULO X
Das Disposições Transitórias

Art. 150. Os casos não previstos neste regulamento, especialmente aqueles decorrentes da fase de transição entre o atual
e o antigo RCPA, serão resolvidos pelo Diretor-Geral do Pessoal da Marinha, ou encaminhados por este à apreciação do MiM
nistro da Marinha.

DECRETO N? 99.027, DE 5 DE MARÇO DE 1990
Aprova o Regulamento para o Corpo de
Praças do Corpo de Fuzileiros Navais.
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o PRESIDENTE DA REPÚBLICA, usando das atribuições que lhe confere o art. 84, item IV, da Constituição,
DECRETA:
Art. 1? Fica aprovado o Regulamento para o Corpo Praças do Corpo de Fuzileiros Navais, que a este acompanha.
Art. 2? Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, ficando revogado o Decreto n? 90.335, de 16 de outubro
de 1984 e demais disposições em contrário.
Brasília, 5 de março de 1990; 169? da Independência e
102? da República.
JOSÉ SARNEY
Henrique Saboia
REGULAMENTO PARA O CORPO
DE PRAÇAS DO CORPO DE FUZILEIROS NAVAIS
(RCPCFN)
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REGULAMENTO PARA O CORPO DE PRAÇAS DO CORPO
DE FUZILEIROS NAVAIS
(RCPCFN)
CAPÍTULO I
Da Organização
Art. I? O Corpo de Praças do Corpo de Fuzileiros Navais
(RCPCFN) .é constituído das Praças da Marinha voluntárias
que têm por finalidade essencial guarnecer as Unidades de Tropa do Corpo de Fuzileiros Navais.
§ I? Além da finalidade principal prevista neste artigo, o
pessoal do CPCFN é designado para integrar a guarnição de navios e aeronaves destinados ao Serviço Naval, e também para
cargos, encargos, incumbências, serviços e atividades nas demais Organizações Militares (OM), conforme a legislação em vigor.
§ 2? Não integram o CPCFN: os soldados recrutas e as
Praças Especiais conforme definido neste regulamento ou em legislação militar própria.
§ 3? As Praças do CPCFN devem-se caracterizar pelo
Espírito de Corpo de pelo culto às tradições de lealdade e disciplina legadas por seus antecessores da Brigada Real da Marinha.
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Art. 2? As Praças do CPCFN são distribuídas pelas seguintes graduações, em ordem decrescente de hierarquia:
I
Suboficial Fuzileiro Naval (SO-FN);
11
Primeiro-Sargento Fuzileiro Naval (I? SG-FN);
111
Segundo-Sargento Fuzileiro Naval (2? SG-FN);
IV
Terceiro-Sargento Fuzileiro Naval (3? SG-FN);
V
Cabo Fuzileiro Naval (CB-FN); e
VI
Soldado Fuzileiro Naval (SD-FN).
Parágrafo único. Para efeito de precedência hierárquica o
Soldado Fuzileiro Naval (SD- FN) corresponde à graduação de
Marinheiro (MN) do Corpo de Praças da Armada (CPA).
Art. 3? O CPCFN compreende:
I - Praças Não Especializadas, agrupadas no Quadro Suplementar (QS); e
11 - Praças Especializadas, distribuídas por Ramos Gerais que, por especialidades afins, agrupam os Quadros de Especialistas (QE).
§ I? A organização dos quadros a que se refere este artigo
será estabelecida pelo Ministro da Marinha, mediante proposta
-do Estado-Maior da Armada.
§ 2? A organização de que trata o parágrafo anterior será
modificada sempre que o exigir a evolução técnica, com a conseqüênte modernização do material.
Art. 4? A constituição numérica de cada Quadro de Especialistas (QE), do Quadro Suplementar (QS), do Quadro Especial de Sargentos (QESCFN) e da Parcela Especial (PE) será fixada anualmente pelo CGCFN, em função do efetivo aprovado
pelo MM e da Tabela de Lotação Autorizada (TLA) aprovada
pelo EMA, tendo em vista as necessidades:

I - de recompletamento, expansão ou redução de cada
Quadro de Especialistas;
11 - de Praças Não-Especializadas;
111 - de um adequado quantitativo disponível para atender à Taxa de Administração.
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CAPÍTULO H
Da Inclusão
Art. 5? Poderão ser incluídos no CPCFN:
I - Na graduação de Soldado Fuzileiro Naval (SD-FN):
a) os Recrutas, ao concluírem os Cursos de Formação de
Soldados (C-FSD):
b) os Conscritos, ao concluírem o Serviço Militar Inicial; e
c) as Praças do CPA e os Reservistas das demais Forças
Armadas, a título excepcional e a critério do Comandante-Geral
do Corpo de Fuzileiros Navais (ComGerCFN), respeitada a legislação em vigor; e
H - Na graduação de Terceiro-Sargento (3?SGI, as Praças
do CPA e as Especiais aprovadas nos Cursos de Formação de
Sargentos (C-FSG) do CFN.
Parágrafo único. O Comando-Geral do Corpo de Fuzileiros
Navais (CGCFN) organizará, anualmente, o Plano de Recrutamento e Licenciamento do CFN (RELIFUZ), estabelecendo,
dentro dos efetivos gerais fixados pelo Ministro da Marinha, as
quantidades de Recrutas, Conscritos e, se for o caso, Praças do
CPA e Reservistas das outras Forças Armadas a serem incluídos no CPCFN e elaborará as normas gerais, exigências e
instruções que deverão ser observadas para o recrutamento.
CAPÍTULO UI
Da Carreira
Art. 6? A carreira das Praças é considerada segundo 3
(três) aspectos fundamentais:
I
comportamento;
H ~ aptidão para a carreira; e
IH ~ habilitação profissional.
Parágrafo único. Os dados relativos aos aspectos a que se
refere este artigo serão registrados no Mapa de Carreira da Praça (MCP), que será submetido à Comissão de Promoção de Praças (CPP), nas épocas estabelecidas nas normas de funcionamento previstas no § 3? do art. 72 deste Regulamento.
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Art. 7? O desenvolvimento da carreira, a que se refere o
Capítulo IX, visa ao melhor emprego das Praças segundo a necessidade do serviço, assegurando-lhes ao mesmo tempo o aces80 compatível com as suas qualificações.
Art. 8? O fluxo de carreira das Praças do CPCFN será regularizado através da aplicação da quota compulsória a que se
referem o Estatuto dos Militares e o Capítulo XI deste regulamento, garantindo, um mínimo de vagas anuais.
Parágrafo único. O Comandante-Geral fixará, anualmente,
o número mínimo de vagas para promoção obrigatória, por graduação e Quadro de Especialistas.
Art. 9? A velocidade máxima na carreira corresponde ao
interstício, isto é, o período mínimo de permanência na graduação necessário à obtenção do tirocínio profissional e à utilização
adequada da Praça.

CAPiTULO IV
Do Comportamento
Art. 10. O comportamento da Praça é aferido pela sua
conduta na observãncia da disciplina, da doutrina e da ética militares, de acordo com o que prescrevem o Estatuto dos Militares e o Regulamento Disciplinar para ';, Marinha.
Art. 11. A avaliação do comportamento é fator relevante
na seleção das Praças, principalmente para promoção, renovação de compromisso de tempo de serviço e matrícula em cursos.
Art. 12. As Praças estão sujeitas à legislação militar e à
comum, no que tange aos crimes, contravenções penais e disciplinares.
Art. 13. A transcrição, nos assentamentos da Praça, de
sentenças judiciais e de penas disciplinares será feita de acordo
com o que dispõem este regulamento e as instruções pertinentes.
Art. 14. O cômputo do comportamento é feito mediante
conversão das punições disciplinares, transcritas nos assentamentos, em Pontos Perdidos, de conformidade com os seguintes
critérios:
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r - I (um) ponto para cada repreensão, dia de impedimento ou dia de serviço extraordinário;
II - 2 (dois) pontos para cada dia de prisão simples;
Ifl - 3 (três) pontos para cada dia de prisão rigorosa.
Parágrafo único. A Repreensão em Particular não será levada em conta no cômputo do comportamento.
Art. 15. O tempo de condenação por crime ou contravenção penal aplicada às Praças converte-se em pontos perdidos
para o cômputo de comportamento de acordo com os seguintes
critérios:
r - no caso de aplicação de pena privativa de liberdade:
a) se decorrente de crime de natureza dolosa, cada mês de
condenação equivale a 30 (trinta) pontos perdidos;
b) se decorrente de crime de natureza culposa, cada mês de
condenação equivale a 20 (vinte) pontos perdidos; e
c) se decorrente de contravenção penal, cada mês de condenação equivale a 10 (dez) pontos perdidos.
II - no caso de aplicação de pena restritiva de direitos:
a) se decorrente de crime de natureza dolosa qualquer que
tenha sido o período cominado, a pena corresponderá a 30 (trinta) pontos perdidos;
b) se decorrente de crime de natureza culposa, qualquer
que tenha sido o período cominado, a pena corresponderá a 20
(vinte) pontos perdidos;
c} se decorrente de contravenção penal, qualquer que tenha
sido o período cominado, a pena corresponderá a 10 (dez) pontos
perdídos.
§ I? Nos registros das praças deve ser lançada a condenação seguída da equivalência de que trata este artigo.
§ 2? Os Pontos Perdidos decorrentes da condenação deverão ser contados como se tivessem sido perdidos no semestre
correspondente à data da denúncia.
§ 3? A fração de mês de condenação não será computada
para efeito de conversão.
Art. 16. Quando imposta pena privativa de liberdade ou
pena restritiva de direitos, cumulada com pena de multa, para
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cômputo de comportamento das Praças e lançamento em seus
assentamentos, somar-se-ão pontos perdidos correspondentes à
pena de multa com os correspondentes à pena privativa de liberdade ou pena restritiva de direito.
Parágrafo único. A pena de multa, se aplicada isoladamente ou cumulativamente com pena privativa de liberdade ou
restritiva de direitos, converter-se-á em pontos perdidos da seguinte forma:
I - se decorrente de crime de natureza dolosa, qualquer
que tenha sido seu valor, a pena corresponderá a 30 (trinta)
pontos perdidos;
II - se decorrente de crime de natureza culposa, qualquer
que tenha sido seu valor, a pena corresponderá a 20 (vinte) pontos perdidos;
III - se decorrente de contravenção penal, qualquer que
tenha sido seu valor, a pena corresponderá a 10 (dez) pontos
perdidos.
Art. 17. O cômputo do comportamento será efetuado:
a) semestralmente, iniciando-se a I? de janeiro e a I? de julho e terminando a 30 de junho e 31 de dezembro, respectivamente; e
b) a qualquer tempo, sempre que o comportamento for requisito para decisões administrativas relacionadas com a carreira das Praças.
Art. 18. A cada período sem punições, compreendido entre
2 (dois) cômputos semestrais sucessivos, corresponderá uma recuperação de 10 (dez) pontos perdidos.
§ 1~ Quando o número de pontos perdidos anteriormente
for inferior a 10 (dez) a recuperação será igual ao número de
pontos perdidos em causa.
§ 2~ A Praça reabilitada de condenação judicial terá revisto, com base na data do trânsito em julgado da sentença que
concedeu sua reabilitação, o seu cômputo de comportamento,
sendo-lhe suprimidos deste, os pontos perdidos decorrentes da
pena que os originou.
§ 3~ A supressão de pontos perdidos, de que trata o parágrafo anterior, ficará sem efeito no caso de revogação judicial
da reabilitação anteriormente concedida.
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília. 182(2, t.2l:1ü43-1678, mar./abr. 1990.

1131
§ 4'? Os cômputos semestrais iniciam-se a l? de janeiro e
I? de julho terminando nos dias 30 de junho e 31 de dezembro
respectivamente.
Art. 19. Os 3? SG- FN iniciarão novo cômputo de comportamento a partir da sua promoção a essa graduação.
Art. 20. Os CB-FN e SD-FN terão direito ao Distintivo de
Comportamento previsto no Regulamento de Uniformes da Marinha (Rumb) quando completarem 5 (cinco) anos de tempo de
efetivo serviço na Marinha sem terem sofrido qualquer punição.
§ I? Perderá definitivamente o direito ao Distintivo de
Comportamento a Praça que for punida.
§ 2? «A perda do Distintivo de Comportamento será efetuada apenas por ato administrativo interno da OM onde a Praça estiver servindo, sem qualquer destaque especial».
§ 3? A autorização para uso do Distintivo de Comportamento, bem como a retirada dessa autorização competem à autoridade a que estiver subordinada a Praça.
§ 4? Serão lançadas nos assentamentos da Praça as notas
correspondentes à autorização ou à perda do direito ao uso do
Distintivo de Comportamento.

CAPÍTULO V
Da Aptidão para a Carreira
Art. 21. A aptidão para a carreira é aferida pelo pendor
que as Praças revelam para a Marinha, pelo modo como se dedicam ao Serviço e pela sua capacidade para o mando.
Parágrafo único. A forma de aferição da aptidão para carreira que não for fixada neste Regulamento será estabelecida
por intermédio de Instruçôes baixadas pelo Comando de Apoio
do Corpo de Fuzileiros Navais (CApCFN), com vistas à padronização dos procedimentos a ela relativos.
Art. 22. A aptidão para a carreira é expressa por notas de
I (um) a 5 (cinco), de acordo com a seguinte equivalência:
I
excelente - 5 (cinco);
muito boa - 4 (quatro);
II
III
boa (normal) - 3 (três);
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IV - aceitável ~ 2 (dois); e
V - deficiente - 1 (um).
Art. 23. A aptidão média para a carreira é a média aritmética das notas de Aptidão para a Carreira, nos períodos seguintes:
I - para os CB e SD-FN, desde a inclusão do CPCFN até
a ocasião do cômputo; e
II - para os SO e SG- FN, desde a data da promoção a 3?
SG até a ocasião do cômputo.
Art. 24. No caso de ser fracionário o resultado da média
referida no artigo anterior, será seguido o seguinteprocedirnento:
I - se a fração for menor que 0,5 (cinco décimos) será
desprezada; e
II - se a fração for igualou superior a 0,5 (cinco décimos)
o resultado será aumentado para o número inteiro mais próximo.
Art. 25. A aptidão para a carreira é aferida pelo Oficial a
que a Praça estiver diretamente subordinada.
Art. 26. A nota de aptidão para a carreira poderá ser modificada pelo Comandante da OM onde estiverem servindo o
Oficial Informante e a Praça, devendo ser feito o lançamento da
correção correspondente nos assentamentos da Praça.
Art. 27. As notas de aptidão para a carreira e de aptidão
média para a carreira serão emitidas semestralmente, nas mesmas datas em que as de Cômputo de Comportamento.
Art. 28. Quando, no decorrer do semestre, houver movimentação do Oficial Informante ou da Praça observada, serão
seguidas as seguintes normas:
I ~ se, por ocasião da movimentação, o período de observação da Praça foi igual a 3 (três) meses ou maior, será emitida
nota de Aptidão para a Carreira, válida para o semestre; e
11 - se, por ocasião da movimentação, o período for menor
que 3 (três) meses, não será emitida nota de Aptidão para a
Carreira, devendo-se adotar os seguintes procedimentos:
a) se, no restante do semestre, houver período de observação igualou superior a 3 (três) meses, a nota correspondente a
este período será válida para o semestre; e
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b) se, no restante do semestre, por força de movimentações
posteriores, não houver oportunidade de novo periodo de observação igualou superior a 3 (três) meses, será adotada, para o
semestre, a nota do semestre anterior.

CAPÍTULO VI
Da Habilitação Profissional
Art. 29_ A habilitação profissional das Praças obedece a
um processo de ensino contínuo e progressivo, constantemente
atualizado e aprimorado, que se estende através de sucessivas
fases de estudos e práticas.
Art. 30. A habilitação profissional é obtida e aferida através de exames, cursos estágios planejados, dirigidos, controlados e coordenados pelo Comando-Geral do CFN, observadas as
competências da Diretoria-Geral do Pessoal da Marinha e a
orientação normativa da Diretoria de Ensino da Marinha.
Art. 31. O Plano Geral de Instrução (PG I), elaborado pela
Diretoria de Ensino da Marinha, incluirá o planejamento de
cursos a vigorar no ano seguinte, para as .Praças do CPCFN,
elaborado pelo Comando de Apoio do CFN segundo diretivas do
Comando-Geral do CFN, dele constando a programação dos
cursos, estágios, vagas disponíveis e pormenores pertinentes.

CAPÍTULO VII
Dos Cursos
Seção I
Dos Cursos em Geral

Art. 32. Os cursos para o CPCFN são das seguintes modalidades:
I
Cursos de Especialização (C-Espc);
II
Cursos de Subespecialização (C-SubEspec);
III
Cursos de Formação de Sargentos (C-FSG);
IV
Cursos de Aperfeiçoamento (C-Ap);
V
Cursos de Qualificação para Funções Técnicas
(C-QFT);
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VI
Cursos Especiais (C-Esp);
VII
Cursos Expeditos (C- Exp);
VIII
Cursos Extraordinários (C-Ext).
Parágrafo único. Compete ao CApCFN baixar normas relativas ao funcionamento dos cursos que possibilitam a inclusão
no CPCFN na forma do Art. 5?, observada a competência da
DEnsM.
Art. 33. Os C-SubEspec, C-QFT, C-Exp e C-Esp específicos para Praças do CPCFN, regulados por instruções próprias,
são aprovados segundo indicarem as necessidades do serviço
identificadas pelo CGCFN, observando-se a competência normativa da DEnsM.

Seção II
Da Matrícula em Curso
Art. 34. As condições para as matrículas, trancamentos e
cancelamentos de matrículas e o funcionamento dos diversos
cursos realizados no âmbito do CFN, serão reguladas pelo
CGCFN, observando-se a competência normativa da DEnsM.
Art. 35. Para ser matriculada em curso, no âmbito ou não
do CFN, a Praça deverá satisfazer aos seguintes requisitos básicos por ocasião da matrícula:
I - ter aptidão física, segundo os padrões estabelecidos
pela Diretoria de Saúde da Marinha e, quando for o caso, possuir Suficiência Física conforme normas estabelecidas pelo
CGCFN;
II
ter menos de 30 (trinta) pontos perdidos no comportamento;
In
não estar presa, mesmo que preventivamente ou em
flagrante delito;
IV - não estar definitivamente impedida de acesso;
V - não estar denunciada em processo criminal ou submetida a Conselho de Disciplina; e
VI - ter nota de aptidão média para a carreira igualou
superior a 3 (três).
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Parágrafo único. Além dos requisitos básicos constantes
do presente artigo, as normas para funcionamento dos cursos
poderão estabelecer requisitos específicos, conforme a natureza
de cada um, a serem satisfeitos pelas Praças por ocasião da
matrícula, observada a competência normativa da DEnsM.
Art. 36. Para que possa ser matriculada em qualquer curso, a Praça terá de assumir, por ocasião da matrícula, novo
compromisso de tempo de serviço, contando a partir da data em
que expirar o vigente na ocasião, observando o disposto na Se~
ção V do Capítulo IX deste regulamento.
Parágrafo único. Ficará automaticamente sem efeito o
compromisso assumido caso a Praça tenha sua matrícula cancelada ou trancada, passando então a prevalecer o compromisso
anteriormente assumido.
Art. 37. A Praça, cuja matrícula tiver sido cancelada, perderá a correspondente oportunidade de cursar, com os conseqüentes prejuízos para a carreira previstos neste regulamento.
§ l~ A não apresentação da Praça chamada para curso implica em perda da possibilidade de matrícula e da correspondente oportunidade de cursar.
§ 2~ Não se aplica o disposto no ceput: deste artigo e no
parágrafo anterior à Praça que tiver sua matrícula trancada:
a) em rázão de acidente ou doença devidamente comprovados pela Junta de Saúde competente; e
b) por motivo de força maior, aceito pelo Comandante de
Apoio do Corpo de Fuzileíros Navais.

§ 3~ À Praça que se enquadrar em uma das exceções descritas no parágrafo anterior, desde que satisfaçam a todos os requisitos pertinentes, será concedida nova matrícula.
§ 4~ A promoção à graduação imediatamente superior de
Praça que obtiver nova matrícula, nos termos do parágrafo anterior, em C-Espc ou C-FSG, será feita, consoante o § l~ do art.
73, a contar da data estabelecida:

a) para a promoção da turma em que a Praça teria concluído o curso anteriormente, caso não tivesse trancada a
matrícula em conseqüência de acidente em serviço ou doença
com relação de causa e efeito com o serviço;
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b) para a promoção da turma em que a Praça efetivamente
concluiu o curso, nos demais casos.
Art. 38. A seleção de Praças para cursos será competência
do CApCFN, cabendo-lhe baixar as instruções específicas.

Seção III

Dos Cursos de Especíalização
Art. 39. Os Cursos de Especialização (C-Espc] destinam-se
a habilitar o SD-FN para as funções cujo exercício exija o
domínio de técnicas específicas.
Art. 40. O CGCFN estabelecerá, anualmente, o número de
vagas dos diversos Cursos de Especialização, objetivando o
preenchimento das necessidades da Organização.
Art. 41. As vagas de cada Curso de Especialização serão
preenchidas, de acordo com a classificação obtida no Concurso
de Seleção correspondente, pelos SD- FN que satisfaçam os requisitos previstos para matrícula no respectivo curso.
§ 1~ O preenchimento das vagas pode basear-se, ainda,
nos seguintes elementos:
a) resultado do Exame de Orientação Profissional; e
b) opção. da Praça.
§ 2? As Praças não aproveitadas, de acordo com o critério
deste artigo, serão consideradas inabilitadas no Concurso de
Seleção correspondente.
Art. 42. As Praças aprovadas em Curso de Especialização
serão, na data de conclusão de curso, transferidas para o quadro pertinente, sendo neste classificadas para todos 08 efeitos,
inclusive antigüidade, na ordem de classificação final obtida no
curso e promovida a Cabo, caso não estejam enquadradas em
qualquer dos incisos do art. 90.
Seção IV

Dos Cursos de Subespecialização
Art. 43. Os Cursos de Subespecial ização (C-SubEspc) têm
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tos da Marinha que exijam habilitações complementares às conferidas pela especialização.
Art. 44. O Curso de Subespeciaiização poderá substituir o
Curso de Aperfeiçoamento e a esse será considerado equivalente, na forma da legislação vigente.
Parágrafo único. Para efeito de promoção, a Praça subespecializada em curso equivalente ao de Aperfeiçoamento manterá a antigüidade relativa, no quadro respectivo.
Art. 45. A Praça que tiver sua matricula cancelada em
Curso de Subespecializacão, não poderá candidatar-se a esse ou
a outro Curso de Subespecialização.
Parágrafo único. Excetuam-se as Praças indicadas para
Curso de Subespecialização considerado equivalente ao Curso
de Aperfeiçoamento, as quais estarão sujeitas ao disposto no
art. 53 e nos parágrafos 2? e 3? do art. 37.

Seção V
Dos Cursos de Formação de Sargentos
Art. 46. Os Cursos de Formação de Sargentos (C-FSG)
destinam-se a ministrar às Praças os conhecimentos fundamentais para o desempenho das funções de líderes de pequenas frações e das funções próprias de natureza especializada.
Parágrafo único. Para efeito de promoção, a Praça formada em curso equivalente a Curso de Formação de Sargentos
manterá sua antigüidade relativa ao quadro respectivo.
Art. 47. A cada Curso de Formação de Sargentos corresponde um Concurso de Seleção aberto para um número de vagas pré-fixadas pelo CGCFN e incluídas no Plano Geral de Instrução (PGI).
§ I? Cada concurso de seleção é válido apenas para o
preenchimento das vagas para o qual foi aberto, não cabendo,
assim, qualquer direito aos candidatos não aproveitados.
§ 2? Exceção feita ao Curso de Formação de Sargentos
Músicos (C-FSG-MUl, podem candidatar-se aos Concursos de
Selação para os C-FSG, desde que atendam às condições para
inscrições estabelecidas pelo CGCFN, os CB especializados que
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possuam, no mínimo 2 (dois) anos na graduação na data da
matrícula.
§ 3? Os SD que concluírem os C-Espc com atuação destacada, segundo condições a serem estabelecidas em ato do
ComGerCFN, terão matricula no primeiro C-FSG que se realizar, após completarem 2 (dois) anos na graduação de CB, ficando dispensados do Concurso de Seleção, desde que satisfaçam
requisitos que vierem a ser fixados pelo ComGerCFN.
Art. 48. Para inscrição no Concurso de Seleção, além do
previsto no art. 35, os Cabos deverão ter 2 (dois) anos de serviço na tropa, na carreira, podendo este prazo ser alterado pelo
Ministro da Marinha, quando considerado necessário.
§ I? Os SD-FN poderão quando julgado conveniente pelo
CGCFN e autorizado pelo Ministro da Marinha, serem inscritos
no Concurso de Seleção, desde que possuam habilitação técnicoprofissional considerada equivalente aos Cursos de Especialização e de interesse do Corpo de Fuzileiros Navais.
§ 2? Os SD-FN, quando autorizados a se inscreverem no
Concurso de Seleção ao Curso de Formação de Sargentos, deverão satisfazer requisitos específicos que constarão do ato que
autorizar a inscrição.

Art. 49. 1\ critério do Ministro da Marinha, poderá ser
destinado um percentual de vagas no C-FSG para militares não
pertencentes ao CPCFN e para civis, mediante proposta do
Comando Geral do CFN.
Parágrafo único. Os candidatos civis ou militares não pertencentes à MB, ao serem matriculados no C-FSG, serão incorporados ao Serviço Ativo da Marinha como Praças Especiais e
equiparados a Cabo para fim de procedência. Os militares da
MB terão precedência sobre aqueles de outras Forças de igual
graduação para os quais será observada entre si a anterior antigüidade relativa.

Art. 50. Aos Concursos de Seleção ao Curso de Formação
de Sargentos Músicos (C-FSG-MU) podem candidatar-se Praças
do CPCFN até a graduação de CB-FN, podendo também
inscreverem-se as Praças do CPA até essa mesma graduação,
quando as prescrições do seu regulamento o permitirem.
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Seção VI
Dos Cursos de Aperfeiçoamento
Art. 51. Os Cursos de Aperfeiçoamento (C-Ap) destinamse à atualização e à ampliação de conhecimentos necessários
aos SG- FN para o exercício de funções próprias dos graus hierárquicos da 3~ fase da carreira das Praças do CPCFN, conforme estabelecido no art. 70 deste regulamento.
§ I? Cada C-Ap será orientada segundo o escopo da respectiva especialidade.
§ 2? No interesse do serviço, poderão ser considerados
equivalentes aos C-Ap, outros cursos realizados por Praças do
CPCFN, a critério do Ministro da Marinha, por proposta do
CGCFN, ouvida a DEnsM.
Art. 52. Para matricula em C-Ap serão indicadas em ordem de antigüidade, dentro do número de vagas fixadas r -lo
CGCFN para cada curso, os SG-FN que, possuindo as condições previstas no art. 35, tiverem sido aprovados no exame de
seleção para este curso, ouvida a CPP.
Parágrafo único. O CGCFN estabelecerá a faixa de antigüidade dos SG que poderão solicitar inscrição no exame de seleção.
Art. 53.' O SG-FN, que, estando compreendido na faixa de
antigüidade mencionada no parágrafo único do art. 52, deixar
de se inscrever em exame de seleção para o C-Ap ou for reprovado no referido exame, num total de 3 (três) oportunidades, ficará definitivamente impedido de acesso.
Parágrafo único. A não indicação do SG-FN será considerada como perda de oportunidade correspondente.
Art. 54. Todos os SG-FN que forem matriculados em
CAp firmarão compromisso de servir à Marinha por um período
de 3 (três) anos, contados a partir da data da conclusão do curso com aproveitamento.
Seção VII
Dos Cursos de Qualificação para Funções Técnicas
Art. 55. OS C-QFT destinam-se a aprimorar o nivel de conhecimentos dos Sargentos num ramo específico da sua especiaCo!. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 182(2, t.2):lü43-1678, mar.Zabr. 1990.
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lidade, objetivando o seu emprego em tarefas mais complexas
de natureza técnica, bem como em atividades de ensino e correlatas.
Art. 56. Os Sargentos, para serem matriculados em
C-QFT, deverão assumir compromisso de servir à Marinha por
um período de 3 (três) anos, contados a partir do término desse
curso.
Seção VIII
Dos Demais Cursos

Art. 57. Os Cursos Especiais se destinam à preparação
das Praças para serviços que exijam qualificações especiais não
conferidas pelos Cursos de Especialização e Aperfeiçoamento.
Parágrafo único. Â Praça será concedida apenas uma única matrícula nos Cursos Especiais, ressalvados os casos previstos nos parágrafos 2? e 3? do art. 37.
Art. 58. Os Cursos Expeditos, de pequena duração, são
estabelecidos para completar a habilitação profissional das Praças, conforme a necessidade ocasional do serviço.
Art. 59. Os Cursos Extraordinários são de natureza transitória e se destinam ao aprimoramento técnico-profissional das
Praças, preenchendo, na época considerada, lacunas deixadas
pelos demais cursos previstos neste regulamento.
Art. 60. Os Cursos Especiais, Expeditos e Extraordinários, realizados no estrangeiro, poderão ser considerados equivalentes aos cursos de carreira, por decisão do Ministro da Marinha mediante proposta do CGCFN, ouvida a DEnsM.
CAPÍTULO VIII
Dos Estágios
Seção I

Dos Estágios de Avaliação
Art. 61. Os Estágios de Avaliação no CPCFN compreendem 2 (duas) categorias:
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I - Estágio Inicial para SD-FN, realizado em Organização Militar na qual a comissão seja considerada como serviço
na tropa, na forma do art. 83.
II ~ Estágio de Aplicação, para CB-Esp. ou SG-FN, conforme o caso, realizado imediatamente após a conclusão dos
Cursos de Especialização, Subespecialização, Formação de Sargentos, Aperfeiçoamento, Qualificação para Funções Técnicas e
Especiais, em Organização Militar que possua, na sua Tabela
de Lotação Autorizada, função de especialidade ou subespecialidade correspondente ao estágio, e de graduação igualou superior à do estagiário.
Art. 62. A avaliação do desempenho das Praças recémcursadas, feita através dos estágios tratados neste capítulo, servirá como subsídio para a apreciação da eficácia dos cursos realizados.

Seção II
Da Habilitação nos Estágios de Avaliação
Art. 63. Para cada Estágio são previstas tarefas especificadas nas Instruções para o Preparo-Técnico Profissional
(IPTP), compatíveis com o nível de conhecimentos da Praça e
elaboradas pelo CApCFN.
Art. 64. Considera-se habilitada no estágio a Praça que
houver desempenhado as tarefas referidas no artigo anterior,
em grau satisfatório.
§ 1? O desempenho da Praça no estágio será avaliado pelo
Oficial ao qual ela estiver subordinada, devendo o grau por ele
atribuído ser apreciado e mantido ou retificado pelo Comandante da OM.
§ 2? O Estágio de Aplicação correspondente à Qualificação
para Funções Técnicas prescinde a habilitação de que trata este
artigo.
Art. 65. À Praça que for inabilitada no Estágio será concedida uma prorrogação de 3 (três) meses, correspondente a nova oportunidade para obtenção do grau satisfatório a que se refere o artigo anterior.
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Parágrafo único. Se a Praça, no período de prorrogação do
estágio, não lograr a obtenção do grau satisfatório, será considerada inabilitada, ficando impedida definitivamente de acesso
e, em caso de Estágio Inicial, licenciada ex oiiicio,
Art. 66. As instruções para a realização e o controle dos
Estágios de Avaliação serão estabelecidos pelo Comando de
Apoio do Corpo de Fuzileiros Navais.
CAPÍTULO IX
Do Desenvolvimento da Carreira
Seção I

Das Fases da Carreira
Art. 67. A Carreira no CPCFN se desenvolve em 3 (três)
fases distintas:
I - da inclusão no CPCFN até o término do Curso de Especialização;
n - do término do Curso de Especialização até a promoção a Terceiro-Sargento (3?SG); e
In - da promoção a 3? SG até o desligamento do CPCFN.
Art. 68. Na fase l~ (primeira) fase da carreira; as Praças:
I
são incluídas no CPCFN;
n - fazem o Estágio Inicial;
IH - exercem funções inerentes ao quadro suplementar,
independentemente de sua origem;
IV - concorrem à seleção para matrícula em Curso de Especialização; e
V - ao término do 5? (quinto) ano como Praça devem ter
concluído o Curso de Especialização.
Parágrafo único. As Praças que não tiverem sido matriculadas no Curso de Especialização até o 5? (quinto) ano como
Praça, serão licenciados do SAM, poden, reengajarem em caráter excepcional, segundo critérios estabelecidos pelo ComGerCFN.
Art. 69. N a 2~ (segunda) fase da carreira, as Praças:
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I - são transferidas para o quadro correspondente em
que forem habilitadas e promovidas a Cabo;
II - realizam o Estágio de Aplicação do Curso de Especialização;
III - normalmente, exercem funções pertinentes à sua
especialidade;
IV - podem ser selecionadas para Cursos de SubespeciaIização, Expeditos, Especiais e Extraordinários;
V - podem candidatar-se a concurso de seleção para
Curso de Formação de Sargentos;
VI - fazem o Curso de Formação de Sargentos, de acordo com o que estabelecem os artigos 46 e 50;
VII - são promovidas às graduações superiores de acordo
com as disposições deste regulamento; e
VIII - são desligadas a pedido ou ex officio do CPCFN.
§ I? As Praças que não houverem preenchido os requisitos
para a promoção a 3? SG ao término do 8? (oitavo) ano de serviço e não se enquadrarem no disposto do art. 120 serão licenciadas do Serviço Ativo da Marinha.
§ 2? As Praças integrantes da Parcela Especial (PE) de
que trata o art. 121 adquirem estabilidade aos 10 (dez) anos de
tempo de efetivo serviço.

Art. 70. Na 3? (terceira) fase da carreira, as Praças:
I - são promovidas a 3? SG-FN;
II - fazem o Estágio de Aplicação correspondente ao
Curso de Formação de Sargentos;
111 - normalmente, exercem funções pertinentes à sua
especialidade;
IV - podem ser selecionadas para Cursos de SubespeciaIização, Expeditos, Especiais, Extraordinários e de Qualificação
para Funções Técnicas;
V - adquirem estabilidade aos 10 (dez) anos de tempo
de efetivo serviço;
VI - podem candidatar-se ao Exame de Seleção para os
Cursos de Aperfeiçoamento;
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VII - fazem o Curso de Aperfeiçoamento da respectiva
especialidade, se selecionadas;
VIII - fazem o Estágio de Aplicação do Curso de Aperfeiçoamento;
IX - podem candidatar-se ao Concurso de Seleção para
Quadro de Oficiais Auxiliares do Corpo de Fuzileiros Navais
(QOACFN);
X - são promovidas às graduações superiores, de acordo com as disposições deste regulamento; e
XI - são transferidas para o RRm a pedido ou ex oiticio
como SO ou SG-FN.
Seção II
Das Promoções
Art. 71. As promoções no CPCFN serão efetuadas pelos
critérios de merecimento ou antigüidade ou, ainda, por bravura
e post mortem.
§ I? Os atos de promoção pelos critérios de merecimento,
de antigüidade e post mortem são da competência do ComGerCFN, respeitado o disposto nesta seção.
§ 2? As promoções por bravura são da competência das
autoridades previstas no art. 79.
§ 3? Em casos extraordinários poderá haver promoção em
ressarcimento de preterição.
§ 4? As promoções de que trata o parágrafo anterior são
da competência do ComGerCFN.
Art. 72. As promoções pelos critérios de merecimento e de
antigüidade serão efetuadas pelo ComGerCFN, assessorado pela CPP, a qual avaliará as Praças que preencherem os requisitos de promoção.
§ I? Promoção por antigüidade é aquela que se baseia na
precedência hierárquica de uma Praça sobre as demais de igual
graduação.
§ 2? Promoção por merecimento é aquela que se baseia no
conjunto de qualidades e atributos que distinguem a Praça entre seus pares, avaliados no decurso da carreira e no desempeCol. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 182(2, t.2):lü43-1678, mar./abr. 1990.
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nho de funções, em particular na graduação que ocupa ao ser
cogitada para promoção.
§ 3? A composição e normas de funcionamento da CPP serão definidas por ato do ComGerCFN.
Art. 73. As promoções pelos critérios de merecimento e
antigüidade serão efetuadas semestralmente, nos dias I? de junho e I? de dezembro para as vagas em cada especialidade computadas pelo CApCFN, até 10 de maio e 10 de novembro, bem
como para as vagas decorrentes das promoções.
§ I? As épocas de promoção a CB- FN e a 3? SG- FN serão
fixadas pelo CGCFN e estarão vinculadas ao término dos cursos que habilitam as Praças ao acesso a essas graduações conforme estabelecido neste regulamento.
§ 2? A antigüidade na graduação será contada a partir da
data de promoção.
§ 3? As promoções a Cabo e a Terceiro-Sargento previstas
no § I? deste artigo, das Praças que deixam de preencher o requisito de aptidão fisica previsto nos artigos 85 e 86 deste regulamento, por acidente ou moléstia não adquirida em serviço,
após terem concluído com aproveitamento os Cursos de Especialização e de Formação de Sargentos, respectivamente, serão
efetivadas contando antigüidade a partir da data que a Praça
for considerada apta para o SAM, em inspeção de saúde.
§ 4? Em situações especiais poderão ser realizadas promoções em épocas fixadas pelo Ministro da Marinha, a fim de atender às necessidades do serviço.
§ 5? As condições especificas para promoção de 3? SG- FN
no QESCPCFN serão descritas no Capitulo XIV deste regulamento que trata do Quadro Especial de Sargentos e serão processadas anualmente.
Art. 74. As quotas para as promoções pelos critérios de
merecimento e antigüidade serão os seguintes:
I - de 3? a 2? SG - 2 (duas) por merecimento e 1 (uma)
por antigüidade;
II - de 2? a I? SG - 3 (três) por merecimento e 1 (uma)
por antigüidade;
III - de I? a SO - 5 (cinco) por merecimento e 1 (uma) por
antigüidade.
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§ l~ Sempre que houver vagas a serem preenchidas, simultaneamente, as promoções deverão ser processadas, sucessivamente, uma a uma, respeitadas as quotas de merecimento e
de antigüidade.
§ 2? A Praça à qual couber a promoção por antigüidade e
figurar na escala de promoção por merecimento será promovida
obrigatoriamente por merecimento na quota de antigüidade, sem
prejuízo das futuras quotas de merecimento.
Art. 75. As vagas nOS quadros serão abertas em virtude
de:
I
anulação de inclusão no CPCFN;
II
licenciamento do Serviço Ativo da Marinha;
III
promoção;
IV
transferência de Quadro;
V
transferência para a Reserva Remunerada;
VI
reforma;
VII
nomeação para o oficialato;
VIII
falecimento;
IX
aumento de efetivo;
X
agregação; e
XI
exclusão do Serviço Ativo da Marinha, a bem da
disciplina ou por deserção.

§ I? A vaga é considerada aberta na data citada no decreto, portaria ou outro ato oficial quando dele decorrer, e, nos demais casos, na data do evento de que se tiver originado.
§ 2? Caberá ao CApCFN computar as vagas ocorridas e,
mediante o licenciamento e a transferência para a Reserva Remunerada pela aplicação da Quota Compulsória, garantir o número mínimo de vagas necessárias.

Art. 76. As vagas de cada graduação em uma determinada
especialidade, concorrerão as Praças de graduação imediatamente inferior que:
I - pertençam a essa especialidade;
II - não estejam impedidas de acesso, por ocasião do
cômputo das vagas; e
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lU - preencham todos os requisitos para a promoção, fixados na Seção UI deste Capitulo.
§ I? Respeitados os quantitativos mínimos de SO-FN fixados para cada especialidade, às demais vagas concorrerão os 1?
SG de todas as especialidades, com exceção dos I? SG-MU e I?
SG-CT, de acordo com as normas fixadas, pelo CGCFN e com a
legislação em vigor.
§ 2? As vagas de SO das especialidades de Músicos (MU)
e Cornetas-Tambores (CTI concorrem apenas I? SG dessas especialidades.
§ 3? O preenchimento de uma vaga por promoção acarretará a abertura de outra na graduação inferior, sendo a seqüência
interrompida na graduação em que ocorrer seu preenchimento
por excedente.
§ 4? Não preencherão vagas as Praças que, estando agregadas, venham a ser promovidas e continuem na mesma situação.
Art. 77. As promoções pelos critérios de merecimento e
antiguidade serão efetuadas tendo-se em consideração, basicamente, os seguintes elementos:
I - aptidão média para a carreira lançada nos assentamentos relativos ao último semestre;
11 - comportamento, considerando o cômputo de pontos
perdidos até a data da promoção;
III - habilitação profissional; e
IV - resultado da avaliação pela CPP, segundo as instruções estabelecidas pelo CGCFN, quando aplicável.
Art. 78. A promoção em ressarcimento de preterição é
aquela feita após ser reconhecido às Praças preteridas o direito
à promoção que lhes caberia e, independente de vagas, se processa segundo os critérios de merecimento ou antiguidade.
I - ex oiiicio, quando a preterição houver decorrido, exclusivamente, de ter estado a Praça, à época da promoção, prisioneira de guerra, desaparecida, extraviada, indiciada em inquérito ou submetida a processo;
II - ex oiiicio, quando a preterição tiver decorrido do fato de não terem as Praças concluído o curso na época própria,
em decorrência de acidente em serviço ou doença com relação
de causa e efeito com o serviço;
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III - por decisão do ComGerCFN em requerimento da
Praça, encaminhado através da autoridade a que estiver subordinada, dentro de 120 (cento e vinte) dias corridos a contar da
data em que tomou conhecimento oficial da preterição ou da
cessação do fato que lhe deu causa.
Parágrafo único. A Praça promovida em ressarcimento de
preterição receberá o número que lhe competir na escala hierárquica, como se houvesse sido promovida na época devida.
Art. 79. Promoção por bravura é aquela resultante de ato
ou atos não comuns de coragem e audácia que ultrapassam os
limites normais de cumprimento do dever e representam feitos
indispensáveis ou úteis às operações militares, pelos resultados
alcançados ou pelo exemplo positivo deles emanados; são efetuadas pelo Presidente da República, pelo Ministro da Marinha,
pelos Comandantes dos Teatros de Operações e dos demais Comandos Operacionais, somente quando em Operações de Guerra.
§ I? O ato de bravura, considerado altamente meritório, é
apurado em investigação sumária, procedida por Conselho Especial, para esse fim designado por qualquer das autoridades a
que se refere este artigo.
§ 2? A promoção por bravura, não efetivada pelo Presidente da Rep'ública, deverá ser confirmada por ato deste.
§ 3? Para a promoção por bravura não se aplica as exigências previstas neste regulamento para a promoção por merecimento ou antiguidade.
§ 4? Será propiciada à Praça promovida por bravura a
oportunidade de satisfazer as condições exigidas para o acesso
obtido e, mesmo que não o consiga, ser-lhe-á facultado continuar no Serviço Ativo, na graduação a que atingiu até a idade
limite de permanência, quando será transferida para a reserva,
com os benefícios que a lei assegurar, não podendo integrar a
Quota Compulsória, exceto se voluntariamente.
Art. 80. Promoção post-mortem é aquela que visa expressar o reconhecimento da Pátria às Praças falecidas no cumprimento do dever ou em conseqüência disto, ou a reconhecer o
direito à promoção não efetivada por motivo de óbito e concedida, na graduação imediatamente superior, quando o falecimento
ocorrer:
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em ação de combate ou de manutenção da ordem púI
blica;
II
em conseqüência de ferimento recebido em campanha
ou na manutenção da ordem pública ou de moléstia contraída
nessas situações, ou delas decorrentes; e
IH - em acidente em serviço, ou em conseqüência de
doença, moléstia ou enfermidade com relação de causa e efeito
com o serviço.
§ I? A Praça será também promovida se, ao falecer, satisfazia condições de acesso e integrava a faixa dos concorrentes à
promoção.
§ 2? A promoção que resultar de qualquer das situações

estabelecidas nos incisos I, U e lU independerá daquela prevista no § I?
§ 3? Os casos de morte por ferimento e moléstia referidos
neste artigo deverão ser comprovados por atestado de origem,
. inquérito sanitário de origem ou ficha de evacuação, sendo os
termos de acidentes, baixa ao hospital, papeletas de tratamento
nas enfermarias e hospitais e os requisitos de baixa utilizados
como meios subsidiários para esclarecer a situação.
§ 4? No caso de falecimento da Praça, a promoção por bravura exclui a promoção post-raortem, que resultaria das conseqüências do ·ato da bravura.
Art. 81. Qualquer promoção indevida de Praça leva-la-á à
situação de excedente, nas condições previstas no Estatuto dos
Militares.
Seção III

Dos Requisitos para Promoção
Art. 82. Para a promoção da Praça à graduação superior,
por merecimento ou antiguidade, serão exigidos, conforme o caso, os seguintes requisitos:
I - interstício;
II - comportamento;
III - aptidão para a carreira;
IV - habilitação profissional;
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V
tempo de serviço na tropa;
VI
suficiência física; e
VII
aptidão físíca.
Parágrafo único. Os interstícios fixados nesta seção poderão ser reajustados pelo ComGerCFN, por proposta do
CAp-CFN, com o propósito de permitir a regulação do fluxo da
carreira e o equilíbrio entre os quadros do CPCFN.
Art. 83. Tempo de serviço na tropa, para fins do disposto
neste regulamento, é o período de tempo em comissão desempenhada por Praças, no Comando-Geral do Corpo de Fuzileiros
Navais, na Força de Fuzileiros da Esquadra, nos Grupamentos
de Fuzileiros Navais e no Comando de Apoio do Corpo de Fuzileiros Navais.
Parágrafo único. Será contado como tempo de serviço na
tropa o período de embarque realizado em navio de guerra, unidade aérea da Marinha e!ou organização militar considerada
equivalente, para esse fim, através de ato do Ministro da Marinha.
Art. 84. O requisito suficiência fisica será aferido segundo
padrões fixados pelo ComGerCFN.
Art. 85. Os requisitos para promoção a CB- Especializado
são os seguintes:
I
comportamento: menos de 30 (trinta) pontos perdidos;
II
aptidão média para a carreira: nota igualou superior
a 3 (três);
III
habilitação em Curso de Especialização;
IV - tempo de serviço na Tropa: 1 (um) ano como SD-FN;
V - suficiência física comprovada em Teste de Suficiência Física; e
VI - aptidão física devidamente comprovada em inspeção
de saúde.
Art. 86. Os requísitos para promoção a 3? SG-FN são os
seguintes:
I - habilitação no Curso de Formação de Sargentos;
II - comportamento: menos de 25 (vinte e cinto) pontos
perdidos;
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III - aptidão média para a carreira: nota igualou maior
que 3 (três);
IV - suficiência fisica comprovada em Teste de Suficiência Física;
V - tempo de serviço na tropa: conforme estabelecido pelo Comandante-Geral do CFN;
VI - aptidão física devidamente comprovada em inspeção
de saúde.
§ 1? As Praças do CPA e as Praças Especiais a que se refere o art. 49 deste regulamento, que forem habilitadas nos Cursos de Formação de Sargentos serão incluídas no quadro específico do CPCFN na graduação de 3? SG-FN.
§ 2? Será licenciada ex officio a Praça Especial mencionada no parágrafo anterior que tiver matrícula cancelada no Curso de Formação de Sargentos.
Art. 87. Os requisitos para promoção a 2? SG-FN são os
seguintes:
I
interstício: conforme estabelecido pelo CGCFN;
II - comportamento: menos de 20 (vinte) pontos perdidos;
III - aptidão média para a carreira: nota igualou maior
que 3 (três);
IV - habilitação em Estágio de Aplicação do Curso de
Formação de Sargentos;
V - tempo de serviço na tropa: conforme estabelecido pelo Comandante-Geral do CFN;
VI - suficiência física comprovada em Teste de Suficiência Física; e
VII - aptidão física devidamente comprovada em inspeção
de saúde.
Parágrafo único. Aos 3? SG-FN habilitados em Curso de
Qualificação para Funções Técnicas poderá ser dispensado, total ou parcialmente, o cumprimento do requisito de Tempo de
Serviço na Tropa, a critério do ComGerCFN.
Art. 88. Os requisitos para promoção a 1? SG-FN são os
seguintes:
I -

interstício: conforme estabelecido pelo CGCFN;
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II - comportamento: menos de 10 (dez) pontos perdidos;
III - aptidão média para a carreira: nota igualou maior
que 3 (três);
IV - tempo de serviço na Tropa: conforme estabelecido
pelo Comandante-Geral do CFN;
V ~ suficiência física comprovada em Teste de Suficiência Física;
VI - habilitação no curso e no Estágio de Aplicação de
Aperfeiçoamento; e
VII - aptidão física devidamente comprovada em inspeção
de saúde.
Parágrafo único. Aos 2? SG-FN habilitados em Curso de
Qualificação para funções técnicas poderá ser dispensado, total
ou parcialmente, o cumprimento do requisito de tempo de serviço na tropa, a critério do ComGerCFN.
Art. 89. Os requisitos para promoção aSa- FN são os seguintes:
I
interstício: conforme estabelecido pelo CGCFN;
II
comportamento: O (zero) ponto perdido;
In
aptidão média para a carreira: nota igualou maior
que 4 (quatro);
IV - aprovação em exame de habilitação a promoção ou
em curso especial considerado equivalente pelo CGCFN;
V - tempo de serviço na tropa: conforme estabelecido
pelo Comandante-Geral do CFN;
VI - suficiência física comprovada em Teste de Suficiência Física; e
VII - aptidão física devidamente comprovada em inspeção
de saúde.
Parágrafo único. Aos I? SG-FN habilitados em Curso de
Qualificação para funções técnicas poderá ser dispensado, total
ou parcialmente, o cumprimento do requisito de tempo de serviço na tropa, a critério do ComGerCFN.
Art. 90. Ficarão impedidas de acesso à graduação superior:
I - Temporariamente, as Praças que, à época da promoção:
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a) estiverem indiciadas em inqúerito ou submetidas a processo, inclusive Conselho de Disciplina;

b) estiverem em dívida com a Fazenda Nacional por alcan-

ce;

c) estiverem em gozo de licença para tratamento de interesse particular;
d) estiverem prisioneiras de guerra;
e) estiverem desaparecidas ou extraviadas;
f) houverem desertado;
g) não satisfizerem 08 requisitos para promoção; e
hl estiverem cumprindo pena privativa de liberdade ou restritiva de direito.
II - Defínitivamente, as Praças que;
a I somarem 90 (noventa) pontos perdidos de comportamento, no período de 1 (um) ano, computados cumulativamente os
resultantes de punições disciplinares e os decorrentes de condenação transitadas em julgado na Justiça Militar e!ou Comum.
b) houverem sido consideradas, em inspeção de saúde, incapazes para o serviço em Unidades de Tropa para exercer a especialidade durante mais de 18 (dezoito) meses consecutivos, a
não ser que se trate de moléstia adquirida em serviço, conforme
lançamento no competente Termo de Inspeção de Saúde;
c) sofrerem 2 (duas) inabilitações no Curso de Aperfeiçoamento;
d) sofrerem 2 (duas) reprovações em exame de habilitação
para SO ou curso que seja requisito para acesso à graduação superior;
e) forem definitivamente inabilitadas em estágios;
f) incidirem o disposto no art. 53.
§ I? As Praças enquadradas na letra a do inciso H, a partír da data do tránsito julgado da sentença de reabilitação, deixarão de estar definitivamente impedidas de acesso à graduação
superior, caso seja este o único impedimento.
§ 2? As Praças mencionadas na alínea c do inciso II do
presente artigo, caso venham a ser consideradas aptas em inspeção de saúde pelas juntas competentes, deixarão de figurar
como impedidas definitivamente de acesso.
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Seção IV

Das Escalas de Promoção
Art. 91. Escalas de promoção por merecimento e antiguidade são relações nominais de Praças, por especialidade, organizada pela Comissão de Promoção de Praças e divulgadas pelo
CapCFN.
Art. 92. As Escalas de promoção por merecimento e antiguidade serão organizadas, para cada data de promoção, com
um número de Praças, no máximo, igual a 3 (três) vezes o número total de vagas computadas, por graduação, na respectiva
especialidade.
Art. 93. Não serão incluídas nas escalas de promoção por
merecimento e por antiguidade as Praças que estiverem enquadradas no artigo 90.
Art. 94. Serão excluídas das escalas de promoção por merecimento e antiguidade as Praças que:
I
tenham sido incluídas indevidamente;
II - vierem a falecer;
111 - vierem a ser promovidas por bravura ou ressarcimento de preterição;
IV - passarem para a inatividade ou forem licenciadas do
serviço ativo; e
V - ficarem impedidas de acesso nas condições previstas
no art. 90.
Art. 95. Serão excluídas das escalas de promoção por merecimento já organizadas, ou delas não poderão constar, as Praças que agregarem ou estiverem agregadas:
I - por motivo de gozo de licença para tratamento de
saúde de pessoa da família;
II - em virtude de se encontrarem no exercício de cargo
público civil, temporário, não-eletivo, inclusive na administração indireta; e
UI - por terem passado à disposição de Ministério Civil,
de órgão do Governo Federal, de Governo Estadual, de Território ou do Distrito Federal para exercer função de natureza civil.
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Parágrafo único. Para serem incluídas ou reincluídas na
escala de promoção por merecimento, as Praças nos casos previstos no caput deste artigo devem reverter ao serviço ativo, no
âmbito da Marinha.

Seção V

Dos Compromissos de Tempo de Serviço
Art. 96. Compromisso de tempo de serviço é a obrigação,
que assume a Praça, com ou sem estabilidade, de permanecer
no serviço ativo por período de tempo variável, podendo ser:
compromisso inicial, engajamento, reengajamento ou compromisso de curso.
§ 1 ~ O compromisso inicial é computado a partir da data
da incorporação ou matrícula.
§ 2? Engajamento é a primeira prorrogação de tempo de
serviço, contada a partir do término do compromisso inicial. Será o primeiro compromisso para as Praças oriundas do serviço
militar por conscrição.
§ 3~ Reengajamento são as prorrogações de tempo de serviço que se seguirem ao engajamento.
§ 4~ O Engajamento e o Reengajamento podem ser substituidos pelo compromisso de curso de que tratam os artigos 36 e
56.
§ 5~ O período de tempo variável de que trata o caput deste artigo será estabelecido pelo CGCFN em instrução específica,
quando não for expressamente definido neste regulamento.
Art. 97. Não poderá engajar ou reengajar a Praça que:
I - estiver impedida definitivamente de acesso, por incidir numa das cláusulas impeditivas do inciso H do art. 90;
11 - houver sido considerada fisicamente incapaz para o
serviço naval, ou com restrição física para o serviço em Unidade de Tropa, ou ainda com restrição física para o exercício de
sua respectiva especialidade;
IH - tiver mais de 40 (quarenta) pontos perdidos de comportamento;
IV - tiver nota de aptidão média para a carreira menor
que 3 (três); e
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v - estiver indiciada em inquérito ou respondendo a processo.
Art. 98. A Praça que não tiver renovado o compromisso
de tempo de serviço por estar indiciada em inquérito ou respondendo a processo, uma vez concluído o inquérito ou o processo,
poderá requerer engajamento ou reengajamento, desde que não
incida em nenhuma das outras cláusulas impeditivas previstas
no art. 97.
Parágrafo único. Nenhuma Praça sem estabilidade servirá
sem compromisso de tempo de serviço a não ser pelo período
necessário à conclusão de inquérito ou processo ou à efetivação
da desincorporação.
Art. 99. O CGCFN publicará, anualmente, o Plano de Recrutamento e Licenciamento do CFN (Relifuz) que conterá as
normas para o licenciamento e a prestação de compromisso das
Praças a vigorar no ano a que se referir.
Art. 100. Em época conveniente, o CApCFN publicará a
relação das Praças que não deverão assumir novo compromisso,
quer pela incidência em qualquer dos dispositivos do art. 97,
quer em decorrência das normas estabelecidas no plano de que
trata o artigo anterior.
Art. 101. A concessão do engajamento ou do reengajarnento está sujeita' à conveniência do serviço, a critério do CGCFN.
Parágrafo único. Poderá ser reengajada a Praça que for
enquadrada no prescrito no art. 120 deste regulamento.
Seção VI
Do Desligamento
Art. 102. O desligamento consiste na desvinculação da
Praça do CPCFN e se efetuará em conseqüência e na forma das
disposições do Estatuto dos Militares e legislação complementar.
Art. 103. Sem prejuízo das sanções legais conseqüentes de
outras irregularidades, devidamente apuradas por sindicãncias
ou inquérito, será causa suficiente para anulação da inclusão no
CPCFN a comprovação de que a Praça:
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I - apresentou falsa documentação para sua incorporação
na Marinha ou inclusão no CPCFN;
II - houvera sido anteriormente excluída de qualquer
corporação militar; e
IH - não possuía, na ocasião da incorporação ou inclusão
do CPCFN, as condições de saúde exigidas para o Serviço Naval, embora houvesse sido então considerada apta.
Art. 104. O lícenciamento do serviço ativo, concedido à
Praça que tiver terminado o compromisso de tempo de serviço,
implica em sua transferência para a Reserva Não Remunerada.
Art. 105. O licenciamento do serviço ativo, a pedido, não
será concedido à Praça que:

I - tiver compromisso inicial, de engajamento ou reengajamento em vigor;
11 - após aprovação em curso, tiver compromisso em vigor assumido para fins de matrícula nesse curso;

III - estiver indiciada em Inquérito Policial Militar, ou
respondendo a processo no Foro Militar ou submetida a Conselho de Disciplina.
Parágrafo único. Em casos excepcionais, desde que não
haja prejuízo para o serviço, a critério do CApCFN, poderá ser
lícenciada Praça que já tiver cumprido a metade do compromisso em vigor, desde que não esteja enquadrada nos incisos II
ou III deste artigo.

a

Art. 106.

O licenciamento do serviço ativo ex oiiicio ocor-

rerá:

I - até 6 (seis) meses após a configuração do fato para
as Praças sem estabilidade que:
a) forem consideradas definitivamente inabilitadas no Estágio Inicial;
b) tiverem 2 (duas) avaliações Deficientes em Escala de
Avaliação de Desempenho;
c) tiverem 2 (duas) reprovações em Curso de Especialização; e

d) não fizerem o Curso de Especialização para o qual forem
selecionadas.
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II - até 60 (sessenta) dias após o término do compromisso de tempo de serviço para as Praças sem estabilidade que
não tiverem reengajado por:
a) não satisfaçam os requisitos exigidos;
b) não houverem requerido; ou
c) não tiverem obtido deferimento em seu requerimento;
III - para as Praças sem estabilidade assegurada que ao
término do compromisso de tempo de serviço estiverem respondendo a Inquérito Policial Comum ou a processo no Foro Civil;
IV - para as Praças sem estabilidade assegurada que tiverem sido condenadas, em sentença passada em julgado à pena
privativa de liberdade ou à pena restritiva de direito, superior a
3 (três) meses ou à multa equivalente por crime doloso;
V - para as Praças sem estabilidade assegurada que tiverem sido condenadas, em sentença passada em julgado, à pena privativa de liberdade ou à pena restritiva de direito superior a 2 (dois) anos, por crime culposo ou contravenção penal;
VI - a bem da disciplina, para as Praças sem estabilidade assegurada que forem punidas disciplinarmente, no período
de um ano com 30 (trinta) dias de prisão rigorosa;
VII - para as Praças com ou sem estabilidade assegurada
que ingressarem em estabelecimentos ou desenvolverem atividades em organizações estranhas à Marinha, incompatíveis com o
serviço, na forma prevista no Estatuto dos Mil itares; e
VIII - para as Praças que incidirem nos demais casos previstos no Estatuto dos Militares e legislação complementar.
§ I? O licenciamento previsto no inciso III ficará a critério
do CApCFN que, no caso de decidir efetuá-lo, fará com antecedência a comunicação pertinente à autoridade policial ou judiciária competente, indicando o domicílio da Praça em questão.
§ 2? A Praça que ascender ao oficialato na Marinha ou
que, como Praça especial for matriculada em curso ou em estabelecimento militar destinado à formação de Oficiais da Marinha, será desligada ex officío do CPCFN ao ingressar no corpo
ou quadro de Oficiais ou ao ser matriculada nos cursos ou estabelecimentos referidos, de acordo com a regulamentação específica para ingresso em cada um dos quadros de Oficiais.
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§ 3? Para matrícula em estabelecimento destinado à formação de Oficiais estranhos à MB a Praça deverá solicítar seu
licenciamento do SAM.
Art. 107. A exclusão da Praça a bem da discíplma, bem
como desligamento por deserção, extravio, falecimento, reforma
ou transferência para a reserva ocorrerão como previsto no Estatuto dos Militares e legislação complementar.

CAPÍTULO X
Da Transferência para a Reserva Remunerada

Art. 108. A passagem de Praças à situação de inatividade,
mediante transferência para a Reserva Remunerada (RRm), se
efetua:
I - a pedido; e
II - ex offieio.
Art. 109. A transferência para a RRm, a pedido, será concedida, mediante requerimento, às Praças que contarem no
mínimo 30 (trinta) anos de serviço.
§ I? As Praças da Atíva podem pleitear transferência para
a RRm mediante inclusão voluntária na quota compulsória.
§ 2? No caso das Praças terem realizado qualquer curso
ou estágio de duração superior a 6 (seis) meses por conta da
União no estrangeiro sem haver decorrido 3 (três) anos de seu
término, a transferência para a reserva só será concedida mediante indenização de todas as despesas correspondentes à realização do referido curso ou estágio, inclusive as diferenças de
vencimentos. O cálculo da indenização será determinado pêlo
Ministro da Marinha.
§ 3? Não será concedida transferência para a RRm, a pedido, às Praças que:
a) estiverem respondendo a inquérito ou processo em qualquer jurisdição; e
b) estiverem cumprindo pena de qualquer natureza.

Art. 110. A transferência para a RRm, ex oiiicio, verificar-se-á sempre que as Praças incidirem nos seguintes casos:
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I -

atingirem as seguintes idades-limite:

Graduação
Idade
Suboficial
54 anos
Primeiro-Sargento
52 anos
Segundo-Sargento
50 anos
Terceiro-Sargento
49 anos
Cabo
48 anos
Soldado
44 anos
II - Forem abrangidas pela quota compulsória;
III - Forem I? SG com mais de 20 anos de serviço e consideradas não habilitadas em caráter definitivo para acesso a
graduação de SO, no momento em que vierem a ser objeto de
apreciação para ingresso na Escala de Promoção;
IV - ultrapassarem 2 (dois) anos, contínuos ou não, em
licença para tratar de interesse particular;
V - ultrapassarem 2 (dois) anos contínuos em licença
para tratamento de saúde de pessoa da família;
VI - passarem a exercer cargo ou emprego público permanentes estranhos à sua carreira, cujas funções sejam de magistério;
VII - ultrapassarem 2 (dois) anos de afastamento contínuos ou não, agregados em virtude de terem passado a exercer
cargo ou emprego público civil temporário, não eletivo, inclusive da administração indireta; e
VIII - serem diplomados em cargo eletivo, na forma prevista no Estatuto dos Militares.
§ I? A transferência para a reserva processar-se-á quando
as Praças forem enquadradas em um dos itens deste artigo salvo quanto ao item lI, caso em que será processada na primeira
quinzena de março.
§ 2':' A transferência para a reserva das Praças enquadradas no item VI deste artigo será efetivada na graduação que tinha na ativa, podendo acumular os proventos a que fizerem jus
na inatividade com a remuneração do cargo ou emprego para o
qual foram nomeadas.
§ 3? A nomeação de Praças para cargo ou emprego público
de que trata os itens VI e VII deste artigo somente poderá ser
feita mediante autorização do Ministro da Marinha.
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§ 4? Enquanto as Praças permanecerem no cargo ou emprego de que trata o item VI:
a) é-lhes assegurada a opção entre a remuneração do cargo
ou emprego e a da graduação;
b) somente poderão ser promovidas por antiguidade; e
c] o tempo de serviço é contado apenas para aquela promoção e para a transferência para a inatividade.

CAPÍTULO XI
Da Aplicação da Quota Compulsória
Art. 111. A fim de manter a renovação, o equilíbrio, a regularidade de acesso nos diferentes quadros do CPCFN, haverá
anual e obrigatoriamente um número fixado de vagas à promoção, nas propostas abaixo:
I - 80 - 1/5 dos efetivos dos respectivos quadros;
l I - I ? 8G - no mínimo 1/8 dos efetivos dos respectivos
quadros; e
III - 2? 8G - no mínimo 1/15 dos efetivos dos respectivos
quadros.
§ I? O número de vagas para promoção obrigatória em cada ano-base- para as graduações de 80, 8G e CB-FN será fixado
em portaria do CGCFN até o dia 15 de janeiro do ano seguinte.
§ 2? A quota compulsória é destinada a assegurar o número fixado de vagas à promoção e será aplicada quando este número não for alcançado com as vagas ocorridas durante o ano
considerado ano-base.
§ 3? A quota compulsória é calculada deduzindo do número fixado de vagas para o ano-base para uma determinada graduação;
I - as vagas decorrentes da promoção à graduação superior, conseqüentes da aplicação da quota compulsória naquela
graduação;
II - as vagas havidas durante o ano-base é abertas de I?
(primeiro) de janeiro até 31 (trinta e um) de dezembro, inclusive.
§ 4? Não estarão enquadrados no inciso II do parágrafo
anterior as vagas que:
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I - resultarem da aplicação da quota compulsória para o
ano anterior ao ano-base;
11 - abertas durante o ano-base, tiverem sido preenchidas
por Praças excedentes nos quadros ou que a eles houverem revertido em virtude de terem cessado as causas que deram motivo à agregação.

§ 5? As vagas decorrentes da aplicação direta da quota
compulsória e as resultantes das promoções efetivadas nas diversas graduações, em face daquela aplicação inicial, não serão

preenchidas por Praças excedentes ou agregadas que reverterem
em virtude de haverem cessado as causas da agregação.
§ 6? As quotas compulsórias serão aplicadas quando houver, na graduação imediatamente abaixo, Praças que satisfaçam
às condições de acesso.
§ 7? As frações que resultarem da aplicação das proporções. estabelecidas neste artigo serão adicionadas, cumulativamente, aos cálculos correspondentes dos anos seguintes, até
completar-se pelo menos 1 (um) inteiro, que, então, serão computados para obtenção de uma vaga para promoção obrigatória.
Art. 112. A indicação dos 80-FN para integrar a Quota
Compulsória a que se refere o artigo anterior obedecerá as seguintes prescrições:
I - inicialmente, serão apreciados pela CPPCFN os requerimentos dos 80-FN que, não tendo compromisso relativo a
cursos e contando mais de 20 (vinte) anos de efetivo serviço, requererem inclusão na quota compulsória fixada para essa graduação, dando-se atendimento, por prioridade, aos mais idosos;
II - caso o número de 80 voluntários na forma do item
anterior não venha .a atingir o total de vagas fixadas, esse número será completado ex officio pelos 80 que:
a) contarem, no mínimo, com tempo de efetivo serviço de 28
anos;
b) não possuírem compromisso relativo a curso; e
c) satisfazerem às condições das letras a e b, na seguinte
ordem de prioridade:
l~ tiverem mais de 2 (dois) conceitos Deficiente em aptidão
para a carreira como 80 dentre eles, os de menor merecimento,
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 182(2, t.2):1043-1678, mar./abr. 1990.

1163
como indicado para CPPCFN; em igualdade de merecimento, os
mais idosos e, em caso de mesma idade, os mais modernos;
2~ tiverem sofrido punição disciplinar na graduação; dentre
eles, os de menor merecimento, como indicado pela CPPCFN;
em caso de igualdade de merecimento, os mais idosos .8, em caso de mesma idade, os mais modernos;
3~ tiverem mais de 30 (trinta) anos de efetivo serviço; e
4~ os
de menor merecimento, como indicados pela
CPPCFN; em igualdade de merecimento, os mais idosos e, em
caso de mesma idade, os mais modernos.
Art. 113. A indicação dos SG-FN para integrarem a quota
compulsória a que se refere o art. 8~ obedecerá às seguintes
prescrições:
I - inicialmente serão apreciados pela CPPCFN os requerimentos dos SG- FN que, não tendo compromisso relativo a
cursos e contando mais de 20(vinte) anos de serviço, requererem
inclusão na quota compulsória fixada para as diversas graduações de SG, dando-se prioridade aos mais idosos;
II - caso o número de SG voluntários na forma do item
anterior não venha a atingir o total de vagas fixadas, esse número será completado ex-oiiicio na forma abaixo:
a) inicialmente, a CPPCFN apreciará os SG-FN que, na
graduação, 'não tiverem sido selecionados para promoção por
merecimento quando, na mesma oportunidade, tiverem sido relacionadas Praças mais modernas. Esses SG serão relacionados, por graduação e especialidade, em ordem crescente de merecimento; em igualdade de merecimento terão prioridade para
ingresso na relação os mais idosos e, em caso de mesma idade,
os mais modernos;
b) se o número de SG compulsados na forma do item anterior ainda não completar o total das vagas fixadas para a graduação, esse número será completado, ex -oiiicio, inicialmente
pelos SG que contarem:
- no mínimo, 25 anos de efetivo serviço se 1? SG, 23 anos
se 2? SG e 20 anos se 3? SG;
- seguida, pelos que possuírem interstício para promoção;
III - entre os Sargentos que preencherem as condições da
letra b obedecer-se-á à seguinte ordem de prioridade:
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l~ tiverem impedidos definitivamente de acesso nos termos
do item II do art. 90;
2~ tiverem mais de 2 (dois) conceitos Deficiente em aptidão
para a carreira, como SG; dentre eles, os de menor merecimento
como indicados pela CPPCFN; em igualdade de merecimento os
mais idosos e, em caso de mesma idade, os mais modernos;
3~ tiverem sofrido punição disciplinar na graduação, dentre
eles, os de menor merecimento, como indicado pela CPPCFN;
em caso de igualdade de merecimento, os mais idosos e, em caso de mesma idade, os mais modernos;
4~ tiverem mais de 30 (trinta) anos de efetivo serviço; e
5~ os de menor merecimento, como indicado pela CPPCFN;
em igualdade de merecimento, os mais idosos e, em caso de
mesma idade, os mais modernos.

Art. 114. A indicação dos CB- FN para integrarem a quota
compulsória a que se refere o art. 8? obedecerá às seguintes
prescrições:

I -

inicialmente serão apreciados pela CPPCFN os reque-

rimentos dos CB-FN que, não tendo compromisso relativo a

cursos e contando mais de 20 (vinte) anos de serviço, requere'
rem inclusão na quota compulsória fixada para a graduação,
dando-se prioridade aos mais idosos;
II - caso o número de CB- FN voluntários, na forma do
item anterior não venha a atingir o total das vagas fixadas, esse
número será completado ex oiiicio na forma abaixo:
a) inicialmente, a CPPCFN relacionará por especialidade,
em ordem crescente de merecimento, os CB-FN que não tenham
sido aprovados por aquela comissão para o C-FSG; em igualdade de merecimento terão prioridade para ingresso na relação os
mais idosos e, em caso da mesma idade, os mais modernos;
b) se o número de CB-FN compulsados nas formas anteriores ainda não houver atingido o total de vagas fixadas para cada especialidade, esse número será completado ex officio,
obedecendo-se à prioridade seguinte, pelos CB-FN que;
- contarem, no mínimo, com tempo de efetivo serviço de
20 (vinte) anos; e
- possuírem interstício para promoção, quando for o caso;
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c) satisfizerem às condições da letra b anterior, na seguinte
ordem de prioridade:
1~ estiverem impedidos definitivamente de acesso nos termos do item II do art. 90;
2? tiverem mais de 2 (dois) conceitos deficiente em aptidão
para a carreira, como CB, dentre eles, os de menor merecimento,
como indicado pela CPPCFN; em igualdade de merecimento, os
mais modernos;
3~ tiverem sofrido punição disciplinar na graduação, dentre
eles, os de menor merecimento, como indicado pela CPPCFN;
em caso de igualdade de merecimento, os mais idosos; e, em caso de mesma idade, os mais modernos;
4~ tiverem mais de 30 (trinta) anos de efetivo serviço; e
5~ os de menor merecimento, como indicado pela CPPCFN;
em igualdade de merecimento, os mais idosos e, em caso de
mesma idade, os mais modernos.
Art. 115. Aos SO-FN, SG-FN e CB-FN agregados aplicamse as disposições dos artigos 111, 112 e 113, respectivamente, e
os que forem relacionados para integrar a quota compulsória serão transferidos para a Reserva Remunerada juntamente com os
demais integrantes da quota, não sendo computados, entretanto, no total das vagas fixadas.
Art. 116. Os SO-FN e CB-FN, atingidos pela quota compulsória, serão avisados e poderão apresentar recursos ao Comandante de Apoio do CFN no prazo de 15 (quinze) dias, a contar da data do recebimento do citado aviso, segundo instruções
que serão baixadas pelo Comandante de Apoio do CFN.
CAPÍTULO XII
Da Agregação, da Reserva e da Reinc1usão
Art. 117. As Praças serão agregadas aos respectivos quadros, reverterão ao Serviço Ativo da Marinha e serão reincluídas no CPCFN, nos casos previstos no Estatuto dos Militares e legislação complementar específica.
Art. 118. As' Praças excluídas por deserção ou extravio,
ao serem capturadas ou ao se apresentarem, serão submetidas a
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inspeção de saúde e, se consideradas aptas para o Serviço Ativo
da Marinha, reincluídas no CPCFN e a seguir agregadas.
Art. 119. Os atos de agregação, de reversão e de reínclusão serão da competência do ComGerCFN.
CAPÍTULO XIII
Da Parcela Especial
Art. 120. Os Cabos que não houverem preenchido os requisitos para promoção a 3~ SG ao término do 8? ano de serviço
e os Soldados, que no mesmo período não preencherem os requisitos para promoção a CB, poderão reengajar, a critério do
ComGerCFN, passando a constituir uma Parcela Especial, cujo
efetivo será fixado, anualmente, pelo ComGerCFN caso preencham as seguintes condições de comportamento e aptidão média
para a carreira:
I - comportamento: menos de 15 (quinze) pontos perdidos
na graduação, computados ao término do compromisso anterior;

e
I I - aptidão média para a carreira: igualou superior a 3
(três), avaliada de acordo com o estabelecido no Capitulo V.
§ 1? Os Soldados da Parcela Especial poderão ser promovidos a CB, . permanecendo no Quadro Suplementar como CBFN, caso não consigam aprovação em concurso de seleção ao
Curso de Especialização, mas sejam aprovados em Curso Especial de Cabo, com matrícula dependente do preenchimento dos
seguintes requisitos:
I - 15 (quinze) ou mais anos de serviço;
II - zero ponto perdido no comportamento;
III
aptidão para a carreira igualou superior a 4 (quatro);

IV

mínimo de 1 (um) ano de tempo de serviço na tro-

pa;

V
suficiência física comprovada em Teste de Suficiência Física;
VI - aptidão fisica devidamente comprovada em inspeção de saúde;
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VII - não estar preso, mesmo que preventivamente ou em
flagrante delito:
VIII - não estar definitivamente impedido de acesso, de
acordo com os itens a e b do inciso II do artigo 90; e
IX - não estar submetido a Conselho de Disciplina, nem
denunciado em processo criminal.
§ 2? À exceção dos CB do Quadro Suplementar promovidos em decorrência do parágrafo, anterior, as Praças de que trata este artigo poderão:
I - candidatar-se aos concursos de seleção para os Cursos de Especialização e de Formação de Sargentos e, se habilitados, ingressar nas fases seguintes da carreira.
11 - se especializados, vir a constituir o Quadro Especial
de Sargentos do Corpo de Fuzileiros Navais, podendo ser promovidos até a graduação de 2? SG.
§ 3? Os SD- FN da PE, ao completarem 15 anos de serviço,
só poderão concorrer à promoção prevista no § I?
Art. 121. Aos Cabos incluídos na Parcela Especial que satisfaçam às condições dos incisos do caput do art. 120, serão
concedidas'; (cinco) oportunidades de inscrição no concurso aos
C- FSG, aí incluídas as oportunidades que já usufruíra antes de
integrar a Parcela Especial.
§ 1? Os Cabos que completarem 44 (quarenta e quatro)
anos, até 31 de dezembro do ano da inscrição, não mais poderão
usufruir das oportunidades indicadas no caput deste artigo.
§ 2? Os Cabos da Parcela Especial que obtiverem aprovação em concurso para o C-FSG e concluírem o Curso de Formação de Sargentos deixarão de integrá-la, sendo promovidos a 3?
SG.
CAPÍTULO XIV
Do Quadro Especial de Sargentos
Art. 122. Os Cabos especializados pertencentes à Parcela
Especial poderão ser promovidos até a graduação de 2? SG,
passando a constituir, quando da promoção a 3? SG, um Quadro Especial de Sargentos do Corpo de Fuzileiros Navais
(QESCFN).
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Art. 123. O efetivo do QESCFN será fixado pelo ComgerCFN, de acordo com o previsto no art. 4? deste regulamento,
observados os efetivos previstos em lei.
Art. 124. As promoções a 3? SG e a 2? SG do QESCFN serão efetivadas:
I - a 3? SG, anualmente, em vagas em percentual a ser fixado pelo ComGerCFN, das destinadas a Cursos de Formação
de Sargentos;
II - a 2? SG, anualmente, em vagas em percentual a ser fixado pelo ComGerCFN, das destinadas aos Quadros Regulares
de Sargentos.
Parágrafo único. Ao fixar as vagas para promoção a 3? SG
e a 2? SG de que trata este artigo, o ComGerCFN estabelecerá
também percentual dessas vagas destinadas aos CB que devam
ser promovidos de conformidade com o disposto no § I? do artigo 125.
Art. 125. Serão promovidos a 3? SG os CB da Parcela Especial que satisfazerem aos seguintes requisitos:
I
possuírem 15 (quinze) anos ou mais de efetivo serviço;

II
tiverem aptidão física devidamente comprovada em
Inspeção de Saúde;
III - suficiência física, quando for o caso, devidamente
comprovada em Teste de Suficiência Física;
IV - tiverem menos de 20 (vinte) pontos perdidos em
comportamento;
V - tiverem nota igualou superior a 3,5 (três e meio)
em aptidão média para a carreira;
VI - não incidirem em quaisquer dos impedimentos de
acesso estabelecidos no art. 90, excetuando-se a alínea g do inciso I;
VII - possuírem pelo menos 10 (dez) anos de tempo de
serviço de tropa, unidade aérea ou navio;
VIII - tiverem sido selecionados pela Comissão de Promoção de Praças do Corpo de Fuzileiros Navais, de acordo com os
quantitativos e critérios a serem estabelecidos em normas específicas pelo Comando-Geral do Corpo de Fuzileiros Navais: e
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IX -

forem habilitados em estágios de atualização mili-

tar.
§ I? Os CB da Parcela Especial do CPCFN, ainda que não
contando com o tempo de serviço a que se refere O item VII deste artigo, poderão ser promovidos a 3? SG à vista de seus destacados méritos morais e profissionais, desde que, propostos por
Oficial-General a que estiver subordinados, atendam aos demais
requisitos previstos neste artigo.
§ 2? Às promoções de que trata o parágrafo anterior será
reservada um percentual do total das vagas, conforme estabelecido no parágrafo único do artigo 124 cabendo a apreciação das
propostas de promoção ao Comandante-Geral do Corpo de Fuzileiros Navais.

Art. 126. Serão promovidos a 2? SG os 3? SG que satisfazerem os seguintes requisitos:
possuirem, pelo menos 7 (sete) anos na graduação de
I
3? SG;
II
tiverem menos de 20 (vinte) pontos perdidos em
comportamento;
III - tiverem nota igualou superior a 3,5 (três e meio) em
aptidão média para a carreira;
IV - possuírem habilitação em estágio ou curso determinado pelo Comandante-Geral do Corpo de Fuzileiros Navais;
V - possuírem aptidão física devidamente comprovada
em inspeção de saúde;
VI - suficiência física, quando for o caso, devidamente
comprovada em Teste de Suficiência Física; e
VII - tiverem sido selecionados pela Comissão de Promoção de Praças do Corpo de Fuzileiros Navais, de acordo com os
quantitativos e critérios a serem estabelecidos em normas específicas pelo Comandante-Geral do Corpo Fuzileiros Navais.
CAPÍTULO XV
Disposições Gerais

Art. 127. As Praças estão sujeitas à legislação da Marinha, como sejam o Regulamento de Uniformes da Marinha, o
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Regulamento Disciplinar para a Marinha e a Ordenança Geral
para o Serviço da Armada, e também à legislação militar de caráter geral, consubstancíada, principalmente no Estatuto dos
Militares, Lei de Remuneração dos Militares e Código Penal
Militar.
Art. 128. Os deveres responsabilidades e atribuições funcionais das Praças, bem como a sua distribuição pelos alojamentos e ranchos, estão especificados nos regimentos internos,
nas organizações administrativas ou demais normas administrativas existentes.
Art. 129. Periodicamente, o CApCFN organizará e publicará relações das Praças existentes no CPCFN, em ordem decrescente de antigüidade, por quadros, especialidades e graduações.

Art. 130. As Praças serão submetidas à inspeção de saúde
para os seguintes fins:
I
II
III
IV
V

inclusão do CPCFN;
prorrogação de tempo de serviço;
seleção para cursos;
controle periódico psicofísico;
verificação de incapacidade temporária ou definiti-

va;

VI
VII
VIII
IX
X
XI

licença para tratamento de saúde:
requisitos de justiça e disciplina;
instauração de Inquérito Sanitário de Origem;
convocação;
desligamento; e
designação para o Serviço Ativo da Marinha.

Parágrafo único. As Praças poderão ainda ser submetidas
à inspeção de saúde para outras finalidades, a critério da Administração.
Art. 131. Para inscrição nos concursos ou exames para ingresso em estabelecimentos ou organizações estranhas à Marinha, a Praça deverá requerer permissão, em tempo, ao
CApCFN, que julgará de acordo com os interesses do serviço.
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Parágrafo único. Julgada a atividade incompatível com o
serviço quando do ingresso no estabelecimento ou na organização, a Praça será licenciada do Serviço Ativo da Marinha
ex oiiicio, na forma do art. 106, inciso VIII.
Art. 132. O aspecto fisionômico das Praças do CPCFN é
regulado pela Ordenança Geral para o Serviço da Armada, complementada por instruçôes do CGCFN.
CAPÍTULO XVI
Das Disposições Transitórias

Art. 133. Aos Cabos da Parcela Especial que em 31 de dezembro de 1989 tinham mais de 42 anos de idade ou já tenham
tido 5 (cinco) ou mais oportunidades de inscrição no concurso
ao CwFSG, serão concedidas, nos dois anos subseqüentes, oportunidades de inscrição no concurso ao C-FSG.
Art. 134. Os casos não previstos neste regulamento, especialmente aqueles decorrentes da transição entre o mesmo e o
aprovado pelo Decreto n? 90.335, de 16 de outubro de 1984, serão
resolvidos pelo ComGerCFN ou encaminhados por este à apreciação do Ministro da Marinha.
DECRETO N? 99.028, DE 5 DE MARÇO DE 1990
Autoriza o funcionamento do curso de
Aâminietreçêo da Faculdade de Ciências
Contábeis e Administração de Tangará da
Serra.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, usando das atribuições que lhe confere o artigo 84, item IV, da Constituição, e tendo em vista o que consta do Processo n? 23001.000959/86-39 do
Ministério da Educação,
DECRETA:
Art. I? Fica autorizado o funcionamento do curso de Administração, a ser ministrado pela Faculdade de Ciências Contábeis e Administração de T'angará da Serra, mantida pelo Centro de Ensino Superior de 'I'angará, com sede na Cidade de Tangará da Serra, Estado do Mato Grosso.
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Art. 2? Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 5 de março de 1990; 169? da Independência e 102?
da República.
JOSÉ SARNEY
Carlos Sant'Anna
DECRETO N? 99.029, DE 5 DE MARÇO DE 1990
Autoriza o funcionamento do curso de
Pedagogia das Faculdades Integradas de
Ariquemee.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, usando das atribuições que lhe confere o artigo 84, item IV, da Constituição, e tendo em vista o que consta do Processo n? 23025.007258/86-43 do
Ministério da Educação,
DECRETA:
Art. I? Fica autorizado o funcionamento do curso de Pedagogia, licenciatura plena, com habilitações em Magistério das
Disciplinas Pedagógicas do 2? Grau, Orientação Educacional, e
Administração Escolar, para exercício nas escolas de I? e 2?
graus, a ser ministrado pelas Faculdades Integradas de Ariquemes, mantidas pelo Centro de Ensino Superior de Ariquemes,
com sede na Cidade de Ariquemes, Estado de Rondônia.
Art. 2? Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 5 de março de 1990; 169? da Independência e 102?
da República.

JOSÉ SARNEY
Carlos Sant'Anna
DECRETO N? 99.030, DE 5 DE MARÇO DE 1990
Autoriza o funcionamento do curso de
Ciêncías Econômicas da Faculdade de
Ciências Ambientais Bandeirantes.
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o PRESIDENTE DA REPÚBLICA, usando das atribuições que lhe confere o artigo 84, item IV, da Constituição, e tendo em vista o que consta do Processo n? 23033.023681/86-37 do
Ministério da Educação,
DECRETA:
Art. I? Fica autorizado o funcionamento do curso de Ciências Econômicas, com área especial de estudos em Teoria Geral
dos Sistemas, a ser ministrado pela Faculdade de Ciências Ambientais Bandeirantes, mantida pela Organização Bandeirante
de Tecnologia e Cultura, com sede na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo.
Art. 2? Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 5 de março de 1990; 169? da Independência e 102?
da República.
.
JOSÉ SARNEY
Carlos Sant'Anna

DECRETO N? 99.031, DE 5 DE MARÇO DE 1990
Autoriza o funcionamento do curso de
Administração da Faculdade de Ciências
Contábeis e Administrativas de Barra do
Garças.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, usando das atribuições que lhe confere o artigo 84, item IV, da Constituição, e tendo em vista o que consta do Processo n? 23001.000912186-75 do
Ministério da Educação,
DECRETA:
Art. I? Fica autorizado o funcionamento do curso de Administração, a ser ministrado pela Faculdade de Ciências Contábeis e Administrativas de Barra do Garças, mantida pela Associação Barragarcence de Educação e Cultura, com sede na Cidade de Barra do Garças, Estado do Mato Grosso.
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Art. 2? Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 5 de março de 1990; 169? da Independência e
102? da República.
JOSE SARNEY
Carlos Sant'Anna
DECRETO N? 99.032, DE 5 DE MARÇO DE 1990
Autoriza o funcionamento do Curso de
Pedagogia da Faculdade Varzeagrandense
de Ciências Humanas.

O PRESIDENTE DA REPúBLICA, usando das atribuições que lhe confere o artigo 84, item IV, da Constituição, e tendo em vista o que consta do Processo n? 23020.001340/86-69 do
Ministério da Educação,
DECRETA;
Art. I? Fica autorizado o funcionamento do curso de Pedagogia, com habilitações em Administração Escolar, para
exercício nas escolas de I? e 2? graus, Supervisão Escolar, para
exercício nas escolas de I? e 2? graus, Orientação Educacional e
Magistério das Disciplinas Pedagógicas do 2? grau, a ser ministrado pela Faculdade Varzeagrandense de Ciências Humanas,
mantida pela Associação Varzeagrandense de Ensino e Cultura,
com sede na Cidade de Várzea Grande, Estado do Mato Grosso.
Art. 2? Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 5 de março de 1990; 169? da Independência e
102? da República.
JOSE SARNEY
Carlos Sant'Anna
DECRETO N? 99.033, DE 5 DE MARÇO DE 1990
Autoriza o funcionamento do curso de
Cíênciee Contábeis da Faculdade de Ciências Políticas e Econômicas do Rio de Janeiro, unidade das Faculdades Integradas
Cândido Mendes.
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o PRESIDENTE DA REPÚBLICA, usando das atribuições que lhe confere o artigo 84, item IV, da Constituição, e tendo em vista o que consta do Processo n:' 23001.000983/86-13 do
Ministério da Educação,
DECRETA:
Art. I? Fica autorizado o funcionamento do curso de Ciências Contábeis, a ser ministrado pela Faculdade de Ciências
Políticas e Econômicas do Rio de Janeiro, unidade das Faculdades Integradas Cândido Mendes, mantidas pela Sociedade Brasileira de Instrução, com sede na Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro.

Art. 2? Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 5 de março de 1990; 169? da Independência e
102? da República.
JOSÉ SARNEY
Carlos Sant'Anna

DECRETO N? 99.034, DE 5 DE MARÇO DE 1990
Autoriza o funcionamento do curso de
Ciências das Faculdades Integradas de
Ariquemes.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, usando das atribuições que lhe confere o artigo 84, item IV, da Constituição, e tendo em vista o que consta do Processo n? 23025.007257/86-81 do

Ministério da Educação,
DECRETA:
Art. I? Fica autorizado o funcionamento do curso de Ciências, licenciatura de I? grau, a ser ministrado pelas Faculdades
Integradas de Ariquemes, mantidas pelo Centro de Ensino Superior de Ariquemes, com sede na Cidade de Ariquemes, Estado de Rondônia.
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Art. 2? Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 5 de março de 1990; 169? da Independência e
102? da República.
JOSÉ SARNEY
Carlos Sant'Anna

DECRETO N? 99.035, DE 5 DE DE MARÇO DE 1990
Abre ao Orçamento da União, em favor
do Ministério do Interior, o crédito extraordinário no valor de NCz$ 50.000.000,00, para
reforço de dotação consignada no vigente
Orçamento.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição
que lhe confere o artigo 84, inciso IV, da Constituição, e da autorização contida no art. I? da Medida Provisória n? 137, de 20
de fevereiro de 1990,
DECRETA:
Art. I? Fica aberto ao Orçamento da União (Lei n? 7.999,
de 31 de janeiro de 1990), em favor do Ministério do Interior, o
crédito extraordinário de NCz$ 50.000.000,00 (cinqüenta milhões
de cruzados novos), para reforço de dotação orçamentária indicada no Anexo I deste decreto.
Art. 2? Os recursos necessários à execução do disposto no
artigo anterior, decorrerão do cancelamento de dotação constante no Anexo II deste decreto e no montante especificado.

Art. 3? Os valores constantes deste decreto foram calculados com base na Unidade de Referência Orçamentária relativa
ao mês de janeiro de 1990.
Art. 4?

Este decreto entra em vigor na data de sua publi-

cação.
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Art. 5? Revogam-se as disposições em contrário.
Brasília, 5 de março de 1990; 169? da Independência e
102? da República.
JOSÉ SARNEY
Mailson Ferreira da Nóbrega
João Batista de Abreu
Os anexos estão publicados no DO de 6.3.1990, pág, 4294.

DECRETO N? 99.036, DE 5 DE MARÇO DE 1990
Autoriza empresa de telecomunicações
controlada da Telecomunicações Brasileiras S.A. (Telebrás) a promover aumento de
capital social.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, usando das atribuições que lhe confere o artigo 84, item IV, da Constituição,
DECRETA:
Art. I? ' A empresa de telecomunicações a seguir enunciada, controlada da Telecomunicações Brasileiras S.A. (Telebrás),
fica autorizada a promover a elevação do respectivo capital social, até o limite indicado:
- Telecomunicações do Paraná S.A (Telepar) de NCz$
96.744.640,62 para NCz$ 97.634.841,11

Art. 2?

Este decreto entra em vigor na data de sua publi-

cação.

Art. 3?

Revogam-se as disposições em contrário.

Brasília, 5 dê março de 1990; 169? da Independência e
102? da República.
JOSÉ SARNEY
Antônio Carlos Magalhães
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DECRETO N? 99.037, DE 5 DE MARÇO DE 1990
Revoga o Decreto TI.O 97.977(l}, de 18 de
julho de 1989, que declarou de interesse social, para fins de reforma agrária, o imóvel
rural denominado Paiol, também conhecido
como Porto do Paiol, situado TIOS Municípios de Caxias e Parnarama, no Estado
do Maranhão.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições
que lhe confere o artigo 84, item IV, da Constituição,
DECRETA:
Art. I? Fica revogado o Decreto n? 97.977, de 18 de julho
de 1989, que declarou de interesse social, para fins de reforma
agrária, o imóvel rural denominado Paiol, também conhecido
como Porto do Paiol, situado nos Municipios de Caxias e Parnarama, no Estado
Maranhão.
Art. 2? Este decreto entra em vigor na data de sua publi-

10

cação.

Brasilia, 5 de março de 1990; 169? da Independência e
102? da República.
JOSÉ SARNEY
Iris Rezende Machado

DECRETO N? 99.038, DE 6 DE MARÇO DE 1990
Dispõe sobre a execução do Décimo Segundo Protocolo Adicional ao Acordo Comercial n.O 21, no Setor da Indústria Química, entre o Brasil, a Argentina, o Chile, o
México e o Uruguai.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, usando da atribuição
que lhe confere o artigo 84, item IV, da Constituição,
Considerando que o Tratado de Montevidéu, que criou a
Associação Latino-Americana de Integração (Aladí), firmado
pelo Brasil em 12 de agosto de 1980 e aprovado pelo Congresso
(1) V. Coleção das Leis de 1989, volume 181, n? 4, pág. 1723.
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Nacional, através do Decreto Legislativo n? 66, de 16 de novembro de 1981, prevê, no seu artigo 7, a modalidade de Acordo de
Alcance Parcial, e
Considerando que os Plenipotenciários do Brasil, da Argentina, do Chile, do México e do Uruguai, com base no Tratado de
Montevidéu-80, assinaram, a 4 de novembro de 1988, em Montevidéu, o Décimo Segundo Protocolo Adicional ao Acordo Comercial n? 21, no Setor da Indústria Química, entre o Brasil, a
Argentina, o Chile, o México e o Uruguai,
DECRETA:
Art. I? O Décimo Segundo Protocolo Adicional ao Acordo
Comercial n? 21, no Setor da Indústria Química entre o Brasil,
a Argentina, o Chile, o México e o Uruguai, apenso por cópia ao
presente decreto, será executado e cumprido tão inteiramente
como nele se contém, inclusive quanto à sua vigência.
Art. 2? Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Brasília, 6 de março de 1990; 169? da Independência e
102? da República.
JOSÉ SARNEY
Roberto Costa de Abreu Sodré

o texto do

acordo está publicado no DO de 7.3.1990, págs. 4369/81.

DECRETO N? 99.039, DE 6 DE MARÇO DE 1990
Dispõe sobre a execução do Décimo Nono Protocolo Adicional ao Acordo Comercial n.O 16, no Setor da Indústria Petroquímica, entre o Brasil, a Argentina, O Chile, o México, o Uruguai e a Venezuela.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, usando da atribuição
que lhe confere o art. 84, item IV, da Constituição,
Considerando que o Tratado de Montevidéu, que criou a
Associação Latino-Americana de Integração (Aladi), firmado
pelo Brasil em 12 de agosto ·de 1980 e aprovado pelo Congresso
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Nacional através do Decreto Legislativo n:' 66, de 16 de novembro de 1981, prevê, no seu artigo 7, a modalidade de Acordo de
Alcance Parcial, e
Considerando que os Plenipotenciários do Brasil, da Argentina, do Chile, do México, do Uruguai, e da Venezuela, com base no Tratado de Montevidéu-80, assinaram, a 30 de dezembro
de 1987, em Montevidéu, o Décimo Nono Protocolo Adicional ao
Acordo Comercial n:' 16, no Setor da Indústria Petroquímíca,
entre o Brasil, a Argentina, o Chile, o México, o Uruguai e a
Venezuela,
DECRETA:
Art. I? O Décimo Nono Protocolo Adicional ao Acordo
Comercial n:' 16, no Setor da Indústria Petroquímica, entre o
Brasil, a Argentina, o Chile, o México, o Uruguai e a Venezuela, apenso por cópia ao presente decreto, será executado e curnprido tão inteiramente como nele se contém, inclusive quanto à
sua vigência.
Art. 2? Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Brasília, 6 de março de 1990; 169? da Independência. e
102? da República.
JOSE SARNEY
Roberto Costa de Abreu Sodré

o texto do

acordo está publicado no DO de 7.3.1990, págs , 4381/99.

DECRETO N? 99.040, DE 6 DE MARÇO DE 1990
Promulga o Acordo sobre Transportes
Marítimos entre a República Federativa do
Brasil e a República da Argentina.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, usando das atribuições que lhe confere o art. 84, item VIII, da Constituição e
Considerando que o Congresso Nacional aprovou, pelo Decreto Legislativo n? 58 de 13 de outubro de 1989, o Acordo sobre
Transportes Marítimos, celebrado entre o Governo da RepúblíCol. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 182(2. t.2):1043-1678, mar.Zabr. 1990.
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ca Federativa do Brasil e o Governo da República da Argentina, em Buenos Aires, a 15 de agosto de 1985;
Considerando que o referido acordo entrou em vigor na forma de seu artigo XIV,
DECRETA:
Art. I? O Acordo sobre Transportes Marítimos entre o
Governo da República Federativa do Brasil e o Governo da República da Argentina, apenso por cópia ao presente decreto, será executado e cumprido tão inteiramente como nele se contém.
Art. 2? Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 6 de março de 1990; 169? da Independência e
102? da República.
JOSÉ SARNEY
Roberto Costa de Abreu Sodré

o texto do

acordo está publicado no DO de 7.3.1990, pégs. 4400/01.

DECRETO N? 99.041, DE 6 DE MARÇO DE 1990
Revoga o Decreto n? 97.914(1), de 5 de
julho de 1989, que declarou de interesse social, para fins de reforma agrária, o imóvel
rural denominado Saco do Rio Preto, situado no Municipio de Bonfinópolis de Minas,
em Minas Gerais.

O PRESIDENTE DA REPúBLICA, no uso das atribuições
que lhe confere o artigo 84, item IV, da Constituição,
DECRETA:
Art. I? Fica revogado o Decreto n? 97.914, de 5 de julho de
1989, que declarou de interesse social, para fins de reforma
agrária, o imóvel rural denominado Saco do Rio Preto, situado
no Município de Bonfinópolis de Minas, em Minas Gerais.
(1) V.

Coleção das Leis de 1989, volume 181, n'? 4, pág. 1640.

Col. Leis Rep. Fed. Brasil. Brasília, 182(2, t.2):1043-1678, mar./abr. 1990.
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Art. 2? Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 6 de março de 1990; 169? da Independência e
102? da República.
JOSÉ SARNEY
Iris Rezende Machado
DECRETO N? 99.042, DE 6 DE MARÇO DE 1990
Revoga o Decreto n? 97.847(1}, de 20 de
junho de 1989, que declarou de interesse social, para fins de reforma agrária, o imóvel
rural denominado Fazenda Memoneiree, situado no Município de Bonfinópolís de Minas, em Minas Gerais.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições
que lhe confere o artigo 84, item IV, da Constituição,
DECRETA:
Art. 1? Fica revogado o Decreto n? 97.847, de 20 de junho
de 1989, que declarou de interesse social, para fins de reforma
agrária, o imóvel rural denominado Fazenda Mamoneiras, situado no Município de Bonfinópolis de Minas, em Minas Gerais.
Art. 2? Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Brasília, 6 de março de 1990; 169? da Independência e
102? da República.
JOSÉ SARNEY
Iris Rezende Machado
DECRETO N? 99.043, DE 6 DE MARÇO DE 1990
Cria Zona de Processamento de Exporteçso de Cáceres, no Estado de Mato
Grosso.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição
que lhe confere o artigo 84, inciso IV, da Constituição, tendo em
(1)

V. Coleção das Leis de 1989, volume 181, n? 3, pág. 1291.

Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 182(2, t.2):1043-1678, mar./abr. 1990.
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vista o disposto no artigo 2? do Decreto- Lei n? 2.452, de 29 de
julho de 1988, e o Parecer n? 11/90 do Conselho Nacional das
Zonas de Processamento de Exportação (CZPE), e tendo em vista a solicitação do Governo do Estado de Mato Grosso,
DECRETA:
Art. I? Fica criada a Zona de Processamento de Exportação - (ZPE), localizada no Município de Cáceres, no Estado de
Mato Grosso, com área total de ·247,26 hectares, cuja descrição
do perímetro é a seguinte: MI-M2 - com o rumo magnético de
200 0 0 ' N E , COm a distãncia de 895,00m, divisando com diversas
chácaras de lazer, M2-M3 com o rumo magnético de
81°30'SE, COm a distãncia de 1.440,00m, divisando com área do
Distrito Industrial de Cáceres, M3-M4 - com o rumo magnético
de 8°30'NE, com a distãncia de 840,00m, divisando com área do
Distrito Industrial de Cáceres, M4-M5 - com o rumo magnético
de 81°30'SE, com a distãncia de 800,00m, divisando com área do
Loteamento Jardim Vila Real, M5-M6 - com o rumo magnético
de 17°30'SW, com a distância de 1.735,00m, divisando com a Escola Agrotécnica Federal de Cáceres, M6-Ml - com O rumo
magnético de 81°30'NW, com a distância de 2.165,00m, divisando com área da Agropecuária Grandene S.A.
Art. 2? ,A ZPE de Cáceres entrará em funcionamento após
o Alfandegamento da respectiva área pela Secretaria da Receita
Federal, observado o projeto aprovado pelo Conselho Nacional
das Zonas de Processamento de Exportação (CZPE).
Art. 3? As empresas industriais que desejarem instalar-se
na ZPE, criada por este decreto, apresentarão ao Conselho Nacional das Zonas de Processamento de Exportação, obrigatoriamente, em anexo ao respectivo projeto industrial, Estudo de Impacto Ambiental ou Relatório de Impacto Ambiental expedido
pelo órgão estadual competente.
Art. 4? Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 6 de março de 1990; 169? da Independência e
102? da República.
JOSÉ SARNEY
Roberto Cardoso Alves
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 182(2, t.2):lÜ43-1678, mar.labr. 1990.
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DECRETO N? 99.044, DE 7 DE MARÇO DE 1990
Dispõe sobre a execução do Sexto Protocolo Adicional ao Acordo Comerciei n?
15, no Setor da Indústria Químico-Farmacêutica entre o Brasil, a Argentina e o Mé·
xico.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, usando da atribuição
que lhe confere o art. 84, item IV, da Constituição,
Considerando que o Tratado de Montevidéu, que criou a
Associação Latino-Americana de Integração (Aladi), firmado
pelo Brasil em 12 de agosto de 1980 e aprovado pelo Congresso
Nacional através do Decreto Legislativo ri? 66, de 16 de novembro de 1981, prevê, no seu artigo 7?, a modalidade de Acordo de
Alcance Parcial, e
Considerando que os Plenipotenciários do Brasil, da Argentina e do México, com base no Tratado de Montevidéu-80, assinaram, a 15 de dezembro de 1987, em Montevidéu, o Sexto Protocolo Adicional ao Acordo Comercial n? 15, no Setor da Indústria Químico-Farmacêutica entre o Brasil, a Argentina e o México,
DECRETA:
Art. I? O Sexto Protocolo Adicional ao Acordo Comercial
n? 15, no Setor da Indústria Químico-Farmacêutica, entre o Brasil a Argentina e o México, apenso por cópia ao presente decreto, será executado e cumprido tão inteiramente como nele se
contém, inclusive quanto à sua vigência.
Art. 2? Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Brasília, 7 de março de 1990: 169? da Independência e
102? da República.
JOSE SARNEY
Roberto Costa de Abreu Sodré

o texto do acordo está publicado no DO

de 8.3.1990, págs. 4626/48.

Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 182(2, t.2):1043-1678, mar./abr. 1990.
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DECRETO

N~

99.045, DE 7 DE MARÇO DE 1990
Convoca a IX Conferência Nacional de
Saúde, e dá outras providências.

o PRESIDENTE DA REPÚBLICA, usando das atribuições que lhe confere o artigo 84, inciso IV, da Constituição, e
tendo em vista o disposto no parágrafo único do artigo 90 da
Lei n~ 378, de 13 de janeiro de 1937,
DECRETA:
Art. 1~ Fica convocada a IX Conferência Nacional de Saúde, a realizar-se de 6 a 10 de agosto de 1990, em Brasilia, sob os
auspícios do Ministério da Saúde.
Art. 2~ O tema central da conferência será, Saúde: Municipalização é o Caminho.
Art. 3~ A conferência será presidida pelo Ministro de Estado da Saúde e, na sua ausência ou impedimento eventual, pelo Secretário-Geral do Minístério da Saúde.
Art. 4~ O Ministro de Estado da Saúde expedirá, mediante portaria, regimento especial dispondo sobre a organização e
funcionamento da IX Conferência Nacional de Saúde, a ser elaborado por comissão para esse fim designada pelo titular da
Pasta.
Art. 5~ As despesas com a realização da IX Conferência
N acional de Saúde correrão à conta dos recursos orçamentários
próprios do Ministério da Saúde.
Art. 6~ Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
102~

Brasília, 7 de março de 1990;
da República.

169~

da Independência e

JOSÉ SARNEY
Seigo Tsuzuki
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 182(2, t.2):1043-1678, mar./abr. 1990.
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DECRETO N? 99.046, DE 7 DE MARÇO DE 1990
Outorga concessão à Rádio Jornal de
São José dos Quatro Marcos Ltâe., para explorar serviço de radiodifusão sonora em
onda média, na Cidade de São José dos
Quatro Marcos, Estado do Mato Grosso.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, usando das atribuições que lhe conferem o artigo 84, item IV, da Constituição, e o
artigo 29 do Regulamento dos Serviços de Radiodifusão aprovado pelo pelo Decreto n? 52.795, de 31 de outubro de 1963, com a
redação dada pelo Decreto n? 88.067, de 26 de janeiro de 1983, e
tendo em vista o que consta do Processo MC n? 29000.009100/89,
(Edital n? 142/89),
DECRETA:
Art. I? Fica outorgada concessão à Rádio Jornal de São
José dos Quatro Marcos Ltda., para explorar, pelo prazo de 10
(dez) anos, sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão sonora em onda média, na Cidade de São José dos Quatro
Marcos, Estado do Mato Grosso.
Parágrafo único. A concessão ora outorgada reger-se-á pelo Código Brasileiro de Telecomunicações, leis subseqüentes,
regulamentos e obrigações assumidas pela outorgada em sua
proposta.
Art. 2? Esta concessão somente produzirá efeitos legais
após deliberação do Congresso Nacional, na forma do artigo
223, § 3?, da Constituição.
Art. 3? O contrato decorrente desta concessão deverá ser
assinado dentro de 60 (sessenta) dias, a contar da data de publicação da deliberação de que trata o artigo anterior, sob pena de
se tornar nulo, de pleno direito, o ato de outorga.
Art. 4° Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasilia, 7 de março de 1990; 169? da Independência e
102 da República.
JOSÉ SARNEY
Antônio Carlos Magalhães
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 182(2, t.2):lD43-1678, mar.labr. 1990.
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DECRETO N? 99.047, DE 7 DE MARÇO DE 1990
Outorga concessão à JET - Radiodifúsão Ltda., para explorar serviço de reâioâífusiio sonora em onda média, na Cidade de
Teresina, Estado do Piauí.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, usando das atribuições que lhe conferem o artigo 84, item IV, da Constituição, e o
artigo 29 do Regulamento dos Serviços de Radiodifusão, aprovado pelo Decreto n? 52.795, de 31 de outubro de 1963, com a redação dada pelo Decreto n? 88.067, de 26 de janeiro de 1983, e
tendo em vista o que consta do Processo MC ri? 29000.005797/88,
(Edital n? 234/88),
DECRETA:
Art. I? Fica outorgada concessão à JET - Radiodifusão
Ltda., para explorar, pelo prazo de 10 (dez) anos, sem direito de
exclusividade, serviço de radiodifusão sonora em onda média,
na Cidade de Teresina, Estado do Piauí.
Parágrafo único. A concessão ora outorgada reger-se-á pelo Código Brasileiro de Telecomunicações, leis subseqüentes,
regulamentos e obrigações assumidas pela outorgada em sua
proposta.

Art. 2? Esta concessão somente produzirá efeitos, legais
após deliberação do Congresso Nacional, na forma do artigo
223, § 3?, da Constituição.
Art. 3? O contrato decorrente desta concessão deverá ser
assinado dentro de 60 (sessenta) dias, a contar da data de publicação da deliberação de que trata o artigo anterior, sob pena de
se tornar nulo, de pleno direito, o ato de outorga.

Art. 4?
cação.

Este decreto entra em vigor na data de sua publi-

Brasilia, 7 de março de 1990; 169? da Independência e
102? da República.
JOSÉ SARNEY
Antônio Carlos Magalhães
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília. 182{2, t.21:1043-1678, mar./abr. 1990.
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DECRETO N? 99.048, DE 7 DE MARÇO DE 1990
Renova a concessão outorgada à Rádio
Doze de Maio Ltda., para explorar serviço
de radiodifusãO sonora em onda média, na
Cidade de São Lourenço D'Oeste, Estado
de Santa Catarina.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, usando das atribuições que lhe confere o artigo 84, item IV, da Constituição, e nos
termos do artigo 6?, item I, do Decreto n? 88.066, de 26 de janeiro de 1983, e tendo em vista o que consta do Processo n?
29106.000387/89,
DECRETA:
Art. I? Fica, de acordo com o artigo 33, § 3?, da Lei n?
4.117, de 27 de agosto de 1962, renovada por 10 (dez) anos, a partir de 28 de setembro de 1989, a concessão da Rádio Doze de
Maio Ltda., outorgada através da Portaria n? 802, de 21 de setembro de 1979, para explorar, na Cidade de São Lourenço
D'Oeste, Estado de Santa Catarina, sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão sonora em onda média.

Parágrafo único. A execução do serviço de radiodifusão,
cuja outorga é renovada por este decreto, reger-se-á pelo Código
Brasileiro de' Telecomunicações, leis subseqüentes e seus regulamentos e, cumulativamente, pelas cláusulas aprovadas através do Decreto n? 88.066, de 26 de janeiro de 1983, às quais a entidade aderiu previamente.
Art. 2? A concessão ora renovada somente produzirá efeitos legais após deliberação do Congresso Nacional, na forma do
§ 3?, do artigo 223, da Constituição.
Art. 3?

Este decreto entra em vigor na data de sua publi-

cação.

Brasília, 7 de março de 1990; 169? da Independência e
102? da República.
JOSÉ SARNEY
Antônio Carlos Magalhães
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 182(2, t.2):1043·1678, mar.labr. 1990.
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DECRETO N? 99.049, DE 7 DE MARÇO DE 1990
Renova a concessão outorgada à Rádio
Humaitá Ltda., para explorar serviço de radiodifusão sonora em onda média, na Cidade de Campo Mourão, Estado do Paraná.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, usando das atribuições que lhe confere o artigo 84, item IV, da Constituição, e nos
termos do artigo 6?, item I, do Decreto n? 88.066, de 26 de janeiro de 1983, e tendo em vista o que consta do Processo n?
29105.000690/89,
DECRETA:
Art. 1? Fica, de acordo com o artigo 33, § 3?, da Lei n?
4.117, de 27 de agosto de 1962, renovada por 10 (dez) anos, a partir de 12 de novembro de 1989, a concessão da Rádio Humaitá
Ltda., outorgada através do Decreto n? 84.026, de 25 de setembro de 1979, para explorar, na Cidade de Campo Mourão, Estado do Paraná, sem direito de exclusividade, serviço de radíodífusão sonora em onda média.
Parágrafo único. A execução do serviço de radiodifusão,
cuja outorga é renovada por este decreto, reger-se-á pelo Código
Brasileiro de Telecomunicações, leis subseqüentes e seus regulamentos e, cumulativamente, pelas cláusulas aprovadas através do Decreto n? 88.066, de 26 de janeiro de 1983, às quais a entidade aderiu previamente.
Art. 2? A concessão ora renovada somente produzirá efeitos legais após deliberação do Congresso Nacional na forma do
§ 3?, do artigo 223, da Constituição.

Art. 3? Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Brasília, 7 de março de 1990; 169? da Independência e
102? da República.
JOSÉ SARNEY
Antônio Carlos Magalhães
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 182(2, t.2):1043-1678, mar./abr. 1990.
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DECRETO

N~

99.050, DE 7 DE MARÇO DE 1990
Renova a concessão outorgada à Rádio
Uirapuru Ltda., para explorar serviço de
radiodifusão sonora em onda média, na Cidade de Passo Fundo, Estado do Rio Grande do Sul.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, usando das atribuições que lhe confere o artigo 84, item IV, da Constituição, e nos
termos do artigo 6~, item I, do Decreto n~ 88.066, de 26 de janeiro de 1983, e tendo em vista o que consta do Processo n~
29102.000126/89,
DECRETA:
Art. 1~ Fica, de acordo com o artigo 33, § 3?, da Lei n?
4.117, de 27 de agosto de 1962, renovada por 10 (dez) anos, a partir de 10 de julho de 1989, a concessão da Rádio Uirapuru Ltda.,
outorgada através do Decreto n? 83.524, de 29 de maio de 1979
para explorar, na Cidade de Passo Fundo, Estado do Rio Grande do Sul, sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão
sonora em onda média.
Parágrafo único. A execução do serviço de radiodifusão,
cuja outorga ~ renovada por este decreto, reger-se-á pelo Código
Brasileiro de Telecomunicações, leis subseqüentes e seus regulamentos e, cumulativamente, pelas cláusulas aprovadas através do Decreto n? 88.066, de 26 de janeiro de 1983, às quais a entidade aderiu previamente.
Art. 2? A concessão ora renovada somente produzirá efeitos legais após deliberação do Congresso Nacional na forma do
§ 3~ do artigo 223 da Constituição.

Art. 3~

Este decreto entra em vigor na data de sua publi-

cação.

102~

Brasília, 7 de março de 1990; 169? da Independência e
da República.
JOSÉ SARNEY
Antônio Carlos Magalhães

Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília. 182(2, t.2):1043-1678. mar./abr. 1990.
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DECRETO N? 99.051, DE 7 DE MARÇO DE 1990
Renova a concessão outorgada â Rádio
a Tribuna de Santos Ltda., para explorar
serviço de radiodifusão sonora em onda média, na Cidade de Santos, Estado de São
Paulo.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, usando das atribuições que lhe confere o artigo 84, item IV, da Constituição, e nos
termos do artigo 6?, item I, do .Decreto n? 88.066, de 26 de janeiro de 1983 e tendo em vista o que consta do Processo n?
29100.002431/85,
DECRETA:
Art. I? Fica, de acordo com o artigo 33, § 3?, da Lei n?
4.117, de 27 de agosto de 1962, renovada por 10 (dez) anos, a partir
de 30 de julho de 1985, a concessão da Rádio a Tribuna de Santos
Ltda., outorgada através do Decreto n? 55.874, de 29 de março
de 1965, para explorar, na Cidade de Santos, Estado de São
Paulo, sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão sonora em onda média.
Parágrafo único. A execução do serviço de radiodifusão,
cuja outorga é renovada por este decreto, reger-se-á pelo Código
Brasileiro de Telecomunicações, leis subseqüentes a seus regulamentos e, cumulativamente, pelas cláusulas aprovadas através do Decreto n? 88.066, de 26 de janeiro de 1983, às quais a entidade aderiu previamente.
Art. 2? A concessão ora renovada somente produzirá efeitos legais após deliberação do Congresso Nacional na forma do
§ 3? do artigo 223 da Constituição.

Art. 3? Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Brasílía, 7 de março de 1990; 169? da Independência e
102? da República.
JOSÉ SARNEY
Antônio Carlos Magalhães
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 182(2, t.2):lü43-1678. mar.Zabr. 1990.
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DECRETO N? 99.052, DE 7 DE MARÇO DE 1990
Declara de interesse social, para fins de
reforma agrária, o imóvel rural denominado
Bom Lugar, conhecido como Oitis, situado no Município de Pedra Branca, Estado
do Ceará, e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições
que lhe conferem os artigos 84, item IV, e 184 da Constituição, e
nos termos dos artigos 18 e 20 da Lei n? 4.504, de 30 de novembro de 1964, e do Decreto-Lei n? 554, de 25 de abril de 1969,
DECRETA:
Art. 1? É declarado de interesse social, para fins de reforma agraria, nos termos dos artigos 18, letras a, b, c e d, e 20,
itens I e VI, da Lei n? 4.504, de 30 de novembro de 1964, o imóvel rural denominado Bom Lugar, conhecido como Oitis, com a
área de 353,1767ha (trezentos e cinqüenta e três hectares, dezessete ares e sessenta e sete centiares). situado no Município de
Pedra Branca, Estado do Ceará.
Parágrafo único. O imóvel a que se refere este artigo tem o
seguinte perímetro: partindo do ponto 1, de coordenadas geográficas longitude 39°47'54"WGr. e latitude 5°24'20"S, situado à
margem direita da estrada carroçável que liga Lagoa Velha ao
lugarejo denominado Pará, na divisa das terras de João Ribeiro
da Silva e terras de Antonio Pinto de Mesquita; deste, segue
por linha seca, confrontando com terras de Antonio Pinto de
Mesquita e terras de José Domingos de Carvalho, com o azimute plano de 92°16'56" e distância de 2.987,80m, até o ponto 2;
deste, segue por linha seca, confrontando com terras de José
Tiago de Melo, com o azimute plano de 175°40'52" e distância
de 831,41m, até o ponto 3; deste, segue por linha seca, confrontando com terras de Horácio Barros Pereira, com o azimute plano de 241°54'21" e distância de 522,93m, até o ponto 4; deste, segue por linha seca, confrontando com terras de Horácio Barros
Pereira e terras de Julio Barros Pereira, com azimute plano de
267°55'56" e distância de 2.648,30m, até o Ponto 5; deste, segue
por linha seca, confrontando com terras de João Ribeiro da Silva, com o azimute plano de 02°39'24" e distância de 1.291,22m,
até o ponto 1, início da descriçâo deste perímetro. (Fontes de reCol. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 182(2, t.2):1043-1678, mar.labr. 1990.
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ferência: Carta da DSG, Folha SB.24-V-D-Il - Boa Viagem/CE, escala 1:100.000, ano 1972).
Art. 2? Excluem-se dos efeitos deste decreto: a) os semoventes, as máquinas e os implementas agrícolas; e b) as benfeitorias existentes no imóvel referido no artigo anterior e pertencentes aos que serão beneficiados com a sua destinação.
Art. 3? O Instituto Nacional de Colonização e Reforma
Agrária (Incra] fica autorizado a promover a desapropriação do
imóvel rural de que trata o presente decreto, na forma prevista
no Decreto-Lei n? 554, de 25 de abril de 1969.
Art. 4? Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 5? Revogam-se as disposições em contrário.
Brasília, 7 de março de 1990; 169? da Independência e
102? da República.
JOSÉ SARNEY
Iris Rezende Machado

DECRETO N? 99.053, DE 7 DE MARÇO DE 1990
Declara de interesse social, para fins de
reforma agrária, o imóvel rural denominado
Alegre do Marco/Serra dos Buracos, situado no Município de Abelardo Luz, Estado
de Santa Catarina, e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições
que lhe conferem os artigos 84, item IV, e 184 da Constituição, e
nos termos dos artigos 18 e 20 da Lei n? 4.504, de 30 de novembro de 1964, e do Decreto- Lei n? 554, de 25 de abril de 1969.
DECRETA:
Art. I? É declarado de interesse social, para fins de reforma agrária, nos termos dos artigos 18, letras a, b, c e d, e 20,
itens I e V, da Lei n? 4.504, de 30 de novembro de 1964, o imóvel
rural denominado Alegre do Marco/Serra dos Buracos, com a
área de 220,9000ha (duzentos e vinte hectares e noventa ares),
Cal. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 182(2, t.2):1043·1678, mar.labr. 1990.
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situado no Município de Abelardo Luz, Estado de Santa Catarina.
§ I? O imóvel a que se refere este artigo tem o seguinte
perímetro: partindo do P-1, de coordenadas UTM E =
364.332,00m e N = 7.049.334,00m, referidas ao MC 51°WGr, segue por linha seca, confrontando com terras de Jesus Dutra,
com azimute de 178°20' e distância de 573,00m, até o P-2, de
coordenadas UTM E = 364.348,00m e N = 7.048.761,00m (extremo leste); deste, segue por linha seca, confrontando com terras
de Joâo Santim, com azimute de 281°00' e distância de
l.OBO,OOm, até o P-3; deste, segue por linha seca, confrontando
com terras de João Santim, com azimute de 177'45' e distância
de 90,00m, até o P-4; deste, segue por linha seca, confrontando
com terras de João Santim, com azimute de 101'15' e distãncia
de 165,00m, até o P-5; deste, segue por linha seca, confrontando
com terras de Alcides Brancher, com azimute de 176°30' e distância de 200,00m, até o P-6; deste, segue por linha seca, confrontando com terras de Narciso Marcolan, com os seguintes
azimutes e distâncias: 287'50' e 105,00m, até o P-7;179'15' e
300,00m, até o P-8; 116'30' e 670,00m, até o P-9, situado na margem da faixa da Rodovia SC-467; deste, segue pela margem da
faixa de domínio da Rodovia SC-467, sentido Abelardo Luz/
Xanxerê, com distância de 555,00m, até o P-10; deste, segue
por linha seca, confrontando com terras de José Santim, com
azimute de 199'45' e distância de 172,00m, até o P-ll, de coordenadas UTM E = 364.243,00m e N = 7.047.466,00m (extremo sul);
deste, segue por linha seca, confrontando eom terras de Ismael
Marino e José Marino, com azimute de 289°00' e distância de
966,00m, até o P-12; deste, segue por linha seca, confrontando
com terras de Bertoldo Mariano, com azimute de 357'50' e distância de 385,00m, até o P-13; deste, segue por linha seca, confrontando com terras de Bertoldo Mariano, Silvano Fernandes
de Lima, Clademir Bernardi, José Mariano, Valdir Mangoni e
Valdo Pompeu, com azimute de 266' 30' e distância de l.100,00m,
até o P-14; deste, segue por linha seca, confrontando com terras
de Francisco José Antunes, Albino Brizola da Silva, Alcides
Heriches e Armando Heriches, com azimute de 357'20' e distância de l.100,00m, até o P-15, de coordenadas UTM E =
362.156,00m e N = 7.049.204,00m (extremo oeste); deste, segue
por linha seca, confrontando com terras de Generoso Mendes,
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Loreno Postal e Jesus Dutra, com azimute de 86°35' e distância
de 2.180,OOm, até o P-1, origem desta descrição. (Fonte de referência: Carta do Brasil, Folha SG-22-Y-B-IV-1 - MI-2875/1, escala 1:50.000, Edição 1980 pelo DSG - Abelardo Luz-SC).
§ 2? Do perímetro descrito no parágrafo anterior e que encerra uma área total de 223,9800ha (duzentos e vinte e três hectares e noventa e oito ares) fica excluída dos efeitos deste decreto a área de 3.0800ha (três hectares e oito ares), referente à faixa
de domínio da Rodovia Estadual SC-467, restando uma área
líquida de 220,9000ha (duzentos e vinte hectares e noventa ares).
Art. 2? Excluem-se, ainda, dos efeitos deste decreto: a) os
semoventes, as máquinas e os implementas agrícolas; e b) as
benfeitorias existentes no imóvel referido no artigo anterior e
pertencentes aos que serão beneficiados com a sua destinação.
Art. 3? O Instituto N acionai de Colonização e Reforma
Agrária - (Incra) fica autorízado a promover a desapropriação
do imóvel rural de que trata o presente decreto, na forma prevista no Decreto-Lei n? 554, de 25 de abril de 1969.
Art. 4? Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 5? Revogam-se as disposições em contrário.

Brasília, 7 de março de 1990; 169? da Independência e
102? da República.
JOSÉ SARNEY
Iris Rezende Machado

DECRETO N? 99.054, DE 7 DE MARÇO DE 1990
Declara de interesse social, para fins de
reforma agrária, o imóvel rural denominado
Cedrinho ou Castanhal Cedrinho, situado
no Município de Marabá, Estado do Pará, e
dá outras providências.

O·PRESIDENTE .DA REPÚBLICA, no uso das atribuições
que lhe conferem os artigos 84, item IV, e 184 da Constituição, e
nos termos dos artigos 18 e 20 da Lei n? 4.504, de 30 de novembro de 1964, e do Decreto-Lei n? 554, de 25 de abril de 1969,
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 182(2, t.2):1043-1678, mar.labr. 1990.
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DECRETA:

Art. I? É declarado de interesse social, para fins de reforma agrarra, nos termos dos artigos 1.8, letras a, b, c e â, e 20,
itens I e V, da Lei n? 4.504, de 30 de novembro de 1964, o imóvel
rural denominado Cedrinho ou Castanhal Cedrinho, com a área
de 3.077,1198ha (três mil e setenta e sete hectares, onze ares e
noventa e oito centiares), situado no Município de Marabá, Estado do Pará.
Parágrafo único. O imóvel a que se refere este artigo tem o
seguinte perímetro: Inicia-se a descrição do perímetro no P-69,
de coordenadas geográficas longitude 49°16'26"WGr. e latitude
05°42'49"8, situado na margem direita do Rio Vermelho, comum
às terras do imóvel Castanhal Lagedo; deste, segue por uma linha seca, dividindo com as terras do imóvel Castanhal Lagedo,
com o rumo 71°53' NE e distância de 10.608,00m, chega-se ao
marco lI-A; deste, segue por- uma linha seca e quebrada, dividindo com terras de Dionor Maranhão com os seguintes rumos e
distâncias: 05°38'8E e' 1.625,00m, até o marco 11 e 01°57'8E e
1.965,00m, chega-se ao P-3; deste, por uma linha seca e quebrada, dividindo com terras de Benedito Mutran, com os seguintes
rumos e distâncias: 64°13'NW e 642,00m, até o P-2 e 74°09'8W e
7.368,00m, chega-se ao marco I, situado na margem direita do
Rio Vermelho; deste, pela margem direita do Rio Vermelho, a
jusante, com distância de 5.738,00m, até o P-69, ponto inicial da
descrição do perímetro. Os rumos aqui descritos estão referidos
aos meridianos verdadeiros. (Fonte de Referência: 8B.22-X-DIV, ano 1989, escala: 1:100.000).
Art. 2? Excluem-se dos efeitos deste decreto: a) os semoventes, as máquinas e os implementos agrícolas; e b) as benfeitorias existentes no imóvel referido no artigo anterior e pertencentes aos que serão beneficiados com a sua destinação.
Art. 3? O Instituto Nacional de Colonização e Reforma
Agrária (Incra) fica autorizado a promover a desapropriação do
imóvel rural de que trata o presente decreto, na forma prevista no Decreto-Lei n? 1>54, de 25 de abril de 1969.
Art. 4?
cação.

Este decreto entra em vigor na data de sua publi-
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Art. 5? Revogam-se as disposições em contrário.
Brasília, 7 de março de 1990; 169? da Independência e
102? da República.
JOSÉ SARNEY
Iris Rezende Machado
DECRETO N? 99.055, DE 7 DE MARÇO DE 1990
Declara de interesse social, para fins de
reforma agrária, o imóvel rural denominado
Fazenda Engenho Central/Clarice, situado
no Município de Santa Luzia, Estado do
Maranhão, e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições
que lhe conferem os artigos 84, item IV, e 184 da Constituição, e
nos termos dos artigos 18 e 20 da Lei n? 4.504, de 30 de novembro de 1964, e do Decreto-Lei n? 554, de 25 de abril de 1969,
DECRETA:
Art. 1? É declarado de interesse social, para fins de reforma agraria, nos termos dos artigos 18, letras a, b, c e d, e 20,
itens I e V, da Lei n? 4.504, de 30 de novembro de 1964, o imóvel
rural denominado Fazenda Engenho Central/Clarice, com a
área de 4.956,2610ha (quatro mil, novecentos e cinqüenta e seis
hectares, vinte e seis ares e dez centiares), situado no Município
de Santa Luzia, Estado do Maranhão.
Parágrafo único. O imóvel a que se refere este artigo tem o
seguinte perímetro: inicia o perímetro junto ao P-O de coordenadas geográficas longitude 46'03'01 "WGr. e latitude 03'56'33"S, localizado no limite das terras Síraq e J orzíl A. Costa; deste,
segue-se por uma linha seca, limitando com terras da Siraq,
com o rumo de 55'OO'NW e distância de 7.835m, até o P-1; deste,
segue-se por uma linha seca, limitando com terras de José de
Ribamar N. Costa, com o rumo de 11'30'NE e distância de
8.075m, até o P-2; deste, segue-se por uma linha seca, limitando
com terras a quem de direito, com o rumo de 62'OO'SE e distância de 4.985m, até o P-3; deste, segue-se por uma linha seca, limitando com terras de J orzil Alves Costa, com o rumo de
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03'OO'SE e distância de 1O.000m, até o P-O, ponto de descrição
do perímetro. (Fonte de referência: Carta Planimétrica (Radam).
Escala 11250.000 publicada em 1973, Folha SA.23-Y-D/Sta. Inês;
Certidão Cartorial e plotagem feita em campo por técnico do Incra).
Art. 2? Excluem-se dos efeitos deste decreto: a) os semoventes, as máquinas e os implementas agrícolas; e b) as benfeitorias existentes no imóvel referido no artigo anterior e pertencentes aos que serão beneficiados com a sua destinação.
Art. 3? O Instituto Nacional de Colonização e Reforma
Agrária (Incra) fica autorizado a promover a desapropriação do
imóvel rural de que trata o presente decreto, na forma prevista
no Decreto-Lei n? 554, de 25 de abril de 1969.
Art. 4? Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 5? Revogam-se as disposições em contrário.
Brasília, 7 de março de 1990; 169? da Independência e
102? da República.

JOSÉ SARNEY
Iris Rezende Machado

DECRETO N? 99.056, DE 7 DE MARÇO DE 1990
Outorga concessão à TV Santa Maria
Ltda., para explorar serviço de redíoâitusão de sons e imagens (televisão), na Cidade de Santa Maria, Estado do Rio Grande
do Sul.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, usando das atribuições que lhe conferem o artigo 84, item IV, da Constituição, e o
artigo 29 do Regulamento dos Serviços de Radiodifusão, aprovado pelo Decreto n? 52.795, de 31 de outubro de 1963, com a redação dada pelo Decreto n? 88.067, de 26 de janeiro de 1983, e
tendo em vista o que consta do Processo MC n? 29000.005771/89,
(Edital n? 78/89),
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DECRETA:
Art. I? Fica outorgada concessão à TV Santa Maria Ltda.,
para explorar, pelo prazo de 15 (quinze) anos, sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão de sons e imagens (televisão), na Cidade de Santa Maria, Estado do Rio Grande do Sul.
Parágrafo único. A concessão ora outorgada reger-se-á pelo Código Brasileiro de Telecomunicações, leis subseqüentes,
regulamentos e obrigações assumidas pela outorgada em sua
proposta.
Art. 2? Esta concessão somente produzirá efeitos legais
após deliberação do Congresso Nacional, na forma do artigo
223, § 3?, da Constituição.
Art. 3? O contrato decorrente desta concessão deverá ser
assinado dentro de 60 (sessenta) dias, a contar da data de publicação da deliberação de que trata o artigo anterior, sob pena de
se tornar nulo, de pleno direito, o ato de outorga.
Art. 4? Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Brasilia, 7 de março de 1990; 169? da Independência e
102? da República.
JOSÉ SARNEY
Antônio Carlos Magalhães

DECRETO N? 99.057, DE 7 DE MARÇO DE 1990
Outorga concessão à Rádio Jornal de
Ubete Ltda., para explorar serviço de radiodifusão sonora em onda média, na Cida-

de de Ubatã, Estado da Bahia.

o PRESIDENTE DA REPÚBLICA, usando das atribuições que lhe conferem o artigo 84, item IV, da Constituição, e o
artigo 29 do Regulamento dos Serviços de Radiodifusão, aprovado pelo Decreto n? 52.795, de 31 de outubro de 1963, com a redação dada pelo Decreto n? 88.067, de 26 de janeiro de 1983, e
tendo em vista o que consta do Processo MC n? 29000.007968/89,
(Edital n? 130/89),
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DECRETA:
Art. I? Fica outorgada concessão à Rádio Jornal de Ubatã
Ltda., para explorar, pelo prazo de 10 (dez) anos, sem direito de
exclusividade, serviço de radiodifusão sonora em onda média,
na Cidade de Ubatã, Estado da Bahia.
Parágrafo único. A concessão ora outorgada reger-se-á pelo Código Brasileiro de Telecomunicações, leis subseqüentes,
regulamentos e obrigações assumidas pela outorgada em sua
proposta.
Art. 2? Esta concessão somente produzirá efeitos legais
após deliberação do Congresso Nacional, na forma do artigo
223, § 3?, da Constituição.
Art. 3? O contrato decorrente desta concessão deverá ser
assinado dentro de 60 (sessenta) dias, a contar da data de publicação da deliberação de que trata o artigo anterior, sob pena de
se tornar nulo, de pleno direito, o ato de outorga.
Art. 4? Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Brasília, 7 de março de 1990; 169? da Independência e
102? da República.
JOSÉ SARNEY
Antônio Carlos Magalhães
DECRETO N? 99.058, DE 7 DE MARÇO DE 1990
Declara monumento nacional o Cemitério do Batalhão, no Município de Campo
Maior, Estado do Pieui.

o PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições
que lhe confere o inciso IV do artigo 84 da Constituição Federal, e considerando o dever do Estado de preservar e defender o
Patrimônio Cultural Brasileiro, consoante recomenda o artigo
215 de nossa Carta Constitucional,
DECRETA:
Art. I? O Cemitério do Batalhão, situado à margem do
Rio Genipapo, no Município de Campo Maior, no Estado do
Col. Leis Rep , Fed. Brasil, Brasília, 182(2, t.2):1043-1678, mar./abr. 1990.
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Piauí, tombado em 30.11.1938, segundo o Processo n? 185-T, inscrição n~ 113 - Livro Histórico, fi. 20 e inscrição n? 232, Livro
Belas Artes, fI. 40, fica declarado monumento nacional.
Art. 2? Ao Ministro de Estado da Cultura incumbe iniciar
e concluir o respectivo processo, valendo-se das informações
que puder recolher, e após o devido pronunciamento da Fundação Nacional Pró-Memória.
Art. 3? Este decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 7 de março de 1990; 169? da Independência e
102? da República.
JOSÉ SARNEY
Leonidas Pires Gonçalves
José Aparecido de Oliveira
DECRETO N? 99.059, DE 7 DE MARÇO DE 1990
Outorga concessão à SAT - Sistema A
Tribuna de Comunicação Santos Ltde. para explorar serviço de radiodifusãO de sons
e imagens (televisão), na Cidade de Santos,
Estado de São Paulo.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, usando das atribuições que lhe conferem o artigo 84, item IV da Constituição, e o
artigo 29 do Regulamento dos Serviços de Radiodifusão, aprovado pelo Decreto n? 52.795, de 31 de outubro de 1963, com a redação dada pelo Decreto n? 88.067, de 26 de janeiro de 1983, e
tendo em vista o que consta do Processo MC n? 29000.008012/8988, (Edital n? 132/89),
DECRETA:
Art. I? Fica outorgada concessão à SAT - Sistema A Tribuna de Comunicação Santos Ltda., para explorar, pelo prazo
de 15 (quinze) anos, sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão de sons e imagens (televisão), na Cidade de Santos,
Estado de São Paulo.
Parágrafo único. A concessão ora outorgada reger-se-á pelo Código Brasileiro de Telecomunicações, leis subseqüentes,
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regulamentos e obrigações assumidas pela outorgada em sua
proposta.
Art. 2? Esta concessão somente produzirá efeitos legais
após deliberação do Congresso Nacional, na forma do artigo
223, § 3?, da Constituição.
Art. 3? O contrato decorrente desta concessão deverá ser
assinado dentro de 60 (sessenta) dias, a contar da data de publicação da deliberação de que trata o artigo anterior, sob pena de
se tornar nulo, de pleno direito, o ato de outorga.
Art. 4? Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 7 de março de 1990; 169? da Independência e
102? da República.

JOSÉ SARNEY
Antônio Carlos Magalhães

DECRETO N? 99.060, DE 7 DE MARÇO DE 1990
Vincula o Instituto Nacional de Assistência Médica da Previdência Social
(Inamps) 80 Ministério da Saúde, e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições
que lhe conferem os incisos II e VI do art. '84 da Constituição, e
tendo em vista o disposto nos arts. 4?, § I?, e 154 do Decreto-Lei
n? 200, de 25 de fevereiro de 1967,
DECRETA:
Art. I? O Instituto Nacional de Assistência Médica da
Previdência Social (Inamps), autarquia criada pelo art. 3? da
Lei n? 6.439, de I? de setembro de 1977, passa a vincular-se ao
Ministério da Saúde.
Art. 2? Os Ministros de Estado da Saúde e da Previdência
e Assistência Social, adotarão as providências necessárias à
efetivação do disposto no artigo anterior, especialmente no que
concerne à gestão financeira, orçamentária e patrimonial.
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Art. 3? Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Brasilia, 7 de março de 1990; 169? da Independência e
102? da República.
JOSÉ SARNEY
Seigo Tsuzukí
J áder Fontenelle Barbalho
DECRETO N? 99.061, DE 7 DE MARÇO DE 1990
Altera o Regulamento do Imposto sobre
e dá outras
providências.

.Produtoe Industrializados,

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições
que lhe confere o art. 84, item IV da Constituição, e tendo em
vista o disposto no Decreto-Lei n? 2.124, de 13 de junho de 1984
e art. 8? da Lei n? 7.798, de 10 de julho de 1989,
DECRETA:
Art. 1? O Regulamento do Imposto sobre Produtos Industrializados, aprovado pelo Decreto n? 87.981, de 23 de dezembro
de 1982, passa a vigorar com as seguintes alterações:
Art. 36. Poderão sair com suspensão do imposto:
«X - os produtos remetidos pelo estabelecimento
industrial ou equiparado a industrial, diretamente à exposição em feiras de amostras e promoções semelhantes».
"XI - os produtos remetidos pelo estabelecimento
industrial ou equiparado a industrial a depósitos fechados
ou armazéns gerais, situados na mesma unidade da federação do remetente, bem como aqueles devolvidos ao estabelecimento» .
"XVII - os produtos remetidos, para industrialização
ou comércio, de um para outro estabelecimento, industrial
ou equiparado a industrial, da mesma firma».
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasüia, 182(2, t.2):1043-1678, mar./abr. 1990.
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Art. 78.
«Il - O preço de venda no varejo será o que corresponder à classe em que a marca do produto estiver enquadrada e que será indicada, por marcação, no selo de
controle, antes de sua saida do estabelecimento industrial
ou importador, com os dizeres Preço no Varejo - Classe
"0' impressos de forma visível e indelével, em caracteres
de altura não inferior a dois milímetros, no que se refere à
expressão Preço no Varejo - Classe e a quatro milímetros,
no que se refere à letra indicativa da classe»,
Art. 2? São incluídos no Anexo III à Lei n? 7.798, de 10 de
julho de 1989, os produtos dos códigos 2402.20.9900 e
2402.90.0399 da Tabela de Incidência do Imposto sobre Produtos
Industrializados, aprovada pelo Decreto n? 97 AIO, de 23 de dezembro de 1988.
Art. 3? Ficam excluídos do Anexo III à Lei n? 7.798, de 10
de julho de 1989, os produtos dos códigos 4011, 4012 e 4013 da
Tabela de Incidência de que trata o artigo anterior.
Art. 4? O Ministro da Fazenda expedirá normas complementares para execução das alterações introduzidas por este decreto.
Parágrafo único. Para as novas hipóteses de saídas de
produtos com suspensão do imposto, a Secretaria da Receita
Federal poderá instituir sistema próprío de recolhímento centralizado no estabelecimento industrial remetente.
Brasília, 7 de março de 1989; 169? da Independência e
102? da República.

JOSÉ SARNEY
Mailson Ferreira da Nóbrega
DECRETO N? 99.062, DE 7 DE MARÇO DE 1990
H omoioga a demarcação da Área
Indígena Kmolãndie, Estado do Tocantins.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições
que lhe confere o artigo 84, inciso IV, da Constituição Federal e
CoL Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 182(2, t.2):1043·1678, mar./abr. 1990.
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tendo em vista o disposto no artigo 19, § I? da Lei n? 6.001, de
19 de dezembro de 1973,
DECRETA:
Art. I? Fica homologada, para os efeitos do art. 231 da
Constituição Federal, a demarcação administrativa promovida
pela Fundação Nacional do Índio (Funai) da Área Indígena
Kraolãndia, localizada nos Municípios de Itacajá e Goíatins,
Estado do Tocantins, caracterizada como de ocupação tradicional e permanente indígena, com superfície de 302.533,3971 hectares e perímetro de 374,503 quilômetros.
Art. 2? A área indígena de que trata este decreto tem a seguinte delimitação: Norte: Partindo do marco MC-03-MG com
coordenadas geográficas 08'23'23,0"8 e 47'45'54,5"WGr. localizado na confluência do Rio Manoel Alves Pequeno com o Ribeirão dos Cavalos, próximo da Cidade de Itacajá; daí, segue pelo
Ribeirão dos Cavalos, no sentido montante, com a distância de
38.319,10 metros, até o marco MC-02 com coordenadas geográficas aproximadas 08'14'01,3"8 e 47'33'56,4"WGr. localizado em
sua cabeceira; daí, segue por linha reta com azimute e distância de 98'18'28" e 825,91 metros, até o marco MC-Ol com coordenadas geográficas aproximadas 08'14'05,4"8 e 47'33'29,7"WGr.,
localizado
cabeceira do Rio Riozinho; daí, segue por este, no
sentido jusante, com a distãncia de 61.330,43 metros, até o marco MC-OO=MG, com coordenadas geográficas 07'55'17,6"8 e
47'l7'19,2"WGr., localizado na confluência com o Rio Vermelho; daí, segue por este, no sentido montante, com a distância
de 103.392,72 metros, até o marco MC-07 com coordenadas geográficas aproximadas 08'23'31,3"8 e 47'10'Ol,6"WGr. localizado
na confluência com o Ribeirão Suçuapara (Gameleira Grande).
Leste: Do marco MC-07, segue pelo Ribeirão Suçuapara (Gameleira Grande), no sentido montante, com a distãncia de 59.559,41
metros, até o marco MC-06 com coordenadas geográficas
08'44'54,2"8 e 47'18'16,9"WGr. localizado em sua cabeceira.
Sul: Do marco MC-06, segue por linha reta COm azimute e distãncia de 252'48'28" e 4.188,21 metros, até o marco MC-05=MG,
com coordenadas geográficas 08'45'33,6"8 e 47'20'28,0"WGr.,
localizado na cabeceira do Ribeirão Cachoeira; daí, segue por
este, no sentido jusante, com a distãncia de 79.277,63 metros até

na

cer.
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o marco MC-04 com coordenadas geográficas aproximadas
08°32'49,6"S e 47°41'33,9"WGr. localizado na confluência com o
Rio Manoel Alves Pequeno. Oeste: Do marco MC-04, segue pelo
Rio Manoel Alves Pequeno, no sentido jusante, com a distância
de 27.609,69 metros, até o marco MC-03=MG, inicio deste memorial.
Art. 3? Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 7 de março de 1990; 169? da Independência e
102? da República.

JOSÉ SARNEY
João Alves Filho
Iris Rezende Machado
DECRETO N? 99.063, DE 7 DE MARÇO DE 1990
Declara de utilidade pública, para fins
de desapropriação, área de terreno, com
benfeitorias, de um imóvel rural, situada no
Município de Alvorada do Norte, Estado de
Goiás, onde se encontra instalada uma Repetidora Telefônica da Telecomunicações
de Brasília S.A. - Telebrasília, e dá outras
providências.

O PRESIDENTE DA REPúBLICA, usando das atribuições que lhe confere o art. 84, inciso IV, da Constituição Federal, e tendo em vista o disposto nos artigos 5~, letra h, e 6? do
Decreto-Lei n? 3.365, de 21 de junho de 1941, Lei n? 2.786, de
21 de maio de 1956, e o que consta do Processo MC n?
29000.001037/90-94,
DECRETA:
Art. I? É declarada de utilidade pública, para fins de desapropriação, a área de terreno com 2.485,82m 2 (dois mil, quatrocentos e oitenta e cinco metros quadrados e oitenta e dois
decímetros quadrados), com benfeitorias, localizada na Fazenda
Buqueirão, no Município de Alvorada do Norte, Estado de
Goiás, de propriedade de José Cardoso Filho, segundo matrícula n? 003, Livro n? 2-A, do Cartório do Registro Geral de ImóCoL Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 182(2, t.2):1043-1678, mar./abr. 1990.
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veis da Comarca de Alvorada do Norte, onde se encontra instalada uma Repetidora Telefônica da Telecomunicações de
Brasília S .A. - Telebrasília.
Parágrafo único. O imóvel a que se refere este artigo, assim se descreve e caracteriza: o terreno está situado na Fazenda
Buqueirão, Municipio de Alvorada do Norte - GO, sendo o seu
marco inicial no vértice do lado esquerdo com a frente, que por
sua vez coincide com o limite junto à Avenida 12 de Outubro,
do Bairro Nova Vila, em loteamento da Cidade de Alvorada do
Norte. Do marco inicial, à direita, estende-se o limite frontal
por 60,00m até o próximo vértice com o limite lateral direito, e
deste, em ângulo de 90°49'10" por uma extensão de 46,10m até o
vértice com o limite dos fundos, e deste, em ângulo de 90'02'30"
por uma extensão de 47,00m até o vértice com o limite lateral
esquerdo, e deste, em ângulo de 105°26'20" até o marco inicial
onde chega formado um ângulo de 73'42'00". O terreno, dessa
forma descrita, forma uma área de 2.485,82m 2 . No limite frontal
do lote, coincidente com o da Avenida 12 de Outubro, está localizado o portão de acesso ao mesmo. Esta descrição técnica
baseia-se na planta elaborada por Serviços Topográficos Ltda.
Art. 2? Fica a Telecomunicações Brasileiras S.A. - Telebrás autorizada a promover, na forma da legislação vigente, especialmente o artigo 13 da Lei n? 5.792, de 11 de julho de 1972, a
desapropriação do imóvel, com benfeitorias, de que trata este
decreto, em favor da Telecomunicações de Brasilia S.A. - Telebrasília, com a utilização de recursos próprios.
Art. 3? Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 4? Revogam-se as disposições em contrário.
Brasília, 7 de março de 1990; 169? da Independência e
102? da República.
JOSÉ SARNEY
Antônio Carlos Magalhães

DECRETO N? 99.064, DE 8 DE MARÇO DE 1990
Dispõe sobre a execução da Ata de Retificação do Acordo de Complementação
Econômica n? 12 entre o Brasil e a
Argentina.
Col. Leis Rep. Fed. Brasil. Brasília, 182(2, t.2):1043-1678. mar./abr. 1990.
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o PRESIDENTE DA REPÚBLICA, usando da atribuição
que lhe confere o art. 84, item IV, da Constituição,
Considerando que o Tratado de Montevidéu, que criou a
Associação Latino-Americana de Integração ~ Aladi, firmado
pelo Brasil em 12 de agosto de 1980 e aprovado pelo Congresso
Nacional através do Decreto Legislativo n? 66, de 16 de novembro de 1981, prevê, no seu artigo 7, a modalidade de Acordo de
Alcance Parcial, e
Considerando que os Plenipotenciários do Brasil e a Argentina, com base no Tratado de Montevidéu-80, assinaram, a 14 de
março de 1989, em Montevidéu, a Ata de Retificação do Acordo
de Complementação Econômica n? 12, entre o Brasil e a Argentina,
DECRETA:
Art. 1? A Ata de Retificação do Acordo de Complementação Econômica n? 12 entre o Brasil e a Argentina, apensa por
cópia ao presente decreto, será executada e cumprida tão inteiramente como nele se contém, inclusive quanto à sua vigência.
Art. 2? Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 8 de março de 1990; 169? da Independência e
102? da República.

o texto

do acordo está publicado no DO de 9.3.1990, págs. 4754/55.

DECRETO N? 99.065, DE 8 DE MARÇO DE 1990
Altera dispositivos do Regulamento da
Ordem do Mérito Forças Armadas (OMFAj.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, usando das atribuições que lhe confere o art. 84, inciso IV, da Constituição,
DECRETA:
Art. 1? Fica alterado o artigo 16 do Regulamento da Ordem do Mérito Forças Armadas, aprovado pelo Decreto n?
96.600, de 29 de agosto de 1988, alterado pelo Decreto n? 98.313,
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 182(2, t.2):1043-1678. mar.vabr. 1990.
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de 19 de outubro de 1989, que passa a vigorar com a seguinte redação:
«Art. 16. Os Oficiais-Generais designados para os
cargos de vice-Chefe e Chefe do Gabinete do Estado-Maior
das Forças Armadas serão oportunamente admitidos na
Ordem, em grau compatível, tendo em vista sua condição
de Membros Nomeados do Conselho.
Parágrafo único. A imposição das condecorações será
feita em cerimônia própria, em princípio, durante a primeira reunião do Conselho da OMFA, da qual participem".
Art. 2? Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 8 de março de 1990; 169? da Independência e 102?
da República.
JOSÉ SARNEY
Jonas de Morais Correia Neto
DECRETO N? 99.066, DE 8 DE MARÇO DE 1990
Regulamenta a Lei n.O 7. 678, (lJ de 8 de
novembro de 1988, que dispõe sobre a produção, circulação e comercialização do vinho e derivados do vinho e da uva.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição
que lhe confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e tendo em
vista o disposto no art. 52 da Lei n? 7.678, de 8 de novembro de
1988,
DECRETA:
DisposiçãO Preliminar

Art. I? A produção, circulação e comercialização da uva,
do vinho e derivados do vinho e da uva obedecerão as normas
fixadas pela Lei n? 7.678, de 8 de novembro de 1988, e Padrões
de Identidade e Qualidade que forem estabelecidos pela Secretaria de Inspeção de Produto Vegetal - SIPV do Ministêrio da
Agricultura.
(1) Coleção das Leis de 1988, Atos Legislativos do Poder Executivo, volume
VII, pég. 48.
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 182(2, t.2j:lD43-1678, mar./abr. 1990.
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CAPÍTULO I
Da Competência do Ministério da Agricultura
Art. 2? Ao Ministério da Agricultura compete:
I - o registro do vinho e derivados do vinho e da uva;
II ~ o registro e classificação dos estabelecimentos de
industrialização e importação do vinho e derivados do vinho e
da uva;
III - a classificação e a padronização da uva, do vinho e
dos derivados da uva e do vinho, estabelecendo preceitos de
identidade e qualidade;
IV - a inspeção, a fiscalização e o controle sanitário dos
estabelecimentos produtores do vinho e derivados do vinho e da
uva, desde a produção até a comercialização;
V - a análise do vinho e derivados. do vinho e da uva
nacional e estrangeiro;
VI - estabelecer, e reconhecer como oficiais, métodos de
análise e amostragem, e os limites de tolerância analítica;
VII - expedir Guia de Livre Trânsito para comercialização do vinho e derivados do vinho e da uva, a granel, envasados e engarrafados;
VIII - indicar as práticas enológicas e uso de aditivos e
coadjuvantes na elaboração do vinho e deri.vados do vinho e da
uva;

IX - estabelecer as correlações de proporcionalidade entre a matéria-prima e o produto, nos limites tecnológicos previstos neste regulamento, assim como fixar margens de tolerância
admitidas no cálculo de rendimentos;
X - estabelecer o controle do período de envelhecimento e da capacidade máxima dos recipientes utilizados para os
destilados alcoólicos e as aguardentes envelhecidas, derivados
do vinho;
XI - fixar as normas para o transporte da uva destinada
à industrialização;
XII - propor. o zoneamento da viticultura no País e o
controle do plantio e da multiplicação de mudas;
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 182(2, t.21:1Ü43-1678, mar.labr. 1990.
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XIII - providenciar a execução e atualização do cadastramento da viticultura brasileira;
XIV - orientar o setor vitivinícola quanto aos produtos e
estabelecimentos; e
XV - designar o perito da análise de desempate, quando
não houver acordo entre as partes.
Art. 3? O Ministério da Agricultura poderá celebrar convênios com os Estados, Territórios e Distrito Federal para a
execução dos serviços que lhe foram atribuídos em lei e neste
regulamento.
CAPÍTULO II
Das Atividades Administrativas
Seção I

Das Definições
Art. 4? As atividades administrativas relacionadas com a
produção vitiviníferas serão entendidas segundo as definições
constantes desta seção.
Art. 5? -Controle é a verificação administrativa da produção, industrialização, manipulação, circulação e comercialização
do vinho e derivados do vinho e da uva.
Art. 6? Inspeção é o acompanhamento das fases de produção e manipulação sob 08 aspectos tecnológicos e sanitários do
vinho e derivados do vinho e da uva.
Art. 7? Fiscalização é a ação externa e direta dos órgãos
do poder público para verificação do cumprimento da lei.
Art. 8? Padronização é a especificação quantitativa e qualitativa da composição, apresentação e estado sanitário do vinho e derivados do vinho e da uva.
Art. 9? Classificação é o ato de identificar a uva, o vinho
e os derivados da uva e do vinho, os estabelecimentos, com base em padrões oficiais.
Art. 10. Análise Fiscal é o procedimento laboratorial para
identificar ocorrência de fraude, falsificação e adulteração, obCol. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 182(2, t.2):1043-1678, mar./abr. 1990.
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servadas pelo agente fiscal desde a produção até a comercialização do vinho e derivados do vinho e da uva.
Art. 11. Análise de Registro é o procedimento laboratorial
para confirmar os componentes analíticos que dizem respeito à
veracidade da composição apresentada por ocasião do pedido de
registro do vinho e derivados do vinho e da uva.
Art. 12: Análise de Orientação é o procedimento laboratorial para orientar a industrialização do vinho e derivados do vinho e da uva, quando solicitada.
Art. 13. Análise de Controle é o procedimento laboratorial
com a finalidade de controlar a industrialização e importação do
vinho e derivados do vinho e da uva.

Seção II
Do Registro de Estabelecimentos de Vinhos
e Derivados do Vinho e da Uva
Art. 14. O vinho e os derivados do vinho e da uva, bem
como os estabelecimentos de preparação, manipulação, beneficiamento e acondicionamento de vinho e derivados do vinho e
da uva nacionais, e os importadores destas bebidas estrangeiras
deverão ser registrados no Ministério da Agricultura.
Art. 15.. Os registros serão válidos em todo o território nacional e deverão ser renovados a cada dez anos.
Art. 16. Os pedidos de registro de estabelecimento deverão ser instruídos com:
I - formulário de registro, fornecido pelo Ministério da
Agricultura, devidamente preenchido, em três vias (original e
duas cópias);
U - planta baixa e de cortes longitudinal e transversal
do estabelecimento;
Ill
memorial descritivo das instalações e equipamentos;
IV
laudo de análise física, química e bacteriológica da
água a ser utilizada no estabelecimento;
V - procuração, quando for o caso;
VI -comprovante de pagamento de taxa de registro;
Co!. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 182(2, t.2);lü43-1678, mar./abr. 1990.
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VII - laudo de vistoria oficial; e
VIII - nome do técnico responsável pela produção com
qualificação e número de registro no conselho profissional respectivo.
Parágrafo único. Os estabelecimentos, importadores ou exportadores de vinho e derivados do vinho e da uva estrangeiros,
estão dispensados do atendimento das exigências expressas nos
itens lI, III, IV, VII, e VIII, ficando, contudo, obrigados à apresentação de provas das condições de higiene, das instalações, e
de cópia do contrato social, no qual deve constar a condição de
importador ou exportador de bebidas e vinagres, ou de mercadorias em geral.
Art. 17. Os requerimentos de registro de produto serão
acompanhados de:
I - formulário de registro, fornecido pelo Ministério da
Agricultura, devidamente preenchido, em três vias (original e
duas cópias);
II - memorial descritivo da composição principal do vinho e derivados do vinho e da uva, indicando o nome e percentual dos ingredientes básicos, ação, código e nome dos aditivos,
em três vias (original e duas cópias);
III - memorial descritivo do processo de elaboração do
vinho e derivados do vinho e da uva, em três vias (original e
duas cópias);
IV - descrição das formas de embalagem e acondicionamento do vinho e derivados do vinho e da uva, em três vias (original e duas cópias);
V
croqui do rótulo, em três vias (original e duas cópias);
laudo analitico do vinho e derivados do vinho e da
VI
uva; e
VII
comprovante de pagamento de taxa de registro.
Art. 18. O pedido de registro (arts. 16 e 17) deverá ser instruído com os seguintes elementos informativos;
I .. firma ou razão social do produtor;
II -.:.' endereço da sede social e dos locais de industrialização;
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 182(2, t.2):1043-1678, mar./abr. 1990.
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III - nome, marca, classe e tipo do produto;
IV - composição principal do produto, com a indicação
de seus aditivos;
V
memorial descritivo do processo de elaboração do
produto;
VI
forma de embalagem e acondicionamento do produto e modelo de rótulo;
VII - número de registro dos estabelecimentos produtor e
engarrafador; e
VIII - outros dados previstos em atos administrativos.
Art. 19. Para efeito de registro, o vinho e derivados do vinho e da uva serão submetidos à análise de registro.
Art. 20. O produto registrado somente poderá ser modificado em sua composição após exame e autorização do Ministério da Agricultura.
Art. 21. Quando houver modificação em forma ou cor do
rótulo, a empresa comunicará ao órgão fiscalizador, um mês antes de sua utilização, apresentando o novo modelo de rótulo, em
três vias.
Art. 22. Os registros serão concedidos no prazo de 45 dias,
a contar da data do protocolo no Ministério da Agricultura, ressalvados os casos de desatendimento do regulamento.

Seção III
Da Classificação dos Estabelecimentos
Art. 23. A classificação geral dos estabelecimentos vinícolas, de acordo com suas atividades, será:
I
II
III
IV
V
VI

produtor ou elaborador;
engarrafador ou envasador;
padronizador (standardizer)
exportador;
importador;
acondicionador.

Cal. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 182(2, t.2):1043-1678. mar./abr. 1990.
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Art. 24. Sem pre]U1Z0 de outras classes adequadas aos
fins deste regulamento, os estabelecimentos serão enquadrados
em:

I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX

cantina central (art. 25);
posto de vinifícação (art. 26);
cantina rural (art. 27);
adega regional de vinhos finos (art. 28);
engarrafador ou envasador (art. 29);
padronizador (art. 30);
destilaria (art. 31);
vinagraria (art. 32);
produtor ou elaborador (art. 33).

Art. 25. Cantina central é o estabelecimento de produção e
padronização, no qual se executam todas as práticas enológicas
e enotécnicas, permitidas pela legislação vigente.
Art. 26. Posto de v inificação é o estabelecimento auxiliar
de produção da cantina central, no qual se realizam as operações de vinificação, para fornecimento do produto à cantina
central.
Art. 27. Cantina rural é o estabelecimento de produção individual, existente nas propriedades agricolas dos vitivinicultores, onde se efetua a vinificação de sua produção, podendo
comercializá-la engarrafada, desde que observadas as exigências de normas técnicas estabelecidas para a cantina central.
Art. 28. Adega regional de vinhos finos é o estabelecimento destinado à produção de vinhos elaborados exclusivamente
de uvas viníferas de sua própria produção.
Art. 29. Engarrafador ou envasador é o estabelecimento
que se destina ao engarrafamento do vinho e dos derivados da
uva e do vinho, recebidos em barris ou em outros grandes recipientes, no qual poderão ser efetuados a frigorificação, filtração, trasfega, pasteurização, colagem e clarificação destes produtos.
Art. 30. Padronizador é o estabelecimento que padroniza
vinho ou derivados da uva e do vinho, usando produtos já elaborados de diferentes procedências.
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 182(2, t.2):lü43·1678, mar./abr. 1990.
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Art. 31. Destilaria é o estabelecimento de produção de
destilados de vinho e derivados do vinho e da uva.
Art. 32. Vinagraria é o estabelecimento que se destina à
produção de vinagres.
Parágrafo único. A vinagraria deverá estar situada em Iocal isolado do estabelecimento produtor de vinho e derivados do
vinho e da uva.
Art. 33. Produtor ou elaborador é o estabelecimento que
transforma a uva, o vinho e seus derivados em produtos industrializados ou semi-industrializados.
Art. 34. Os estabelecimentos referidos nesta seção observarão ainda, no que couber, os preceitos relativos aos gêneros
alimentícios em geral, constantes da respectiva legislação.
Art. 35. Na observância deste regulamento serão fixados,
em atos administrativos, os equipamentos mínimos exigidos para cada tipo de estabelecimento e linha de produção da unidade
industrial.

Seção IV

Da Classificação dos Derivados
Art. 36. Derivados da uva e do vinho são os produtos que
deverão ter, como origem, a uva e o vinho, em percentuais não
inferiores a 50%. os quais deverão ser definidos nos Padrões de
Identidade e Qualidade, a serem fixados pelo Ministério da
Agricultura.
Art. 37. Os derivados da uva e do vinho serão classificados em fermentados (art. 38), destilados (art. 39), fermentados
acéticos (art. 40), não alcoólicos (art. 41) e alcoólicos por mistura (art. 42).
Art. 38. São fermentados o vinho, a jeropiga e o filtrado
doce.
Art. 39. São destilados o conhaque, o brendy ou conhaque
fino, a garappa, graspa ou bagaceira, o destilado alcoólico simples de vinho, o destilado alcoólico simples de bagaço de uva, o
destilado alcoólico simples de borras, o pisco e o álcool vínico.
Co!. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 182(2, t.2):lü43-1678, mar.v'abr. 1990.

1217
Art. 40.

Considera-se na classe de fermentado acético o vi-

nagre.

Art. 41. Integra a classe dos derivados não alcoólicos e
não fermentados, o suco de uva, o mosto concentrado e o mosto
sulfitado.
Art. 42. São alcoólicos por mistura o licor de conhaque fino ou brandy, o licor de bagaceira ou de grappa, a bebida alcoólica mista, a mistela, o coquetel, o alcoólico composto, as bebidas refrescantes com vinho (cooier com vinho), mistela composta e sangria.
Art. 43. Derivados da uva e do vinho não-alcoólicos são
os que contiverem até 0,5 0 G .L. (meio grau Gay Lussac) de álcool etilico potável.
Art. 44. Vinhos e derivados do vinho e da uva alcoólicos
são os que contiverem mais de 0,5 0 G .L. de álcool etílico potável.

CAPÍTULO III
Da Rotulagem de Vinho e Derivados do Vinho e da Uva
Art. 45., Rótulo será qualquer identificação afixada ou gravada sobre o recipiente do vinho e derivados do vinho e da uva.
Art. 46. O rótulo de vinho e derivados do vinho e da uva
deverá ser previamente aprovado pelo Ministério da Agricultura.
Art. 47. O rótulo deverá mencionar, em cada unidade, sem
prejuízo de outras disposições de lei, em caracteres visíveis e
legíveis, os seguintes dizeres:
I - o
padronizador:
U - o
lU - o
Agricultura;
IV
o
V - a

nome do produtor, fabricante ou engarrafador, ou

endereço do estabelecimento de industrialização;
número de registro do produto no Ministério da
nome do produto e sua marca comercial;
expressão indústria brasileira;
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VI - o conteúdo líquido;
VII - os aditivos empregados ou seus códigos indicativos e. por extenso, a respectiva classe;
VIII - a graduação alcoólica, se bebida alcoólica;
IX - o grau de concentração e forma de diluição, quando
se tratar de produto concentrado; e
X - o grau de concentração acética, quando se tratar de
vinagre.
Parágrafo único. Quando os dizeres constantes dos itens
IV e VII forem impressos em cápsula metálica, não poderão figurar na sua parte prensada.
Art. 48. Ressalvados a marca, o nome do produto, as expressões de domínio público e as ilustrações tradicionais, o rótulo que contiver texto em idioma estrangeiro deverá apresentar
a respectiva tradução em português, com idêntica dimensão gráfica.
§ 1? Os rótulos do vinho e derivados do vinho e da uva
destinados à exportação poderão ser escritos, na todo ou em

parte, no idioma do país de destino.
§ 2? A declaração superlativa de qualidade do produto deverá observar a classificação prevista no Padrão de Identidade
e Qualidade.
§ 3? As disposições deste artigo não se aplicam ao rótulo
de bebidas estrangeiras, que será disciplii>.ado em ato administrativo.
Art. 49. O disposto nos incisos I, lI, IV, VII, VIII, IX e X
do art. 47 aplica-se aos produtos importados, podendo ser atendido mediante aposição de rótulo complementar.
Art. 50. O rótulo não poderá conter denominação, símbolo, figura, desenho ou qualquer indicação que possibilite erro ou
equívoco sobre a origem, natureza e composição do produto,
nem atribuir-lhe finalidade, qualidade ou características que
não possua.
Parágrafo único. Nos rótulos do vinho e derivados do vinho e da uva que resultarem de padronização é dispensada a indicação de sua origem.
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CAPÍTULO IV
Dos Padrões de Identidade e Qualidade

Seção I
Do Mosto
Art. 51. Mosto concentrado é o produto obtido por desidratação parcial de mosto não fermentado, tendo no mínimo a
metade do peso composto de sólidos solúveis de uva.
Art. 52. Mosto cozido é o produto resultante da concentração avançada de mostos a fogo direto ou a vapor, .sensivelmente
caramelízado, com um conteúdo mínimo de meio quilograma de
açúcar por litro.
Art. 53. Ao mosto em fermentação poderão ser adicionados os corretivos álcool vínico, mosto concentrado e sacarose
dissolvida com mosto.
Parágrafo único. O Ministério da Agricultura, após comprovação técnica, poderá permitir o uso de outros corretivos.
Art. 54. As correções previstas neste artigo somente poderão ser realizadas durante a elaboração do vinho, nas zonas de
produção.
Art. 55. O limite para correção deve corresponder a uma
elevação máxima de 3° G.L., na graduação alcoólica do vinho.
Art. 56. O Ministério da Agricultura poderá determinar,
anualmente, considerada a previsão de futura safra, qual ou
quais dos corretivos (art. 53) deverão nela ser usados para a safra de uvas em curso. bem como estabelecer sua proporção, OU~
vida o setor vitivinícola e respeitadas as peculiaridades técnicas
de cada produto.
Art. 57. É proibida a industrialização de mosto e da uva
de procedência estrangeira, para a produção de vinhos e derivados do vinho e da uva.
Art. 58. Em casos especiais, e mediante prévia autorização do Ministério da Agricultura, o mosto concentrado poderá
ser fermentado, destinando-se o produto resultante à elaboração
de álcool vinico.
Art. 59. O vinho e os derivados do vinho e da uva, quando
destinados exclusivamente à exportação, poderão ser elaboraCol. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 182(2, t.2):1043-1678, mar.labr. 1990.
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dos de acordo com a legislação do país a que se destinam, devendo ser registrados no Ministério da Agricultura, não podendo ser comercializados no mercado nacional.
Art. 60. Ficam proibidas a industrialização e comercialização do vinho e derivados do vinho e da uva, cuja relação de
proporcionalidade entre matéria-prima e produto não obedeça
aos limites tecnológicos estabelecidos pelo Ministério da Agricultura.
Art. 61. No caso de vinho, a proporcionalidade não poderá
ser superior a quatro quintos, após a separação das borras.
Art. 62. O Ministério da Agricultura, ouvido o setor
vinícola, considerando as condições peculiares de cada safra,
zonas de produção e as variedades de uvas, poderá estabelecer
outros índices de proporcionalidade.
Seção II
Do Suco de Uva
Art. 63. Suco de uva é a bebida não fermentada, obtida do
mosto simples, sulfitado ou concentrado, de uva sã, fresca e
madura, sendo tolerada a graduação até 0,5 0 G .L.
Art. 64. O suco de uva não poderá conter substâncias estranhas à fruta, excetuadas as previstas na legislação específica.
Art. 65. O suco de uva que for parcialmente desidratado
deverá mencionar no rótulo a sua concentração, devendo ser denominado de suco de uva concentrado, sendo vedada a adição
de açúcar.
Art. 66. Ao suco de uva simples ou integral ou reprocessado poderá ser adicionado açúcar na quantidade máxima de um
décimo em peso, dos açúcares do mosto, devendo constar no rótulo a declaração suco de uva adoçado.
§ 1? O suco de uva obtido pela diluição do concentrado ou
desidratado até sua concentração natural, deverá ser designado
suco de uva reprocessado ou reconstituído.
§ 2? Suco de uva desidratado é o produto sob a forma sólida, obtido pela desidratação do suco de uva, cujo teor de umidade não excede a três centésimos.
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§ 3? A designação integral ou simples será privativa do
suco de uva sem adição de açúcares e na sua concentração natural.

Seção III

Do Filtrado Doce e da Mistela Composta
Art. 67. Filtrado doce é o produto de graduação alcoólica
de até 5° G.L., proveniente de mosto de uva, parcialmente fermentado ou não, podendo ser adicionado de vinho de mesa e,
opcionalmente, ser gaseificado até três atmosferas a 100 C. (dez
graus Celsius).
Art. 68. Mistela composta é o produto com graduação alcoólica de 15° a 20° G.L., que contiver o mínimo de 70% de mistela e 15% de vinho de mesa, adicionado de substâncias amargas ou aromáticas, permitindo-se a correção do grau alcoólico
com álcool etílico potável.
Seção IV

Do Vinho
Art. 69. Quanto ao teor de açúcar, o vinho será:
I - ·brut;
11
extraseco;
III
seco, sec ou dry;
IV
meio seco ou demi-sec;
V
meio doce;
VI
suave;
VII
doce.
Parágrafo único. Caberá ao Ministério da Agricultura disciplinar outras classes de vinho.
Art. 70. Vinho especial é o que, apresentando, predominantemente, características organolépticas de vitis vinifera, demonstra presença de uvas híbridas ou americanas, até o máximo de dois quíntos.
Art. 71. Vinho comum ou de consumo corrente é o vinho
não ídentífícado nos. §§ 2? e 3? do art. 9? da Leí n? 7.678, com caCol. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 182(2, t.2):1043·1678, mar./abr. 1990.

1222
racterísticas predominantemente ou não de variedades híbridas
ou americanas.
Parágrafo único. Os vinhos comuns e especiais serão identificados no rótulo pela expressão vinho de mesa, sendo facultativo o uso dos termos especial ou comum.
Art. 72. Quanto ao teor de açúcares totais, calculado em
g/1 (grama por litro) de glicose, o vinho de mesa será denominado de:
I - extraseco o que contiver até três gramas de glicose
por litro;
II - seco o que contiver de três a cinco gramas de glicose
por litro;
111 - meio seco ou demi-sec o que contiver mais de cinco
e, no máximo, vinte gramas de glicose;
IV - suave o que contiver mais de vinte gramas de glicose.
Art. 73. Quanto ao teor de açúcares totais, expresso em
gl icose, o vinho leve será denominado de:
I - extraseco o que contiver até três gramas de glicose
por litro;
II - seco o que contiver de três a cinco gramas de glicose
por litro;
111 - meio seco ou demi-sec o que contiver mais de cinco
e, no máximo, vinte gramas de glicose por litro;
IV - suave o que contiver mais de vinte gramas de glicose
por litro.
Art. 74. Champanha (champagne) é o vinho espumante,
cujo anidrido carbônico seja resultante, unicamente, de uma segunda fermentação alcoólica de vinho, em garrafa ou em grande
recipiente, com graduação alcoólica de 10° a 13° G.L., com pressão mínima de três atmosferas a 10°C.
Art. 75. Quanto ao teor de açúcares totais, expresso em
glicose, o champanha será denominado de:
I - Extrabrut o que contiver até seis gramas de glicose
por litro;
II - Brut o que contiver de seis a quinze gramas de glícose por litro;
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111 - Seco ou sec o que contiver mais de quinze e, no máximo, vinte gramas de glicose por litro;
IV - Meio doce e meio seco ou Demi-Sec o que contiver
mais de vinte e, no máximo, sessenta gramas de glicose por litro;

V - Doce o que contiver mais de sessenta gramas de glicose por litro.
Art. 76. Vinho Moscatel Espumante (processo Asti) ou vinho moscato espumante é o vinho com gradução alcoólica de 7°
a lO' G.L., resultante de uma única fermentação alcoólica do
mosto de uva da variedade moscatel (moscato), em garrafa ou
grande recipiente e com pressão mínima de três atmosferas a

io- C.

Art. 77. Vinho gaseificado é o vinho espumante resultante
da introdução de anidrido carbônico puro, por qualquer processo, devendo apresentar graduação alcoólica de lO' a 13' G .L. e
pressão mínima de duas e máxima de três atmosferas a 10° C.
Art. 78. Vinho licoroso é o vinho doce ou seco, com graduação alcoólica de 14' a 18' G.L., adicionado ou não de álcool
etílico potável, mosto concentrado, caramelo, açúcares e mistela
simples.
Art. 79. Quanto ao teor de açúcares, expresso em glicose,
o vinho Iicoroso será denominado de:
I - seco o que contiver no máximo vinte gramas de ghcose por litro;
II - doce o que contiver mais de vinte gramas de glicose
por litro.
Parágrafo único. A adição de álcool etílico potável no vinho licoroso, expresso em álcool anidro, não poderá ser superior a um décimo do volume total do produto.
Art. 80. Vinho composto é a bebida com graduação alcoólica de 15' a 18' G.L., obtida pela adição ao vinho de macerados
ou concentrados de plantas amargas ou aromáticas, substâncias
de origem animal ou mineral, álcool etílico potável, açúcares,
caramelo e mistela simples.
Art. 81. Quanto ao teor de açúcar, expresso em glicose, o
vinho composto será denominado de:
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I - seco ou dry , o que contiver no máximo quarenta gramas de glicose por litro;
II - meio seco ou meio doce, o que contiver mais de quarenta e, no máximo, oitenta gramas de glicose por litro;
lU - doce. o que contiver mais de oitenta gramas de glicose por litro.
Art. 82. A adição de álcool etílico potável no vinho composto, expresso em álcool anidro, não poderá ser superior a 60%
da graduação alcoólica do produto.
Art. 83. O vinho composto deverá conter no mínimo sete
décimos de vinho de mesa que poderá ser substituído, em parte,
por equivalente em mistela simples.
Art. 84. O vinho somente poderá ser destilado mediante
prévia autorização do Ministério da Agricultura, que deverá
emitir certificado de origem do destilo.

Seção V
Do Conhaque
Art. 85. Ao conhaque poderão ser adicionados:
I - caramelo, açúcares, em quantidades não superiores a
dois gramas em cem mililitros do produto; e
U - bonificadores de origem natura!.
Art. 86. Brandy ou Conhaque Fino será classificado por
tipo, segundo o tempo de envelhecimento de sua matéria-prima,
conforme disposições do Ministério da Agricultura.
Art. 87. Ao Brandy ou Conhaque Fino poderão ser adicionados caramelo, açúcares em quantidades não superiores a dois
gramas em 100 ml (cem mililitros) do produto. e bonificadores
de origem natura!.
Art. 88. Pisco é a bebida com graduação alcoólica de 38° a
54° G.L .• obtida da destilação do mosto fermentado de uvas
viníferas aromáticas.
Art. 89. Licor de Conhaque Fino ou Brandy é a bebida
com graduação alcoólica de 18° a 54° G.L., tendo como matériaprima o conhaque ou Brandy (Lei n? 7.678, art. 19).
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Seção VI

Do Cooler
Art. 90. Cooler com vinho é a bebida com graduação alcoólica de 3° a 7° G.L., obtida pela mistura de vinho de mesa,
suco de uma ou mais frutas e água potável, podendo ser gaseificado e adicionado de açúcares.
Art. 91. O Cooler com vinho deverá conter, no mínimo, a
metade de vinho de mesa, o qual poderá ser parcialmente substituído por suco de uva.
Art. 92. A graduação alcoólica do Coller com vinho devera
ser proveniente. exclusivamente, do vinho de mesa, sendo proibida a adição de álcool etílico potável ou outro tipo de bebida
alcoólica.
Art. 93. O Cooler poderá conter extratos ou essências aromáticas naturais, corantes naturais e caramelo.
Seçêo VII

Da Sangria
Art. 94. Sangria é a bebida com graduação alcoólica de 7"
a 12° G.L., obtida pela mistura de vinho de mesa, sucos de uma
ou mais frutas, água potável, podendo ser adicionada de açúcares.
Art. 95. A sangria deverá conter, no mínimo, 50% de vinho, podendo ser adicionada de outras bebidas alcoólicas em
quantidade não superior a 10% (dez por cento) do volume total
do produto.
Art. 96. A sangria poderá conter extratos ou essências
aromáticas naturais e partículas ou pedaços sólidos da polpa de
frutas.
Seção VIII
Do Vinagre
Art. 97. O vinho destinado à elaboração de vinagre deverá
ser acetificado na origem, com vinagre duplo, de modo que
apresente, após a acetificação, uma acidez acética mínima de
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seis milésimos, expressa em gramas de ácido acético, em cem
mililitros de vinho.
Art. 98. O vinagre duplo deverá ter uma acidez volátil
mínima de oito gramas em cem mililitros do produto, expressa
em ácido acético, e apresentar estabilidade biológica.
Art. 99. Somente será considerado matéria-prima, para
elaboração de vinagre, o vinho-base que atender ao disposto no
art. 97.
Art. 100. A fiscalização deverá executar a análise prévia e
a expedição da Guia de Livre Trânsito para o vinagre destinado
à acetificação do vinho.
Art. 101. Os fornecedores de vinho destinado à elaboração
de vinagre providenciarão a aquisição do vinagre duplo para
acetificá-lo até o limite mínimo previsto no art. 97 e o estocará
em tanque próprio, em prédio isolado, distante da adega.
Art. 102. A operação de acetífícação do vinho-base deverá
ser feita no próprio recipiente que fará seu transporte até o destino e no local previsto no artigo precedente, com utilização de
equipamento específico (bombas, mangueiras, filtros, etc.) para
tal fim.
Art. 103. A acidez volátil mínima do vinagre será de quatro gramas em cem mililitros do produto, expressa em ácido
acétíco, e o álcool residual não deverá exceder a 10 G.L., sendo
os outros componentes proporcionais à matéria-prima usada em
sua elaboração e previstos pelo Ministério da Agricultura.
Parágrafo único. O vinagre que contiver acidez volátil superior ao dobro do previsto neste artigo será denominado vinagre duplo, podendo ser desdobrado para fins de comercialização.
Art. 104. Ao vinagre não poderá ser adicionado caramelo
ou outro tipo de corante.
Art. 105. Será proibido o uso de melaço, subproduto do
açúcar, mesmo como nutriente, na elaboração do vinagre.
Art. 106. O vinagre poderá ser submetido à filtração, colagem, clarificação, aeração e envelhecimento.
Art. 107. A conservação do vinagre poderá ser feita mediante pasteurização ou pelo uso de dióxido de enxofre, na
quantidade máxima prevista pelo Ministério da Agricultura.
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Art. 108. O uso de outro tipo de conservante, aditivo ou
nutriente só poderá ocorrer mediante prévia autorização do órgão competente.
Art. 109. O grau de acidez deverá constar no rótulo ou, no
caso de transporte a granel, no respectivo documento fiscal.
Art. 110. O vinagre será classificado em vinagre de vinho
tinto ou vinagre de vinho branco, de acordo com a matériaprima que lhe deu origem.
Art. 111. O produto resultante da fermentação acética de
outros líquidos alcoólícos será denominado de fermentado acético.
Parágrafo único. O fermentado acético de outros líquidos
alcoólicos poderá usar a palavra vinagre no rótulo, porém acrescida do nome da matéria-prima de sua origem, em caracteres de
dimensão e cor -iguais ao da palavra vinagre de maior dimensão.
Art. 112. O ácido acético do vinagre somente poderá provir da fermentação acética do vinho.
Art. 113. É vedada a produção de vinagre artificial para
uso alimentar.
Art. 114. A avaliação físico-química e organoléptica ou
sensorial dos vinhos e derivados, para fins de concurso ou competição públíca, com divulgação ou sem ela, deverá contar com
a prévia e expressa autorização dos produtores eventualmente
interessados em participar, sendo obrigatória a supervisão pela
Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (Embrapa) por
íntermédío do Centro Nacíonal de Pesquisa de Uva e Vinho
(CNPUV), que fixará as normas e métodos a serem empregados.
CAPÍTULO V
Controle e Circulação de Vinhos e Derivados do Vinho e da Uva
Das Disposições Preliminares

Art. 115. O adoçamento do vinho somente poderá ser efetuado com sacarose na forma sólida, no próprio vinho ou com
mosto de uva, concentrado ou não.
Parágrafo único. O adoçamento com mosto de uva será
efetuado apenas na zona de produção.
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Art. 116. As práticas enológicas para elaboração do vinho
e derivados serão disciplinadas em ato administrativo.

Seção I
Das Zonas de Produção
Art. 117. Para efeito deste regulamento, Zona de Produção
é a região geográfica formada por parte ou totalidade de um ou
mais municípios, na mesma Unidade da Federação, onde existem a cultura da videira e a industrialização da uva (Lei n~
7.678, art. 42, parágrafo único).
Art. 118. As zonas de produção são:
I - Estado do Rio Grande do Sul:
a) Região da Serra Gaúcha;
b) Região do Alto Jacuí;
c) Região do Alto Uruguai; e
di Região da Fronteira.
II - Estado de Santa Catarina:
a) Vale do Rio do Peixe;
b) Vale do Tubarão; e
c) Região de Urussanga.
III - Estado do Paraná:
a) Região da Grande Curitiba; e
b) Região de Maringá.
IV - Estado de São Paulo:
a) Região de São Roque; e
b) Região de Jundiaí.
V - Estado de Minas Gerais:
- Região da Serra da Mantiqueira.
VI - Estado da Bahia:
- Vale do Rio São Francisco.
VII - Estado de Pernambuco:
- Vale do Rio São Francisco.
Art. 119. O Ministério da Agricultura, com a participação
do setor vitivinícola, levará em consideração fatores agroclimáticos e tecnológicos para caracterizar e demarcar as zonas de
produção já identificadas, indicando as variedades de uvas aptas em cada zona e os respectivos tipos de vinho.
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Art. 120. Os estudos e procedimentos necessários ao cumprimento do disposto no artigo anterior deverão ser iniciados no
prazo de 180 dias, a contar da data de publicação deste regulamento, devendo, no prazo de oito anos, ser apresentado pelo
Ministério da Agricultura e setor vitivinícola projeto de zoneamenta vitivinícola.
Seção II
Do Tipo
Art. 121. O uso do termo tipo em vinhos e derivados do
vinho e da uva, cujas características correspondam a produtos
clássicos internacionalmente conhecídos, somente é admitido se:
I - o produto é elaborado com a mesma tecnologia de
origem;
II - para os vinhos de mesa, são utilizadas as mesmas
variedades de uva de origem, em percentual a ser estabelecido
pelo Ministério da Agricultura;
111 ~ nos casos dos vinhos licorosos e compostos, a
matéria-prima é de variedades viníferas similares.
Art. 122. O Ministério da Agricultura fixará os Padrões de
Identidade e- Qualidade, que permitirão o uso do termo tipo em
vinhos e derivados do vinho e da uva.

Seção lII
Da Comercialização
Art. 123. O vinho e derivados do vinho e da uva, com exceção da borra e do bagaço, do suco de uva e do vinho destinado à destilação, somente poderão ser comercializados após a de·
claração, perante o Ministério da Agricultura, no prazo (Lei n?
7.678, art. 29, IH):
I - de dez dias após a vindima, relativamente à quantidade de uva recebida e vendida, por variedade; e
H - de 45 dias após a vindima, relativamente à quantidade de vinhos e de derivados do vinho e da uva produzidos durante a safra, com a respectiva identidade.
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Art. 124. É permitida a venda fracionada de vinho e suco
de uva nacionais, acondicionados em recipientes adequados,
contendo até cinco litros, podendo este limite ser ampliado até
vinte litros, a critério da Secretaria de Inspeção de Produto Vegetal SIPV, desde que os produtos conservem integralmente as
qualidades originais.

Seção IV
Dos Produtos Destinados à Industrialização
Art. 125. O Ministério da Agricultura fixará as normas
técnicas para transporte e avaliação de qualidade da uva destinada à industrialização.
Art. 126. Os estabelecimentos produtores ou elaboradores
de vinho e derivados do vinho e da uva deverão apresentar,
mensalmente, em formulário próprio, até o dia 10 do mês subseqüente, a declaração das manipulações ou transformações destes produtos ocorridas durante o mês.
CAPÍTULO VI
Da Inspeção e Fiscalização

Seção I
Das Amostras
Art. 127. A autoridade fiscalizadora procederá à colheita
de três amostras representativas- do produto para as análises
fiscal e de controle.
Art. 128. Os volumes, máximo e mínimo, para cada tipo
de produto serão estabelecidos pela SIPV.
Art. 129. A amostra deverá ser autenticada e tornada inviolável na presença do interessado e, na ausência ou recusa
deste, de duas testemunhas.
Art. 130. Uma unidade da amostra será utilizada pelo laboratório oficial, outra permanecerá no órgão fiscalizador, guardada em condições de conservação e inviolável, e a última ficará em poder do interessado para perícia de contraprova.
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Art. 131.

O disposto nos arts. 127 a 130 deste regulamento

aplica-se também ao vinho e derivados do vinho e da uva de
procedência estrangeira.

Seção II
Do Resultado da Análise e da Perícia de Contraprova
Art. 132. O resultado da análise fiscal deverá ser informado ao fiscalizado e ao fabricante ou produtor do vinho e derivados do vinho e da uva, quando distintos, no prazo de 45 dias,
contados da data de colheita.
Art. 133. O interessado que não concordar com o resultado
da análise poderá requerer perícia de contraprova.
Art. 134. A perícia de contraprova deverá ser requerida ao
órgão fiscalizador no prazo de dez dias, contados da data do recebimento do resultado da análise condenatória.
Art. 135. No requerimento de contraprova o interessado
mencionará o seu perito, devendo o indicado satisfazer os requisitos legais pertinentes à perícia. sob pena de recusa liminar.
Art. 136. A perícia de contraprova será efetuada sob a
amostra em poder do detentor ou responsável, no laboratório
oficial que 'tenha realizado a análise fiscal, com a presença dos
peritos do interessado e do laboratório que expediu o laudo anterior.
Art. 137. A perícia de contraprova não excederá o prazo de
quinze dias, contados da data do recebimento do requerimento
pelo órgão competente, salvo quando condições técnicas exigirem a sua prorrogação.

Art. 138. Não será realizada perícia de contraprova se a
amostra em poder do interessado apresentar indícios de sua violação.
Art. 139. Na hipótese de haver a violação a que se refere o
parágrafo anterior, será lavrado auto "de infração.
Art. 140. Ao perito do interessado será dado conhecimento
da análise fiscal, prestadas as informações solicitadas e exibídos os documentos necessários ao desempenho de sua tarefa no
ato da realização da perícia.
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Art. 141. Da perícia de contraprova serão lavrados laudo e
ata, assinados pelos peritos e arquivados os originais no laboratório oficial, após a entrega de cópias à autoridade fiscalizadora
e ao requerente.
Art. 142. Se os peritos apresentarem laudo divergente do
laudo da análise fiscal, o desempate será feito por um terceiro
perito eleito de comum acordo ou, em caso negativo, designado
pela autoridade competente, realizando-se nova análise sobre a
amostra em poder do órgão fiscalizador, facultada a assistência
dos peritos anteriormente nomeados.
Art. 143. Qualquer que seja o resultado da perícia de desempate, não será permitida a sua repetição.
Art. 144. Quando não confirmado o resultado condenatório
da análise fiscal, após a realização da perícia, o requerente poderá solicitar a devolução da taxa recolhida para este fim.
Seção III
Da Fiscalização
Art. 145. A ação fiscalizadora será exercida:
I - por agentes fiscais credenciados pejo Ministérío da
Agricultura; e
II - nos estabelecimentos de produção, preparação, manipulação, beneficiamento, acondicionamento, depósito, distribuição, exposição e comercialização de vinho e derivados do vinho
e da uva, bem como sobre matérias-primas, produtos, equipamentos, instalações, recipientes, veículos e propriedades das
respectivas empresas.
Art. 146. Agente Fiscal é o funcionário do Ministério da
Agricultura ou órgão conveniado, credenciado para exercer as
atividades de inspeção e fiscalização da uva, do vinho e derivados do vinho e da uva, bem como de estabelecimentos abrangidos por este regulamento.
Art. 147. O Agente Fiscal deverá ter formação profissional
com habilitação para o exercício da atividade de fiscalização da
uva, do vinho e derivados do vinho e da uva.
Art. 148. A fiscalização terá livre acesso aos estabelecimentos, abrangidos por este regulamento, podendo, solicitar
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auxílio da autoridade policial nos casos de recusa ou embaraço
à sua ação.
Art. 149. A identidade funcional dos Agentes Fiscais será
emitida, unicamente, pelo órgão de fiscalização do Ministério da
Agricultura, de conformidade com as normas a serem estabelecidas em ato administrativo.
Art. 150. No exercício de suas funções, o Agente Fiscal
poderá requisitar qualquer documentação que julgar necessária
ao fiel cumprimento de suas atribuições.
Art. 151. As empre de transporte de vinho e derivados do
vinho e da uva serão obrigadas a prestar informações e esclarecimentos à fiscalização sobre produtos depositados em seus armazéns ou em trânsito, e facilitar a colheita de amostras.
Art. 152. O disposto no artigo precedente aplica-se também às empresas que produzam ou comercializem produtos que
possam ser utilizados na adulteração ou falsificação de vinho e
derivados do vinho e da uva.

Seção IV
Das Análises Laboratoriais
Art. 153, Nas análises laboratoriais previstas neste regulamento serão aplicados os métodos oficiais estabelecidos pelo
Ministério da Agricultura.
Art. 154. Outros métodos de análise poderão ser utilizados
na fiscalização do vinho e derivados do vinho e da uva, desde
que reconhecidos como oficiais.
Seção V
Dos Requisitos de Qualidade
Art. 155. O vinho e derivados do vinho e da uva deverão
atender aos seguintes requisitos:
I - normalidade dos caracteres organolépticos próprios
da matéria-prima, classe, cor e teor de açúcar;
II - qualidade e teor dos componentes próprios da
matéria-prima;
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Ill - ausência de detritos, indícios de alterações e de microorganismos patogênicos; e
IV - ausência de substâncias nocivas, inclusive aromatízantes, corantes ou qualquer substância artificial, observado o
disposto neste regulamento e legislação sobre aditivos.

Seção VI
Da Alteração Acidental do Produto
Art. 156. Serão considerados acidentalmente alterados a
uva, o vinho e os derivados do vinho e da uva que tiverem seus
caracteres de qualidade modificados por causas naturais e, propositalmente alterados, os que tiverem sido falsificados ou
adulterados.
Art. 157. Entende-se como propositalmente alterados a
uva, o vinho e os derivados da uva e do vinho:
I - que tiverem sido adicionados de substâncias modificativas de sua composição, natureza e qualidade ou que provoquem a sua deterioração;
11 - que contiverem aditivos, não previstos na legislação
específica;
IH - que tiverem seus compoentes total ou parcialmente
substituídos;
IV - que tiverem sido aromatizados, coloridos ou adicionados de substâncias estranhas, destinadas a ocultar alteração
ou aparentar qualidade superior à real;
V - que tiverem a composição e demais especificações
diferentes das mencionadas na rotulagem, observadas as tolerâncias previstas nos Padrões de Identidade e Qualidade;
VI - que tiverem a composição ou rotulagem modificadas
sem a prévia autorização do Ministério da Agricultura; e
VII - que tiverem a composição e demais especificações
diferentes das mencionadas no rótulo.
Art. 158. Nos estabelecimentos e nas propriedades das
respectivas empresas abrangidas por este regulamento, será
proibido manter substâncias que possam ser empregadas na alteração proposital do produto.
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Art. 159. As substâncias tóxicas necessarras ou indispensáveis às atividades do estabelecimento, deverão ser mantidos
sob controle, em local isolado e apropriado.
Art. 160. O material empregado na produção, preparação,
manipulação, beneficiamento, acondicionamento e transporte de
vinho e derivados do vinho e da uva deverá observar as exigências sanitárias e de higiene.
Parágrafo único. O veículo empregado no transporte de vinho e derivados do vinho e da uva, a granel, deverá atender aos
requisitos técnicos destinados a impedir a alteração do produto.
Art. 161. No acondicionamento e fechamento de vinho e derivados do vinho e da uva somente poderão ser usados materiais que atendam aos requisitos sanitários e de higiene e que
não alterem 08 caracteres organolépticos nem transmitam substâncias nocivas ao produto.

CAPÍTULO VII
Das Infrações e das Penas
Seção I
Das Infrações
Art. 162. Considera-se infração, para o fim deste regulamento, a desobediência ou inobservância ao disposto nas normas legais e regulamentares, destinadas a preservar a integridade e qualidade dos produtos, a saúde do consumidor e a economia popular.
Art. 163. Constituem-se também infrações:
I - a fraude, a falsificação e a adulteração das matérias-primas, vinho e derivados do vinho e da uva;
II - produzir, preparar, beneficiar, acondicionar, transportar, ter em depósito ou comercializar vinho e derivados do'
vinho e da uva em desacordo com as disposições deste regulamento e atos do Ministério da Agricultura;
IH - construir, instalar ou fazer funcionar, em qualquer
parte do território nacional, estabelecimento industrial de vinho
e derivados do vinho e da uva sem o prévio registro no MinistéCol. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 182(2, L2):1043-1678, mar./abr. 1990.
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rio da Agricultura, ou com instalações inadequadas ao fim a
que se destinam;
IV - reconstruir, ampliar, remodelar as áreas de instalações industriais registradas, sem a prévia comunicação do Ministério da Agricultura ou 'órgão conveniado;
V - modificar a composição ou rotulagem de produto
registrado, sem a prévia autorização do Ministério da Agricultura, ressalvado o disposto no art. 21;
VI - manter no estabelecimento produtor de vinho e derivados do vinho e da uva substância que possa ser empregada
na alteração proposital do produto;
VII - não-atendimento de intimação em tempo hábil;
VIII - deixar de declarar, no prazo determinado, a produção de uva, vinho e derivados do vinho e da uva;
IX - transportar ou comercializar vinho e derivados do
vinho e da uva sem a respectiva Guia de Livre Trânsito;
X - deixar de declarar, no prazo determinado, os estoques, entradas e saídas de vinho e derivados do vinho e da uva;
XI - declarar incorretamente a capacidade do recipiente
para depósito de vinho e derivados do vinho e da uva, admitindo-se a tolerância de 3%; e
XII - todo e qualquer processo de manipulação empregado para aumentar, imitar ou produzir artificialmente 08 vinhos,
vinagres e produtos derivados da uva e do vinho.
Art. 164. Não constitui infração ter em depósito produtos,
em fase de industrialização, com características não padronizadas neste regulamento e atos complementares, nos quais não se
constatam processos de adulteração proposital, nem venham a
servir para adulteração ou falsificação de vinho e derivados do
vinho e da uva.

Seção II
Da Responsabilidade
Art. 165. Responde também pela infração quem:
I - comercializar, transportar, armazenar, intermediar
ou ter em depósito vinho e derivados do vinho e da uva, quando
desconhecida a origem;
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II - concorrer de qualquer modo para a prática da infração, ou dela obtiver vantagem; e
III - investido da responsabilidade técnica por estabelecimentos ou produtos, concorrer para -a prática da falsificação,
adulteração ou fraude. Neste caso, a autoridade fiscalizadora
deverá cientificar o conselho de classe profissional.
Parágrafo único. A responsabilidade do produtor e do engarrafador e do padronizador prevalecerá quando o vinho e derivados do vinho e da uva permanecerem em' vasilhame fechado
e inviolável.

Seção III
Das Penas
Art. 166. As infrações às disposições deste regulamento
serão apurados em processo administrativo, sujeitando os infratores à aplicação, isolada ou cumulativa, das seguintes penas:
I - advertência;
II - multa no valor de até 30.850 Bônus do Tesouro Nacional (BTN) (Lei n? 7.801(21, de 11 de julho de 1989);
III
inutil ização do produto;
IV
interdição;

V
suspensão; e
VI
cassação.
Art. 167. As penas previstas no artigo precedente serão
aplicadas de acordo com a natureza da infração e suas circunstâncias.
Art. 168. A aplicação das penas não exime o infrator da
responsabilidade civil ou criminal.
Art. 169. Quando a infração constituir crime ou contravenção, a autoridade fiscalizadora deverá representar ao órgão policial, para instauração de inquérito.
Art. 170. Far-se-á advertência nos casos em que a inobservância regulamentar puder ser reparada e não constituir fraude
ou falsificação.
(2) Coleção deeLeis de 1989, volume 181,

n~

4, pág. 1541.
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Art. 171. Aplicar-se-á multa independentemente de outras
penas previstas neste regulamento ou em outras disposições legais, sendo o infrator primário, nos seguintes casos:
I - produzir, padronizar ou engarrafar vinho e derivados do vinho e da uva sem o prévio registro do estabelecimento
no Ministério da Agricultura;
II - comercializar vinhos e derivados do vinho e da
uva, sem o prévio registro do produto no Ministério da Agricultura;

III - transportar vinho e derivados do vinho e da uva,
sem a respectiva Guia de Livre Trânsito;
IV - reconstruir, ampliar ou remodelar o estabelecimento registrado ou alterar os equipamentos, sem prévia comunicação ao Ministério da Agricultura;
V - modificar na sua composição o produto registrado,
sem o prévio exame e autorização do Ministério da Agricultura;
VI - modificar a rotulagem do produto registrado, sem
prévio exame e autorização do Ministério da Agricultura;
VII - utilizar rótulo em vinho e derivados do vinho e da
uva, sem prévio exame e autorização .do Ministério da Agricultura;

VIII - deixar de apresentar ao Ministério da Agricultura,
no prazo determinado, as declarações de produção, comercialização de uva e derivados do vinho e da uva e estoques de vinho
e derivados do vinho e da uva;
IX - produzir, comercializar, engarrafar ou padronizar
vinho e derivados do vinho e da uva em desacordo com os padrões de identidade e qualidade da espécie;
X - falsificar, fraudar ou adulterar uva, vinho e derivados do vinho e da uva;
XI - falsificar documentos de liberação e comercialização de uva, vinho e derivados do vinho e da uva;
XII - apresentar produção de vinho e derivados do vinho e da uva em desacordo com o disposto no art. 61 e inciso
VIII do art. 163;
XIII - manter em depósito produtos que possam ser usados na falsificação de vinho e derivados do vinho e da uva;
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XIV
declarar capacidade inexata de recipiente;
XV
agir como infiel depositário;
XVI
apresentar ao órgão próprio do Ministério da Agricultura declaração inexata de produção e comercialização de
uva, vinho e derivados do vinho e da uva; e
XVII - empregar qualquer processo de manipulação para
aumentar, imitar ou produzir artificialmente os vinhos, vinagre
e produtos derivados do vinho e da uva.
Art. 172. As infrações previstas no artigo precedente serão passíveis de multas no valor de 1.234 até 30.850 BTN, conforme a gravidade.
Art. 173. Caberá a apreensão do vinho e derivados do vinho e da uva, matérias-primas, aditivos ou rótulo, quando ocorrerem indícios de fraude, falsificação ou inobservância deste regulamento e de atos do Ministério da Agricultura.
Art. 174. Proceder-se-á, ainda, à apreensão do vinho e derivados do vinho e da uva, quando estiverem sendo produzidos,
elaborados, padronizados, engarrafados ou comercializados em
desacordo com as normas previstas neste regulamento e atos do
Ministério da Agricultura.
Art. 175. Os bens apreendidos ficarão sob a guarda do
proprietário ou responsável, nomeado fiel depositário, proibida
a sua substituição, subtração ou remoção, total ou parcial, até a
conclusão do processo administrativo, ou serão removidos para
outro local, em caso de necessidade, a critério da autoridade fiscalizadora.
Art. 176. Ocorrerá a inutilização de vinho e derivados do
vinho e da uva e matéria-prima (art. 205), nos casos de fraude e
falsificação.
Art. 177. O procedimento de inutilização obedecerá as
disposições do órgão competente, ficando as despesas e os meios
de execução, decorrentes da inutilização, sob a responsabilidade
do autuado.
Art. 178. Ocorrerá a interdição do estabelecimento quando:
I - o estabelecimento produtor, padronizador ou engarrafador estiver operando sem prévio registro no Ministério da
Agricultura; e
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II - forem os equipamentos ou instalações inadequados
aos seus fins e o proprietário ou responsável, intimado, não suprir a deficiência em tempo hábil.
Parágrafo único. O prazo de interdição será de até noventa
dias.
Art. 179. Terá suspenso o registro do produto ou do estabelecimento quem reincidir:
I - na inobservância do disposto no art. 162; ou
II - em fraudes ou faisrficações.
Parágrafo único. A suspensão de registro terá duração de
até dois anos.
Art. 180. Na hipótese de aproveitamento de matérias-primas ou reaproveitamento de produtos apreendidos, o procedimento dependerá da prévia autorização do órgão central de fiscalização do Ministério da Agricultura.
Art. 181. Ocorrerá a cassação do registro de estabelecimento ou de produto quando:
I - o infrator for reincidente e não cumprir as exigências
legais; e
11 - comprovadamente o estabelecimento não possuir condições de funcionamento.

Seção IV
Das Circunstâncias Atenuantes e Agravantes

Art. 182. Para a imposição da pena e sua graduação serão
levadas em conta as circunstâncias atenuantes (art. 183) e agravantes (art. 184).
Art. 183. Consideram-se circunstâncias atenuantes:
I
a ação do infrator não ter sido essencial para o evento; e
II - ser o infrator primário e a falta cometida acidentalmente.
Art. 184. Consideram-se circunstâncias agravantes:
I - ser o infrator reincidente (art. 185);
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U

ter o infrator cometido a infração para obter vanta-

IH

ter a infração conseqüências nocivas à saúde públi-

gero;
ca;

IV
deixar o infrator, ciente da lesividade do ato, de tomar as providências capazes de evitá-la;
V - ter o infrator agido com dolo, ainda que eventual,
fraude ou má-fé; e
VI - os maus antecedentes do infrator, com referência ao
cumprimento deste regulamento.
Art. 185. Considera-se reincidência a repetição de idêntica
infração, quando seja administrativamente irrecorrível a decisão que tenha aplicado a peua correspondente à infração anterior.
Art. 186. Em caso de reincidência, a multa será aplicada
em dobro.
Art. 187. Apurando-se no mesmo processo a prática de
duas ou mais infrações originárias do mesmo fato, aplicar-se-ão
multas cumulativas.
CAPÍTULO VIU
Do Procedimento Administrativo de Apuração
de Irregularidades
Seção I
Da Apreensão
Art. 188. Lavrado o Termo de Apreensão, a autoridade
fiscalizadora deverá adotar os procedimentos para a apuração
da irregularidade constatada.
Art. 189. O Termo de Apreensão deverá mencionar:
I
nome e endereço do estabelecimento;
11
número de registro no Ministério da Agricultura ou
CGC;
UI
local e data da apreensão;
IV
quantidade e identificação do produto apreendido;
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disposição legal infringida;
V
VI
nomeação e identificação do fiel depositário;
VII
identificação e assinatura do agente fiscal; e
VIII
assinatura do responsável pelos bens ou seu representante, e, em caso de recusa ou ausência, de duas testemunhas, com endereços e identificações.
Art. 190. A apreensão de produtos ou matérias-primas por
indícios de fraude ou falsificação não poderá exceder de 45 dias,
a contar da data da lavratura do termo de apreensão.
Art. 191. Não procedente a apreensão, após apuração administrativa, Iar-se-á a imediata liberação dos produtos.
Art. 192. Procedente a apreensão, a autoridade fiscalizadora lavrará o Auto de Infração, iniciando o processo administrativo, ficando os bens apreendidos até conclusão do processo.

Seção II
Do Auto de Infração
Art. 193. Lavrado o Auto de Infração, este será protocolado, através da primeira via, no serviço de comunicação da Delegacia Federal de Agricultura (DFA) da Unidade da Federação.
Art. 194. O Auto de Infração deverá mencionar:
I
a data e o local em que foi constatada a infração;
II
o nome do infrator e o local em "que for estabelecido;
III
a atividade do infrator;
IV
o fato ou ato constitutivo da infração;
V
a disposição legal infringida;
VI
os meios e prazos de defesa;
VII
número do registro do estabelecimento no Ministério da Agricultura, quando estabelecimento registrado;
VIII - CGC quando se tratar de pessoa jurídica não registrada no Ministério da Agricultura;
IX - documento de identificação quando se tratar de
pessoa física;
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X

assinatura do autuante e carimbo de identificação;

e

XI
assinatura do autuado ou, na ausência ou recusa
deste, de duas testemunhas, com indicação de seus domicílios e
números de documentos de identificação.

Seção III
Da Defesa e da Revelia
Art. 195. A defesa deverá ser apresentada, por escrito, no
prazo de vinte dias, contado da data do recebimento da notificação, à autoridade fiscalizadora da Unidade da Federação onde
foi constatada a infração, devendo ser anexada ao processo.
Art. 196. Decorrido o prazo sem que haja a defesa, o autuado será considerado revel, procedendo-se a juntada ao processo do termo de revelia, assinado pelo Chefe do Serviço de
Inspeção ou órgão equivalente.

Seção IV

Da Instrução e do Julgamento
Art. 197. Juntada a defesa ou o termo de revelia ao processo, este será encaminhado ao Serviço de Inspeção, na Unidade da Federação, que terá o prazo de dez dias úteis para instruílo para o julgamento, por meio de relatório fundamentado nos
fatos constantes do processo.
Art. 198. Compete ao Chefe do Serviço de Inspeção de
Produto Vegetal (SERPV) ou do Serviço de Inspeção de Produto Animal e Vegetal (SIPAV), das Delegacias Federais do Ministério da Agricultura, conforme o caso, o julgamento dos processos.
Art. 199. Proferido o julgamento, e se procedente o Auto
de Infração, a autoridade julgadora expedirá notificação encaminhada, por ofício, ao autuado. fixando, no caso de multa, o
prazo de trinta dias, a contar da data do recebimento da notificação, para o respectivo recolhimento.
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Art. 200. A falta de recolhimento da multa acarretará sua
inscrição da Dívida Ativa da União, com a conseqüente execução fiscal.
Seção V
Dos Recursos

Art. 201. No prazo de vinte dias, a contar da data do recebimento da notificação, caberá recurso voluntário ao Secretário
de Inspeção de Produto Vegetal das decisões proferidas em primeira instância, acompanhado do comprovante do depósito correspondente ao valor da multa, quando for o caso.
Art. 202. A autoridade julgadora de primeira instância remeterá o processo, no prazo de dez dias, para o julgamento do
recurso.
Art. 203. O recurso para a segunda instância será julgado
no prazo de quinze dias, contado da data de seu recebimento.
Art. 204. Os autos de infração julgados improcedentes em
primeira instância serão submetidos à decisão do Secretário de
Inspeção de Produto Vegetal.
Art. 205. A inut.ilização de produtos e matérias-primas deverá ser executada pela fiscalização, após a remessa da notificação ao autuado.
Seção VI
Da Intimação
Art. 206. Nos casos que não constituam infração, relacionados com adequação de equipamentos, instalações, bem como
a solicitação de documentos e outras providências que não constituam infração, o instrumento hábil para tais reparações será a
intimação.
Art. 207. A intimação deverá mencionar expressamente a
providência exigida ou, no caso de obras, a indicação do serviço
a ser realizado.
Art. 208. O prazo fixado na intimação será no máximo de
noventa dias, prorrogável por igual período, mediante pedido
fundamentado, por escrito, do interessado.
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Art. 209. Decorrido o prazo estipulado na intimação, sem
que haja o cumprimento das exigências, lavrar-se-á o Auto de
Infração (art. 193).
Art. 210. O modelo e destinação da intimação serão estabelecidos em ato administrativo.

Seção VII
Dos Termos de Colheita de Amostra, de Liberação
e de Interdição
Art. 211.

O Termo de Colheita de Amostra deverá meneio-

nar:

I

n

nome e endereço do estabelecimento;
número de registro no Ministério da Agricultura ou

CGC;
III
quantidade e identificação do produto;
nome e assinatura do agente fiscal; e
IV
V
nome e assinatura do responsável pelo estabelecimenta.
Art. 212. O Termo de Liberação será utilizado na liberação do produto apreendido, e deverá mencionar:
I
nome e endereço do estabelecimento;
II - quantidade e identificação do produto a ser liberado;
III - número do termo de apreensão que deu origem à
ação fiscal;
IV
nome e assinatura do agente fiscal; e
V - nome e assinatura do responsável pelo bem apreendido.
Art. 213. O Termo de Interdição será utilizado para interditar equipamentos, instalações e estabelecimentos, e deverá
mencionar:
I - nome, endereço e número de registro ou CGC do estabelecimento;
II
irregularidade constatada;
III._ prazo da interdição;
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meios e prazo para recurso;
assinatura e identificação do agente fiscal; e
VI
assinatura e identificação do responsável pelo estabelecimento e, na ausência ou recusa, de duas testemunhas,
com identificações e endereços.
IV
V

Parágrafo único. Os equipamentos, instalações ou estabelecimento interditados serão lacrados conforme for estabelecido
em ato administrativo da autoridade competente.

CAPÍTULO IX
Das Disposições Finais e Transitórias

Art. 214. Na execução deste regulamento, o Ministério da
Agricultura fixará em atos administrativos normativos:
I - as exigências, os critérios e procedimentos a serem
utilizados:
a) na padronização do vinho e derivados do vinho e da uva;
b) na classificação e registro de estabelecimento produtor,
engarrafador ou manipulador de vinho e derivados do vinho e
da uva;
c) na classificação e no registro do vinho e derivados do vinho e da uva:
d) na inspeção, fiscalização e controle de produção, industrialização e manipulação do vinho e derivados do vinho e da
uva; e
e) na análise laboratorial.
II - a padronização e complementação dos Padrões de
Identidade e Qualidade do vinho e derivados do vinho e da uva;
III - os meios de conservação do vinho e derivados do
vinho e da uva;
IV - a soma e correlações dos componentes voláteis, que
não o álcool, dos destilados alcoólicos derivados do vinho:
V - os requisitos para o envelhecimento dos destilados
alcoólicos de derivados do vinho:
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VI - a destinação de produtos resultantes do aproveitamento ou reaproveitamento de matérias-primas, vinho e derivados do vinho e da uva;
VII - os critérios de identidade e qualidade para produtos de uso enológico; e
VIII - o funcionamento de conselhos de auto-regulação de
qualidade do vinho e derivados do vinho e da uva.
Art. 215. O anidrido sulfuroso, quando utilizado na tecnologia de elaboração do vinho e derivados do vinho e da uva, ficará isento de declaração na rotulagem.
Art. 216. Os serviços prestados pelo Ministério da Agricultura, na execução deste regulamento, serão remunerados de
acordo com os arts. 1~ e 2~ do Decreto-Lei n? 1.899131, de 21 de
dezembro de 1981.
Art. 217. Fica estabelecido o prazo de 120 dias para adequação dos estabelecimentos e produtos registrados no Ministério da Agricultura às disposições deste regulamento.
Art. 218. Os casos omissos serão resolvidos pelo Ministério da Agricultura.
Art. 219. Este regulamento entra em vigor na data de sua
publicação.
Art. 220. Revogam-se as disposições em contrário.
Brasilia, 8 de março de 1990; 169~ da Independência e
102~ da República.
JOSÉ SARNEY

Iris Rezende Machado
DECRETO

N~

99.067, DE 8 DE MARÇO DE 1990
Declara de utilidade pública e interesse
social, para fins de desapropriação pela
Companhia de Desenvolvimento do Vale do
São Francisco (Codevasf), área de terra localizada no município de Santana, Estado
da Bahia.

(3) Coleção das Leis de 1981, Atos do Poder Legislativo, volume VII, pág.
40.
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o PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições
que lhe conferem os incisos II e IV, do artigo 84 da Constituição
e tendo em vista o disposto no artigo 5?, alínea p do Decreto-Lei
n? 3.365, de 21 de junho de 1941, com as alterações da Lei n?
2.786, de 21 de maio de 1956, combinado com o artigo 28 da Lei
n? 6.662, de 25 de junho de 1979,
DECRETA:
Art. I? Fica declarada de utilidade pública e interesse social, para fins de desapropriação pela Companhia de Desenvolvimento do Vale do São Francisco (Codevasf) , área de terra
e respectivas benfeitorias, medindo aproximadamente 40,OOha
(quarenta hectares), localizada na Fazenda Riacho da Ema, Distrito de Vila Cachoeira, no Município de Santana, no Estado da
Bahia, necessária à construção da Barragem Riacho da Ema e
cujo perímetro assim se define:
Inicia no marco M-l, cravado junto à estaca O do nivelamento do eixo da barragem; daí, segue com os seguintes azímutes magnéticos e distâncias: 319°00' e 84,00 metros; 342°00' e
120,00 metros; 322°30' e 238,00 metros; 16°00' e 98,00 metros;
27°00' e 160 metros; 347°30' e 144,00 metros; 50°15' e 80,00 metros; 71°55' e 80,00 metros; 11°00' e 103,00 metros; 340°00' e 45,00
metros; 326°20' e 30 metros; 10°00' e 150,00 metros; 358°30' e
236,00 metros; 40°00' e 90,00 metros; 88°30' e 182,00 metros;
30°00' e 98,00 metros; 350030' e 48,00 metros; 318°00' e 84,00 metros; 353°45' e 71,00 metros até o marco M-20, passando nesses
percursos, respectivamente, pelos marcos: M-2, M-3, M-4,OO, M5, M-6, M-7, M-8, M-9, M-10, M-ll, M-12, M-13, M-14, M-15, M16, M-17, M-18 e M-19, sendo o caminhamento feito pela encosta
do Riacho da Ema; daí, segue com o azimute magnético de
48°00' e distância de 98,00 metros, até o marco M-21; daí, deflete
à direita com o azimute magnético de 151°15' e 60,00 metros até
o marco M-22; daí, segue com os seguintes azimutes magnéticos
e distâncias: 238°15' e 58,00 metros; 141°00' e 110,00 metros;
178°30' e 165,00 metros; 244°00' e 143,00 metros; 177°15' e 242,00
metros; 217°00' e 105,00 metros; 158°00' e 70,00 metros; 200°30' e
150,00 metros; 176°00' e 322,00 metros; 152°30' e 210,00 metros e
113°00' e 165,00 metros até o marco M-33, passando nesse percurso pelos marcos M-23, M-24, M-25, M-26, M-27, M-28, M-29,
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M-30, M-31, M-32, seguindo nesse percurso a curva de nivel com
aproximadamente 17,00 metros acima do leito do córrego; dai,
segue com o azimute magnético de 50°30' e 395,00 metros até o
marco M-34; daí, segue com o azimute magnético de 212°00' e
190,00 metros, até o M-35, daí segue com o azimute de 234°00' e
128,00 metros até o marco M-36; daí segue com o azimute magnético de 162°45' e distância de 164,00 metros, até o marco M-37;
daí segue com o azimute magnético de 244°30' e distância de
130,00 metros, até o marco M-38; daí, segue com o azimute de
233°30' e distância de 70,00 metros, até o marco M-39; daí, segue
com o azimute de 219°45' e distância de 40,00 metros, até o marco M-40 na estaca n? 15 do nivelamento do eixo da barragem;
daí, segue pela linha do eixo da barragem, com o azimute de
306°00' e distância de 300,00 metros, até o marco M-l na estaca
Odo nivelamento do eixo da barragem, onde teve início.
Art. 2? Fica a Codevasf autorizada a promover e executar com recursos próprios, a desapropriação em causa, podendo para efeito de emissão de posse, alegar a urgência a que se
refere o artigo 15 do Decreto-Lei n? 3.365, de 21 de junho de
1941, com as modificações da Lei n? 2.786, de 21 de maio de
1956.
Art. 3? Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 4?

Revogam-se as disposições em contrário.
Brasília, 8 de março de 1990; 169? da Independência e
102? da República.

JOSÉ SARNEY
Iris Rezende Machado

DECRETO N? 99.068, DE 8 DE MARÇO DE 1990
Abre à Presidência da República, em
favor do Gabinete da Preeidencie da República, o crédito suplementar no valor de
NCz$ 2.000.000,00, para reforço de dotação
consignada no vigente Orçamento.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição
que lhe confere o artigo 84, inciso IV, da Constituição e da autoCol. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 182(2, t.2):lü43-1678, mar./abr. 1990.
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rização contida no artigo 11, inciso I, letra b, da Lei n? 7.999, de
31 de janeiro de 1990,
DECRETA:
Art. I? Fica aberto à Presidência da República, em favor
do Gabinete da Presidência da República, o crédito suplementar
de NCz$ 2.000.000,00 (dois milhões de cruzados novos), para
atender a programação indicada no Anexo I deste decreto.
Art. 2? Os recursos necessários à execução do disposto no
artigo anterior decorrerão de anulação parcial das dotações indicadas no Anexo II deste decreto e nos montantes especificados.
Art. 3? Os valores constantes deste decreto, foram calculados com base na Unidade de Referência Orçamentária, relativa ao mês de janeiro de 1990.
Art. 4? Este àecreto entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 5? Revogam-se as disposições em contrário.
Brasilia, 8 de março de 1990; 169? da Independência e
102? da República.
JOSÉ SARNEY
Mailson Ferreira da Nóbrega
João Batista de Abreu
Os anexos estão publicados no DO de 9.3.1990, págs. 4764/65.

DECRETO N? 99.069, DE 8 DE MARÇO DE 1990
Reabre ao Ministério do Interior, pelo
saldo apurado em 31 de dezembro de 1989, o
crédito extraordinário aberto pelo Decreto
n? 98.47711J, de 6 de dezembro de 1989.

O PRESIDENTE DA REPúBLICA, no uso da atribuição
que lhe confere o artigo 84, inciso IV, da Constituição, e da autorização contida no parágrafo 2? do art. 167 da Constituição.
(1) V. Coleçiio das Leis de 1989, volume 181, n? 6, pág. 3551.
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DECRETA:
Art. I? Fica reaberto ao Ministério do Interior, pelo saldo
apurado em 31 de dezembro de 1989, o crédito extraordinário no
valor de NCz$ 6.500.000,00 (seis milhões e quinhentos mil cruzados novos), autorizado pela Lei n? 7.971, de 22 de dezembro de
1989, e aberto pelo Decreto n? 98.477, de 6 de dezembro de 1989,
na forma do anexo a este decreto.
Art. 2? As classsificações constantes do anexo a este decreto guardam compatibilidade com aquelas constantes da Lei
n? 7.999, de 31 de janeiro de 1990.
Art. 3? Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 4? Revogam-se as disposições em contrário.
Brasília, 8 de março de 1990; 169? da Independência e
102? da República.
JOSÉ SARNEY

Mailson Ferreira da Nóbrega
João Batista de Abreu

o anexo está publicado no DO

de 9.3.1990, pág. 4765.

DECRETO N? 99.070, DE 8 DE MARÇO DE 1990
Abre, a Encargos Financeiros da União
- Recursos sob Supervisão do Ministério
da Fazenda, o crédito suplementar no valor
de NCz$ 613.061.000,00, para reforço de dotação consignada no vigente orçamento.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição
que lhe confere o artigo 84, inciso IV, da Constituição, e da autorização contida no artigo Ll., inciso I, letra b, da Lei n? 7.999,
de 31 de janeiro de 1990,
DECRETA:
Art. I? Fica aberto, a Encargos Financeiros da União - Recursos sob Supervisão do Ministério da Fazenda, o crédito SUR
plementar de NCz$ 613.061.000,00 (seiscentos e treze milhões e
sessenta e um mil cruzados novos), para atender à programação
indicada no Anexo I deste decreto.
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Art. 2? Os recursos necessários à execução do disposto no
artigo anterior decorrerão de anulação parcial da dotação indicada no Anexo II deste decreto e no montante especificado.
Art. 3? Os valores constantes deste decreto foram calculados com base na Unidade de Referência Orçamentária relativa
ao mês de janeiro de 1990.
Art. 4? Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 5? Revogam-se as disposições em contrário.
Brasília, 8 de março de 1990; 169? da Independência e
102? da República.

JOSÉ SARNEY

Mailson Ferreira da Nóbrega
João Batista de Abreu
Os anexos estão publicados no DO de 9.3.1990, pág. 4765.

DECRETO N? 99.071, DE 8 DE MARÇO DE 1990
n~

Altera a redação do art. 23, do Decreto
98.938(1), de 9 de fevereiro de 1990, que

estabelece normas para a programação e
execução orçamentária e financeira, para o
exercício de 1990.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições
que lhe confere o art. 84, item IV, da Constituição, e tendo em
vista as disposições da Lei n? 7.999, de 31 de janeiro de 1990,
DECRETA:
Art. I? O art. 23 e o seu parágrafo umco, do Decreto n?
98.938, de 9 de fevereiro de 1990, passam a vigir com as seguintes redações:
«Art. 23. A Secretaria do Tesouro N acionallMF informará à Secretaria de Orçamento e Finanças (SEPLAN)
até o dia 30 de cada mês, o índice efetivo de arrecadação
(1) V.

Coleção das Leis de 1990, volume 182, n? 1, pág. 443.
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das receitas correntes ocorrido entre o dia 21, do mês anterior, e o dia 20, do mês corrente.
Parágrafo único. O índice de recolhimento efetivo das
receitas correntes, da cada mês, será igual ao quociente
dos valores nominais dos recolhimentos das receitas correntes entre o dia 21, do segundo mês anterior, e o dia 20,
do mês imediatamente anterior e aqueles ocorridos entre o
dia 21 de novembro e o dia 20 de dezembro de 1989.»
Art. 2? Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação.
Art. 3? Ficam revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 8 de março de 1990; 169? da Independência e
102? da República.

JOSÉ SARNEY
Meilson Ferreira da Nóbrega
João Batista de Abreu
DECRETO N? 99.072, DE 8 DE MARÇO DE 1990
Altera o regulamento dos serviços públicos rodoviários de transporte coletivo de
passageiros, interestaduais e internacionais, e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição
que lhe confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, tendo em
vista os seus arts. 21, inciso XII, alínea 8, e 175, bem assim o
disposto no art. I?, alínea e, do Decreto-Lei n:' 512, de 21 de
março de 1969,
DECRETA:
Art. I? O regulamento baixado com o Decreto n? 92.353 111,
de 31 de janeiro de 1986, passa a vigorar com as seguintes alterações:

(1) V. Coleção das Leis de 1986, Atos do Poder Executivo, volume Il , pág.
189.
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«Art. 11. Os serviços públicos rodoviários de transporte coletivo de passageiros, interestaduais e internacionais, quando não prestados diretamente, somente poderão
ser explorados mediante concessão ou permissão do DNER
e prévia licitação, na modalidade da concorrência.
lI?
.

.

I~

Art. 18. A adjudicação dos serviços, sob o regime de
permissão, será precedida de concorrência, nos termos dos
arts. 12 a 15, deste regulamento, formalizando-se mediante
a assinatura de «Termo de Obrigações», com a vencedora
da licitação, observado o disposto no art. 20.
Parágrafo único.
.
».
Art. 2? Fica reaberto, por noventa dias consecutivos, contados a partir da publicação deste decreto, improrrogavelmente,
o prazo de que trata o inciso lU do art. 141 do Regulamento baixado com o Decreto n? 92.353, de 1986.

Art. 3? O Ministério dos Transportes, por intermédio do
Departamento Nacional de Estradas de Rodagem (DNER), dentro do prazo de noventa dias, promoverá a revisão e atualização
do regulamento referido neste decreto, para compatibilizá-lo, inteiramente, com as disposições da Constituição.
Art. 4? Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 5? Revogam-se os arts. 19, 131 e 142 do regulamento
baixado com o Decreto n? 92.353, de 1986, o Decreto n? 96.756(21,
de 22 de setembro de 1988, e demais disposições em contrário.
Brasília, 8 de março de 1990; 169? da Independência e
102? da República.
JOSÉ SARNEY
José Reinaldo Carneiro Tavares
(2) V. Coleção das Leis de 1988, Atos do Poder Executivo, volume VI, pág.
480.
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DECRETO N? 99.073, DE 8 DE MARÇO DE 1990
Altera o Decreto n.O 96. 760(1}, de 22 de
setembro de 1988, que regulamentou o
Decreto-Lei n.o 2.433(2), de 19 de maio de
1988, que dispõe sobre os instrumentos financeiros relativos à política industrial,
seus objetivos, e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição
que lhe confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e tendo em
vista o disposto na Lei n? 7.988, de 28 de dezembro de 1989,
DECRETA:
Art. I? As disposições adiante indicadas do Decreto n?
96.760, de 22 de setembro de 1988, passam a vigorar com as seguintes alterações:
«Art. 18.
I -

a) de sessenta por cento para os bens destinados às indústrias de alta tecnologia, sendo de setenta por cento
quando localizadas nas áreas da Sudene e da Sudam;
b) de até quarenta por cento para os bens destinados
às demais atividades industriais e de sessenta por cento
para os empreendimentos localizados nas áreas da Sudene
e da Sudam;
II - redução de até quarenta por cento dos Impostos
de Importação e sobre Produtos Industrializados incidentes na importação de matérias-primas, produtos intermediários e componentes destinados à fabricação de produtos
de alta tecnologia;
III - depreciação acelerada, calculdada pela aplicação de cinqüenta por cento da taxa de depreciação usualmente admitida, sem prejuízo da depreciação normal, das
máquinas, equipamentos, aparelhos e instrumentos novos,
de produção nacional, utilizados no processo de produção
(1) V. Coleção das Leis de 1988, Atos do Poder Executivo, volume VI, pág.
500.

(2) V. Coleção das Leis de 1988, Atos do Poder Legislativo, volume III, pég.
23.
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ou em atividades de desenvolvimento tecnológico industrial, para efeito de apuração do Imposto de Renda.
§ 3? A redução prevista na alínea b do item I, para
os bens destinados a empreendimentos localizados nas
áreas da Sudene e da Sudam, será de quarenta por cento,
quando concedida independentemente de PSI, na forma do
parágrafo anterior.

Art. 27. As empresas titulares do PDTI poderão auferir os seguintes benefícios:
I - redução de quarenta e cinco por cento do Imposto de Importação incidente sobre máquinas, equipamentos, aparelhos, instrumentos e materiais, e seus respectivos acessórios, sobressalentes e ferramentas, a serem integrados ao ativo imobilizado da empresa, destinados à utilização nas atividades de desenvolvimento tecnológico industrial;
11.
UI - depreciação acelerada, calculada pela aplicação
da taxa de depreciação usualmente admitida, sem prejuízo
da depreciação normal, das máquinas, equipamentos, aparelhos e instrumentos novos, de produção nacional, destinados à utilização nas atividades de desenvolvimento tecnológico industrial, para efeito de apuração do Imposto de
Renda;
IV - amortização acelerada, mediante dedução como
custo ou despesa operacional, no exercício em que forem
efetuados, de cinqüenta por cento dos dispêndios relativos
à aquisição de bens intangíveis, vinculados exclusivamente
a atividades de desenvolvimento tecnológico industrial,
classificáveis no ativo diferido do beneficiário, obtidos de
fontes no Pais, para efeito de apuração de Imposto de Renda;
V - crédito de vinte e cinco por cento do Imposto de
Renda retido na fonte e redução de vinte e cinco por cento
do Imposto sobre Operações de Crédito, Cãmbio e Seguro e
sobre Operações Relativas a Títulos e Valores Mobiliários
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incidentes sobre os valores pagos, remetidos ou creditados
a beneficiários residentes ou domiciliados no exterior, a
título de royalt.ies, de assistência técnica, científica ou assemelhados, e de serviços técnicos especializados, previstos em contratos averbados nos termos do Código da Propriedade IndustriaL
§ 9? O benefício previsto no item V não se aplica à
importação de tecnologia cujos pagamentos não sejam
passíveis:
a) de remessa ao exterior, nos termos do art. 14, da
Lei n? 4.131 (3), de 3 de setembro de 1962;
b) de dedutibilidade nos termos do parágrafo único do
art. 52, e alinea e do art. 71, da Lei n? 4:506 141, de 30 de novembro de 1964.

Art. 29.
Parágrafo único.

a) _
b)

.

.

._

.

c) cujo dispêndio, em qualquer ano, exceda ao equivalente a 600.000 BTN.

Art. 36.
Parágrafo único. No cômputo das despesas previstas
no PDTI não serão consideradas as realizadas pelas empresas antes da apresentação do programa.
Art. 45.
1 - redução de cinqüenta por cento ou quarenta e
cinco por cento do Imposto de Importação incidente sobre
máquinas, equipamentos, aparelhos, instrumentos e mate-

---

(3) V. Coleção das Leis de 1962, Atos do Poder Legislativo, volume V, pág.
117.

(4) V. Coleção das Leis de 1964, Atos do Poder Legislativo, volume VII,
pág. 364.
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riais, e seus respectivos acessórios, sobressalentes e ferramentas, destinados a integrar o ativo imobilizado de empresas industriais;
11 - redução de cinqüenta por cento ou vinte e cinco
por cento dos Impostos de Importação e sobre Produtos Industrializados incidentes na importação de matériasprimas, produtos intermediários, componentes e peças de
reposição;
UI
__
_
_
__
__ .
N-._
_
_
_
_
__ ..
V - depreciação acelerada calculada pela aplicação
de cinqüenta por cento da taxa de depreciação usualmente
admitida, sem prejuízo da depreciação normal, das máquinas, equipamentos, aparelhos e instrumentos novos, de
produção nacional, utilizados no processo de produção ou
em atividades de desenvolvimento tecnológico industrial,
para efeito de apuração do Imposto de Renda.

Art. 48. As empresas titulares do Programa Befiex
somente poderá ser concedida redução de cinqüenta por
cento dos Impostos de Importação e sobre Produtos Industrializados para os bens importados, mencionados nos
itens I e 11 do art. 45, se assumirem compromisso de apresentar, ano a ano, durante todo o período do programa,
saldo global positivo de divisas, computados os dispêndios
cambiais a qualquer título.
Parágrafo único. O Ministro do Desenvolvimento da
Indústria e do Comércio fixará os valores mínimos de exportação, setorialmente diferenciados, para a concessão da
redução de cinqüenta por cento de que trata este artigo.
Art. 49. Para o gozo da redução de cinqüenta por
cento dos impostos, de que trata o artigo precedente, deverá constar do Programa Befiex o compromisso de apresentar, no mínimo, saldo global acumulado positivo de divisas de cinqüenta por cento do compromisso total de exportação.
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CAPÍTULO VII
Dos Benefícios Fiscais Especiais

Seção I
Das Isenções e Reduções do IPI
Art. 95. São isentos do Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI) os equipamentos, máquinas, aparelhos
e instrumentos, importados ou de fabricação nacional, bem
como os acessórios, sobressalentes e ferramentas que
acompanhem esses bens, quando:
I - adquiridos por empresas jornalísticas e editoras, para integrar o seu ativo imobilizado, destinados à impressão de jornais, periódicos e livros;
II - adquiridos por órgãos ou entidades da administração pública, direta e indireta, ou concessionárias de serviços públicos, destinados a:
a) execução de projetos de infra-estrutura na área de
transporte, saneamento e telecomunicações;
b) execução de projetos de geração, transmissão e distribuição de energia elétrica, constantes do Plano Nacionai de Energia Elétrica;
c) prospecção, extração, refino e transporte, através de
dutos, de petróleo bruto, gás natural e derivados;
d) pesquisa, lavra e beneficiamento de minérios nucleares;
III - adquiridos por empresas de mineração e destinados a emprego na pesquisa, lavra e beneficiamento de
minerais;
IV - destinados à pesquisa e desenvolvimento tecnológico industrial.
Art. 96. É concedida a redução de cinqüenta por cento do IPI incidente sobre os equipamentos, máquinas, aparelhos e instrumentos, importados ou de fabricação nacional, bem como sobre os acessórios, sobressalentes e ferramentas que acompanhem esses bens, quando adquiridos
por empresas industriais para integrar seu ativo imobilizado e destinados a emprego no processo produtivo em estaCol. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 182(2, t.2):1043-1678, mar.labr. 1990.
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belecimento industrial, definido pelo art. 8? do regulamento aprovado pelo Decreto n:' 87.981 151, de 23 de dezembro de
1982.
Art. 97. Tratando-se de aquisição no mercado interno
de produto nacional ou de procedência estrangeira, a isenção ou redução do IPI de que tratam os arts. 95 e 96, respectivamente, será aplicada automaticamente pelo estabelecimento industrial ou equiparado a industrial, à vista de
pedido, ordem de compra ou documento de adjudicação da
encomenda emitido pelo adquirente, que ficará arquivado à
disposição da fiscalização e do qual deverá constar a finalidade a que se destina o produto.
Art. 99. Na hipótese de importação do produto pelo
titular da isenção ou da redução de que tratam os arts. 95 e
96, respectivamente, este deverá indicar, na Declaração de
Importação, a finalidade a que ele se destina.
Art. 101. É concedida a redução de quarenta por cento do Imposto de Importação e do IPI incidentes na importação de matérias-pr-imas, produtos intermediários e componentes a serem utilizados na fabricação, no País, de máquinas, equipamentos, aparelhos e instrumentos, e seus
respectivos acessórios, sobressalentes e ferramentas, que
satisfaçam, cumulativamente, os seguintes requisitos:
I -

II - serem adquiridos na forma dos itens II, III e IV
do art. 95 e do art. 96, observada a destinação neles prevista;
III-

Parágrafo único. .
.
Art. 102. É concedida a redução de quarenta por cento do Imposto de Importação incidente sobre máquinas,
equipamentos, aparelhos e instrumentos, e seus respectivos acessórios, sobressalentes e ferramentas, adquiridos
(5) V. Coleção das Leis de 1982, Atos do Poder Executivo, volume VIII,
pég. 333.
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em virtude de concorrência internacional, desde que observado o disposto nos itens do artigo precedente.

Art. 104. As reduções de que tratam os arts. 101 e 102
serão automaticamente auferidas pelo beneficiário, mediante a apresentação à repartição fiscal de despacho dos bens
de cópia do documento de adjudicação da encomenda, o
qual deverá conter indicações que comprovem o atendimento aos requisitos exigidos.

Seção III
Das Reduções em Remessas para o Exterior

Art. 106. Está sujeita à retenção do Imposto de Renda na fonte à alíquota aplicável às operações da espécie,
reduzida em cinqüenta por cento, a remessa destinada a
atender a despesas de solicitação, obtenção e manutenção,
no exterior, de direitos de propriedade industrial, quando
originários do País.
Parágrafo único. É concedida a redução de cinqüenta
por cento da aliquota do Imposto sobre Operações de Crédito, Câmbio e Seguro e sobre Operações Relativas a Títulos e Valores Mobiliários (IOF) incidente sobre as operações de câmbio relativas às remessas referidas no caput
deste artigo.
Art. 110.
.
.
1.
II ~ a redução automática do IPI (art. 96)."
Art. 2? Nos artigos do Decreto n? 96.760, de 22 de setembro de 1988, em que constar Ministro da Indústria e do Comércio passa a vigorar Ministro do Desenvolvimento da Indústria e
do Comércio.
Art. 3? O Poder Executivo fará republicar no Diário Oficial da União o Decreto n? 96.760, de 22 de setembro de 1988,
com as alterações deste Decreto.
coi. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 182(2, t.21:1043-1678, mar.vabr. 1990.
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Art. 4?

Este Decreto entra em vigor na data de sua publi-

cação.

Art. 5? Revogam-se as disposições em contrário e, expressamente, o inciso VI e os §§ 10, 11 e 12 do art. 27, e o § 2? do
art. 36, do Decreto n:' 96.760, de 22 de setembro de 1988, e o Decreto n:' 98.096(61, de 29 de agosto de 1989.
Brasília, 8 de março de 1990; 169? da Independência e
102? da República.
JOSÉ SARNEY
Mailson Ferreira da Nóbrega
Roberto Cardoso Alves

DECRETO N? 99.074, DE 8 DE MARÇO DE 1990
Outorga concessão à RBS TV Santa
Rosa Ltde., para explorar serviço de radiodifusão de sons e imagens (televisão), na
Cidade de Santa Rosa, Estado do Rio Grande do Sul.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, usando das atribuições que lhe conferem o artigo 84, item IV, da Constituição, e o
artigo 29 do Regulamento dos Serviços de Radiodifusão, aprovado pelo Decreto n? 52.795, de 31 de outubro de 1963, com a redação dada pelo Decreto n? 88.067, de 26 de janeiro de 1983, e
tendo em vista o que consta do Processo MC n? 29000.005898/89,
(Edital n? 82/89),
DECRETA:
Art. I?
Fica outorgada concessão à RBS TV Santa Rosa
Ltda., para explorar, pelo prazo de 15 (quinze) anos, sem direito
de exclusividade, serviço de radiodifusão de sons e imagens (televisão), na Cidade de Santa Rosa, Estado do Rio Grande do
Sul.
Parágrafo único. A concessão ora outorgada reger-se-á pelo Código Brasileiro de Telecomunicações, leis subseqüentes,
regulamentos e obrigações assumidas pela outorgada em sua
proposta.
(6) V. Coleção das Leis de 1989, volume 181, n:' 4, pãg. 1995.
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Art. 2? Esta concessão somente produzirá efeitos legais
após deliberação do Congresso Nacional, na forma do artigo
223, § 3?, da Constituição,
Art. 3~ O contrato decorrente desta concessão deverá ser
assinado dentro de 60 (sessenta) dias, a contar da data de publicação da deliberação de que trata o artigo anterior, sob pena de
se tornar nulo, de pleno direito, o ato de outorga.
Art. 4? Este decreto entra em vigor na data de SUa publicação.

Brasília, 8 de março de 1990; 169? da Independência e
102? da República.
JOSÉ SARNEY
Antonio Carlos Magalhães

DECRETO N? 99.075, DE 8 DE MARÇO DE 1990
Autoriza a Telecomunicações Brasileiras S.A. (Telebrás) a promover aumento de
capital social.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, usando das atribuições que lhe confere o artigo 84, item IV, da Constituição,
DECRETA:
Art. E A Telecomunicações Brasileiras S.A. (Telebrás) fica autorizada a promover a elevação do respectivo capital SQw
dai, até o limite indicado:
- Telecomunicações Brasileiras S.A. (Telebrás) de NCz$
979.939.372,96 para NCz$ 995.130.922,62.
Art. 2? Este decreto entra em vigor na data da sua publicação.

Art. 3? Revogam-se as disposições em contrário.
Brasília, 8 de março de 1990; 169? da Independência e
102? da República.

JOSÉ SARNEY
Antonio Carlos Magalhães
Col. Leis Rep. Fed. Brasil. Brasília, 182(2, t.2):lÜ43-1678, mar.labr. 1990.
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DECRETO

N~

99.076, DE 8 DE MARÇO DE 1990
Autoriza a Telecomuníceçõee Brasileiras S.A. (Telebrás) a promover aumento de
capital social.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, usando das atribuições que lhe confere o artigo 84, item IV, da Constituição,
DECRETA:
Art. 1~ A Telecomunicações Brasileiras S.A. (Telebrás) fica autorizada a promover a elevação do respectivo capital 80·
cial, até o limite indicado:
Telecomunicações Brasileiras S.A. (Telebrás) de
NCz$ 995.130.992,62 para NCz$ 1.127.544.145,80.
Art. 2? Este decreto entra em vigor na data da sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 8 de março de 1990; 169? da Independência e
102? da República.
JOSÉ SARNEY
Antonio Carlos Magalhães
DECRETO

N~

99.077, DE 8 DE MARÇO DE 1990
Outorga concessão à Rádio Planalto de
Perdizes Ltde., para explorar serviço de radiodifusão Sonora em onda média, na Cidade de Perdizes, Estado de Minas Gerais.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, usando das atribuições que lhe conferem o artigo 84, item IV, da Constituição, e o
artigo 29 do Regulamento dos Serviços de Radiodifusão, aprovado pelo Decreto n? 52.795, de 31 de outubro de 1963, com a redação dada pelo Decreto n~ 88.067, de 26 de janeiro de 1983, e
tendo em vista o que consta do Processo MC n? 29000.004499/87,
(Edital n? 96/87),
DECRETA:
Art. I? Fica outorgada concessão à Rádio Planalto de Perdizes Ltda., para explorar, pelo prazo de 10 (dez) anos, sem diCol. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 182(2, t.2):lü43-1678, mar.v'abr. 1990.
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reito de exclusividade, serviço de radiodifusão sonora em onda
média, na Cidade de Perdizes, Estado de Minas Gerais.
Parágrafo único. A concessão Ora outorgada reger-se-á pelo Código Brasileiro de Telecomunicações, leis subseqüentes,
regulamentos e obrigações assumidas pela outorgada em sua
proposta.
Art. 2? Esta concessão somente produzirá efeitos legais
após deliberação do Congresso Nacional, na forma do artigo
223, § 3?, da Constituição.
Art. 3? O contrato decorrente desta concessão deverá ser
assinado dentro de 60 (sessenta) dias, a contar da data de publicação da deliberação de que trata o artigo anterior, sob pena de
se tornar nulo, de pleno direito, o ato de outorga.
Art. 4? Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Brasilia, 8 de março de 1990; 169? da Independência e
102? da República.
JOSÉ SARNEY
Antonio Carlos Magalhães

DECRETO N? 99.078, DE 8 DE MARÇO DE 1990
Outorga concessão à. Rádio Sociedade
de Soledade Ltda., para explorar serviço de
radiodifusão sonora em onda média, na Cidade de Soledade, Estado da Paraíba.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, usando das atribuições que lhe conferem o artigo 84, item IV, da Constituição, e o
artigo 29 do Regulamento dos Serviços de Radiodifusão, aprovado pelo Decreto ri? 52.795, de 31 de outubro de 1963, com a redação dada pelo Decreto n? 88.067, de 26 de janeiro de 1983, e
tendo em vista o que consta do Processo MC n? 29000.004787/87,
(Edital n? 107/87),
DECRETA:
Art. I? Fica outorgada concessão à Rádio Sociedade de
Soledade Ltda., para explorar, pelo prazo de 10 (dez) anos, sem
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 182(2, t.2):1043-1678, mar.labr. 1990.

1266
direito de exclusividade, serviço de radiodifusão sonora em onda média, na Cidade de Soledade, Estado da Paraiba.
Parágrafo único. A concessão ora outorgada reger-se-á pelo Código Brasileiro de Telecomunicações, leis subseqüentes,
regulamentos e obrigações assumidas pela outorgada em sua
proposta.
Art. 2? Esta concessão somente produzirá efeitos legais
após deliberação do Congresso Nacional, na forma do artigo
223, § 3?, da Constituição.
Art. 3? O contrato decorrente desta concessão deverá ser
assinado dentro de 60 (sessenta) dias, a contar da data de publicação da deliberação de que trata o artigo anterior, sob pena de
se tornar nulo, de pleno direito, o ato de outorga.
Art. 4? Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Brasília, 8 de março de 1990; 169? da Independência e
102? da República.
JOSÉ SARNEY
Antonio Carlos Magalhães

DECRETO N? 99.079, DE 8 DE MARÇO DE 1990
Outorga concessão à Rádio Ipirá Ltde.,
para explorar serviço de redioditueüc sonora em onda média, na Cidade de Lpire, Estado da. Bahia.

o PRESIDENTE DA REPÚBLICA, usando das atribuições que lhe conferem o artigo 84, item IV, da Constituição, e o
artigo 29 do Regulamento dos Serviços de Radiodifusão, aprovado pelo Decreto n? 52.795, de 31 de outubro de 1963, com a
redação dada pelo Decreto n? 88.067, de 26 de janeiro de
1983, e tendo, em vista o que consta do Processo MC n?
29000.002565/89, (Edital n? 27/89),
DECRETA:
Art. I? Fica outorgada concessão à Rádio Ipirá Ltda., para explorar, pelo prazo de 10 (dez) anos, sem direito de exclusrCol. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 182(2, t.2):1043-1678, mar.vabr. 1990.
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vidade, serviço de radiodifusão sonora em onda média, na Cidade de Ipir á, Estado da Bahia.
Parágrafo único. A concessão ora outorgada reger-se-á pelo Código Brasileiro de Telecomunicações, leis subseqüentes,
regulamentos e obrigações assumidas pela outorgada em sua
proposta.
Art. 2? Esta concessão somente produzirá efeitos legais
após deliberação do Congresso Nacional, na forma do artigo
223, § 3?, da Constituição.
Art. 3?

O contrato decorrente desta concessão deverá ser

assinado dentro de 60 (sessenta) dias, a contar da data de publicação da deliberação de que trata o artigo anterior, sob pena de
se tornar nulo, de pleno direito, o ato de outorga.
Art. 4? Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Brasília, 8 de março de 1990; 169? da Independência e
102? da República.
JOSÉ SARNEY
Antonio Carlos Magalhães

DECRETO N? 99.080, DE 8 DE MARÇO DE 1990
Outorga concessão à Rádio Bom Sucesso Ltda., para explorar serviço de rediodiíueeo sonora em onda média, na Cidade de
Minas Novas, Estado de Minas Gerais.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, usando das atribuições que lhe conferem o artigo 84, item IV, da Constituição, e o
artigo 29 do Regulamento dos Serviços de Radiodifusão, aprovado pelo Decreto n? 52.795, de 31 de outubro de 1963, com a redação dada pelo Decreto n? 88.067, de 26 de janeiro de 1983, e tendo em vista o que consta do Processo MC n? 29000.004239/89,
(Edital n? 53/89),
DECRETA:
Art. I? Fica outorgada concessão à Rádio Bom Sucesso
Ltda., para explorar, pelo prazo de 10 (dez) anos, sem direito de
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 182(2, t.2}:1043-1678, mar.vabr. 1990.
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exclusividade, serviço de radiodifusão sonora em onda média,
na Cidade de Minas Novas, Estado de Minas Gerais.
Parágrafo único. A concessão ora outorgada reger-se-á pelo Código Brasileiro de Telecomunicações, leis subseqüentes,
regulamentos e obrigações assumidas pela outorgada em sua
proposta.
Art. 2? Esta concessão somente produzirá efeitos legais
após deliberação do Congresso Nacional, na forma do artigo
223, § 3?, da Constituição.
Art. 3? O contrato decorrente desta concessão deverá ser
assinado dentro de 60 (sessenta) dias, a contar da data de publicação da deliberação de que trata o artigo anterior, sob pena de
se tornar nulo, de pleno direito, o ato de outorga.
Art. 4? Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Brasilia, 8 de março de 1990; 169? da Independência e
102? da República.
JOSÉ SARNEY
Antonio Carlos Magalhães

DECRETO N? 99.081, DE 8 DE MARÇO DE 1990
Outorga concessão a Rádio Alvorada
Ltda., para explorar serviço de rediodiiusão sonora em onda média, na Cidade de
Cruz das Almas, Estado da Bahia.

O PRESIDENTE DA REPúBLICA, usando das atribuições que lhe conferem o artigo 84, item IV, da Constituição, e o
artigo 29 do Regulamento dos Serviços de Radiodifusão, aprovado pelo Decreto n? 52.795, de 31 de outubro de 1963, com a redação dada pelo Decreto n? 88.067, de 26 de janeiro de 1983, e
tendo em vista o que consta do Processo MC n? 29000.006966/89,
(Edital n? 110/89),
DECRETA:
Art. I? Fica outorgada concessão a Rádio Alvorada Ltda.,
para explorar, pelo prazo de 10 (dez) anos, sem direito de excluo
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 182(2, t.2):lü43·1678, mar./abr. 1990.
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sividade, serviço de radiodifusão sonora em onda média, na Cidade de Cruz das Almas, Estado da Bahia.
Parágrafo único. A concessão ora outorgada reger-se-á pelo Código Brasileiro de Telecomunicações, leis subseqüentes,
regulamentos e obrigações assumidas pela outorgada em sua
proposta.
Art. 2? Esta concessão somente produzirá efeitos legais
após deliberação do Congresso Nacional, na forma do artigo
223, § 3?, da Constituição.
Art. 3? O contrato decorrente desta concessão deverá ser
assinado dentro de 60 (sessenta) dias, a contar da data de publicação da deliberação de que trata o artigo anterior, sob pena de
se tornar nulo, de pleno direito, o ato de outorga.
Art. 4? Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Brasília, 8 de março de 1990; 169? da Independência e
102? da República.
JOSÉ SARNEY
Antonio Carlos Magalhães

DECRETO N? 99.082, DE 8 DE MARÇO DE 1990
Outorga concessão à Rádio das Três
Fronteiras Ltâe., para explorar serviço, de
radiodifusão sonora em onda média, na cidade de Campos Sales, Estado do Ceará.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, usando das atribuições que lhe conferem o artigo 84, item IV, da Constituição, e o
artigo 29 do Regulamento dos Serviços de Radiodifusão, aprovado pelo Decreto n? 52.795, de 31 de outubro de 1963, com a redação dada pelo Decreto n? 88.067, de 26 de janeiro de 1983, e
tendo em vis.ta o que consta do Processo MC n? 29000.008239/89,
(Edital n? 134/89),
DECRETA:
Art. I? Fica outorgada concessão à Rádio das Três Fronteiras Ltda., para explorar, pelo prazo de 10 (dez) anos, sem diCol. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 182(2, t.21:1043-1678, mar.Zabr. 1990.
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reito de exclusividade, serviço de radiodifusão sonora em onda
média, na Cidade de Campos Sales, Estado do Ceará.
Parágrafo único. A concessão ora outorgada reger-se-á pelo Código Brasileiro de Telecomunicações, leis subseqüentes,
regulamentos e obrigações assumidas pela outorgada em sua
proposta.
Art. 2? Esta concessão somente produzirá efeitos legais
após deliberação do Congresso Nacional, na forma do artigo
223, § 3?, da Constituição.
Art. 3? O contrato decorrente desta concessão deverá ser
assinado dentro de 60 (sessenta) dias, a contar da data de publicação da deliberação de que trata o artigo anterior, sob pena de
se tornar nulo, de pleno direito, o ato de outorga.
Art. 4? Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Brasília, 8 de março de 1990; 169? da Independência e
102? da República.
JOSÉ SARNEY
Antonio Carlos Magalhães

DECRETO N? 99.083, DE 8 DE MARÇO DE 1990
Declara de utilidade pública, para fins
de desapropriação, o imóvel, com suas benfeitorias, situado à Avenida Vicente Machado, n? 147, em Curitiba, Estado do Paraná, destinado a sediar a Justiça do Trabalho de 1? Instância.

O PRESIDENTE DA REPúBLICA, no uso das atribuições
que lhe conferem os artigos 5?, item XXIV, e 84, item IV, da
Constituição, combinados com os artigos 5~, alínea h, e 6? do
Decreto-Lei n:' 3.365, de 21 de junho de 1941, alterado pela Lei
n? 2.786, de 21 de maio de 1956, e tendo em vista o que consta
do Processo MJ n? 2.796/90,
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 182(2. t.2):1043-1678, mar.labr. 1990.
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DECRETA:
Art. I? É declarado de utilidade pública, para fins de desapropriação, o imóvel, com suas benfeitorias, situado na Avenida Vicente Machado, n? 147, na Cidade de Curitiba, Estado
do Paraná, de propriedade de Paulo Emílio Guarinello e sua
mulher, Ivete Cunha Guarinello, com matrícula de n? 2S.S21, no
Registro de Imóveis da 6? Circunscrição de Curitiba/PRo
Parágrafo único. O imóvel, a que se refere este artigo, tem
as seguintes características: constituído por um prédio de alvenaria, com área de 6.70S,SOm2 , medindo 21,SOm (vinte e um vírgula
oitenta metros) de frente para a Avenida Vicente Machado, por
56,OOm (cinqüenta e seis metros) de extensão da frente aos fundos do lado direito, 54,OOm (cinqüenta e quatro metros) de frente aos fundos do lado esquerdo e tendo 20,50m (vinte vírgula
cinqüenta metros) de largura na linha de fundos, limites e confrontações de acordo com a planta respectiva.

Parágrafo único. O imóvel a que se refere este artígo é
destinado a sediar as Juntas de Conciliação e Julgamento de
Curitiba/PRo
Art. 2? Fica o Tribunal Regional do Trabalho da 9? Região
autorizado a promover, na forma da legislação vigente, a desapropriação do' imóvel descrito no art. I? deste decreto, com a
utilização de recursos de seu próprio orçamento.
Art. 3? A desapropriação de que trata este decreto é declarada de urgência, nos termos do Decreto-Lei n? 3.365, de 21 de
junho de 1941, com a redação dada pela Lei n? 2.7S6, de 21 de
maio de 1956, para efeito de imissão na posse do imóvel abrangido por este decreto.
Art. 4? Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 5? Revogam-se as disposições em contrário.

Brasília, S de março de 1990; 169? da Independência e
102? da República.
JOSÉ SARNEY
J. Saulo Ramos
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 182(2, t.21:1D43-1678. mar./abr. 1990.
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DECRETO N? 99.084, DE 8 DE MARÇO DE 1990
Declara de utilidade pública, para fins
de desapropriação, o prédio e respectivo
terreno situados na Rua São Francisco, n?
52, e o terreno contíguo 80 mesmo, situado
entre as Ruas Caramuru e Francisco Araújo s/n", ambos na Cidade de Vitória, Estado do Espirito Santo.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, usando das atribuições que lhe conferem o artigo 5?, XXIV e 84, inciso IV, da
Constituição Federal e tendo em vista o disposto nos artigos 5?,
alínea a, e 6? do Decreto-Lei n? 3.365, de 21 de junho de 1941, alterado pelas Leis n?s 2.786, de 21 de maio de 1956, 4.686, de 21
de junho de 1965, e 6.071, de 3 de julho de 1974, e o que consta
do Processo n? MJ/GM 265/90,
DECRETA:
Art. I? São declarados de utilidade pública, para fins de
desapropriação, os imóveis situados na Cidade de Vitória, no
Estado do Espírito Santo, a saber: 1 (um) prédio não-residencial
de 10 (dez) pavimentos, sendo 2 (dois) subsolos, 1 (um) pílotís, 7
(sete) pavimentos tipos e uma casa para zelador, localizado na
Rua São Francisco, n? 52, esquina com a Rua Caramuru, de
propriedade da empresa Helgil Empreendimentos e Participações Ltda., ocupado atualmente pela Seção Judiciária do Estado do Espírito Santo, e respectivo terreno, medindo 12,86m de
frente, 19,58m de fundos, 4,51m de lateral direita mais um chanfro de 9,37m e 17,35m de lateral esquerda, possuindo uma área
de 215,00m 2 e área total construída de 2.187m 2 ; e um terreno
contíguo ao prédio da Seção Judiciária do Estado do Espírito
Santo, localizado entre as Ruas Caramuru e Francisco Araújo,
de propriedade de Izaias Dutra de Lima e Lucilea de Souza Lima, medindo, aproximadamente, 21,00m de frente, 23,85m de um
lado da frente aos fundos, onde mede 13,20m, de outro lado
9,SOm, defletindo à esquerda em 5,40m, e daí continuando até os
fundos, medindo 13,13m desse lado, com uma área aproximada
de 443,60m 2 .
Art. 2? Os imóveis, referidos no artigo anterior, destinarse-ão ao funcionamento em definitivo da Seção Judiciária da
Justiça Federal do Estado do Espírito Santo, com sede em VitóCol. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 182(2, t.2):1043-1678, mar.Zabr. 1990.
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ria, ficando a Justiça Federal de Primeira Instância autorizada
a promover, na forma da legislação vigente, a desapropriação
dos imóveis, conforme descrito no artigo I? deste decreto, com a
utilização de recursos orçamentários consignados em seu orçamento.
Art. 3? A desapropriação de que trata este decreto é declarada de urgência, nos termos do Decreto- Lei n? 3.365, de 21 de
junho de 1941, com redação dada pela Lei n? 2.786, de 21 de
maio de 1956, para efeito de imediata imissão de posse.
Art. 4? Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasilia, 8 de março de 1990; 169? da Independência e
102? da República.
JOSÉ SARNEY
J. Saulo Ramos
DECRETO N? 99.085, DE 8 DE MARÇO DE 1990
Declara de utilidade pública, para fins
de desapropriação, imóvel situado no Bairro Areinha, lote n? 1 (um). da Quadra n? B8
da Avenida Bacanga em São Luís, Estado
do Maranhão.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições
que lhe confere o artigo 84, item IV, e de acordo com o artigo 5?,
item XXIV, da Constituição, combinados com os artigos 5?,
alinea h, e 6? do Decreto-Lei n? 3.365, de 21 de junho de 1941, alterado pela Lei n? 2.786, de 21 de maio de 1956, e tendo em vista
o que consta do Processo n? 2.797/90, do Ministério da Justiça,
DECRETA:
Art. I? É declarado de utilidade pública, para fins de desapropriação, o imóvel situado no Bairro Areinha, lote n? 1
(um) da Quadra 38, da Avenida Bacanga, na Cidade de São Luis,
Estado do Maranhão, de propriedade de Manoel da Silva Vilas
Boas, transcrito sob o n? 1.544, no Livro n? 2-E, fls. 107, do 2?
Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de São Luis MA.
Colo Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 182{2, t.2):1043-1678, mar./abr. 1990.
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Parágrafo uruco. O imóvel, a que se refere este artigo, é
constituido por um terreno medindo, de frente 30,30m, de fundos 30,OOm e, nas laterais, 60,OOm, na lateral direita e 65,OOm na
esquerda, perfazendo uma área total de 1.875,OOm2 (um mil, oitocentos e setenta e cinco metros quadrados). No terreno referido existe uma edificação (casa) de um pavimento, com cinco cômodos e área total construída de 74,40m 2 .
Art. 2? O imóvel, referido no artigo anterior, destinar-se-á
às sede e instalações complementares do Tribunal Regional da
16? Região, com sede em São Luís - MA.
Art. 3? Fica o Tribunal Regional do Trabalho da 16? Região autorizado a promover, na forma da legislação vigente, a
desapropriação do imóvel descrito no artigo 1? deste decreto,
com a utilização de recursos de seu próprio orçamento.
Art. 4? A desapropriação de que trata este decreto é declarada de urgência, nos termos do Decreto-Lei n? 3.365, de 21 de
junho de 1941, com a redação dada pela Lei n? 2.786, de 21 de
maio de 1956, para efeito de imissão de posse.
Art. 5? Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 6? Revogam-se as disposições em contrário.
Brasília, 8 de março de 1990; 169? da Independência e
102? da República.

JOSÉ SARNEY
J. Saulo Ramos

DECRETO N? 99.086, DE 9 DE MARÇO DE 1990
Encerra as atividades da Comissão
Executiva e do grupo de trabalho interministerial de proteção do meio ambiente, das
comunidades indígenas, das populações envolvidas no processo extrativista e as ribeirinhas de que trata o Decreto n:' 96.944(1), de
12 de outubro de 1988, e dá outras providências.
(1) V. Coleção das Leis de 1988, Atos do Poder Executivo, volume VIII, pág.
213.

Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 182(2, t.2):1043-1678, mar./abr. 1990.
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o PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições
que lhe confere o art. 84, inciso IV, da Constituição,
DECRETA:
Art. I? Ficam encerradas as atividades da Comissão Executiva e do grupo de trabalho interministerial de proteção ao
meio ambiente, das Comunidades Indígenas, das Populações
Envolvidas no Processo Extrativista e as Ribeirinhas, sob a
coordenação da Comissão Executiva (Comex), nos termos do
disposto no Decreto n? 96.944, de 12 de outubro de 1988, alterado pelo Decreto n? 97.636, de 10 de abril de 1989.
Art. 2? Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 3? Revogam-se as disposições em contrário.
Brasília, 9 de março de 1990; 169? da Independência e
102? da República.

JOSÉ SARNEY
Rubens Bayma Denys

DECRETO N? 99.087, DE 9 DE MARÇO DE 1990
Promulga o Acordo sobre Criação de
Comissão Mista entre a República Federativa do Brasil e a República de Gana.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, usando das atribuições que lhe conferem o art. 84, item VIII, da Constituição, e
Considerando que o Congresso Nacional aprovou, pelo Decreto Legislativo n? 3, de 11 de março de 1988, o Acordo sobre
Criação de Comissão Mista, celebrado entre o Governo da República Federativa do Brasil e o Governo da República de Gana, em Brasília, a 5 de julho de 1985;
Considerando que o referido acordo entrou em vigor, por
troca de Instrumento de Ratificação, concluído em Brasília, a 12
de julho de 1988,
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 182(2, t.2):1043-1678, mar./abr. 1990.
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DECRETA:
Art. I? O acordo sobre Criação de Comissão Mista entre o
Governo da República Federativa do Brasil e o Governo da República de Gana, apenso por cópia ao presente decreto, será
executado e cumprido tão inteiramente como nele se contém.
Art. 2? Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 9 de março de 1990; 169? da Independência e
102? da República.
JOSÉ SARNEY
Roberto Costa de Abreu Sodré

o texto

do acordo está publicado no DO de 12.3.1990, págs. 4857/58.

DECRETO N? 99.088, DE 9 DE MARÇO DE 1990
Promulga o Acordo de Previdéncie Socíal entre a República Federativa do Brasil
e a República Helênica.

O PRESIDENTE DA. REPÚBLICA, usando das atribuições que lhe confere o art. 84, item VIII, da Constituição, e
Considerando que o Congresso Nacional aprovou, pelo Decreto Legislativo n? 3, de 23 de outubro de 1987, o Acordo de
Previdência Social, celebrado entre o Governo da República Federativa do Brasil e o Governo da República Helênica, emAtenas, a 12 de setembro de 1984,
Considerando que o referido Acordo entrou em vigor em I?
de setembro de 1988, na forma de seu artigo XXVI,
DECRETA:
Art. I? O acordo de Previdência Social entre o Governo da
República Federativa do Brasil e o Governo da República Helênica, apenso por cópia ao presente decreto, será executado e
cumprido tão inteiramente como nele se contém.
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 182(2, t.2);1043-1678, mar./abr. 1990.
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Art. 2? Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 9 de março de 1990; 169? da Independência e
102? da República.
JOSÉ SARNEY
Roberto Costa de Abreu Sodré

o texto do

acordo está publicado no DO de 12.3.1990, págs. 4859/62.

DECRETO N? 99.089, DE 9 DE MARÇO DE 1990
Promulga o Protocolo de Cooperação
na Ârea de Tecnologia Industrial entre a
República Federativa do Brasil e a Repúbli·
ca Popular da China.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, usando das atribuições que lhe confere o art. 84, item VIII, da Constituição, e
Considerando que o Congresso Nacional aprovou pelo Decreto Legislativo n? 72, de 23 de novembro de 1989, o Protocolo
de Cooperação na Área de Tecnologia Industrial, celebrado entre o Governo da República Federativa do Brasil e o Governo
da República Popular da China, em Beijing, a 6 de julho de
1988;
Considerando que o referido protocolo entrou em vigor na
forma de seu artigo VII,
DECRETA:
Art. I? O Protocolo de Cooperação na Área de Tecnologia
Industrial, entre o Governo da República Federativa do Brasil e
o Governo da República Popular da China, apenso por cópia ao
presente decreto, será executado e cumprido tão inteiramente
como nele se contém.
Art. 2? Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 9 de março de 1990; 169? da Independência e
102? da República.
JOSÉ SARNEY
nooerto Costa de Abreu Sodré

o texto do

acordo está publicado no DO de 12.3.1990, pégs. 4863/64.

Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 182(2, t.2l:1ú43-1678, mar./abr. 1990.
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DECRETO N? 99.090, DE 9 DE MARÇO DE 1990
Promulga o Acordo sobre Coopereçõo
Cultural entre a República Federativa do
Brasil e a República Socialista da Tchecoslováquia.

O PRESIDENTE DA REPúBLICA, usando das atribuições que lhe confere o art. 84, item VIII, da Constituição, e
Considerando que o Congresso Nacional aprovou pelo Decreto Legislativo n? 90, de 15 de dezembro de 1989, o Acordo sobre Cooperação Cultural, celebrado entre o Governo da Repúbiica Federativa do Brasil e o Governo da República Socialista
da Tchecoslováquia, em Praga, a 7 de abril de 1989;
Considerando que o referido acordo entrou em vigor, por
troca de notas, concluida em 26 de janeiro de 1990, na forma de
seu artigo VII,
DECRETA:
Art. I? O Acordo sobre Cooperação Cultural entre o Governo da República Federativa do Brasil e o Governo da República Socialista da Tchecoslováquia, apenso por cópia ao presente decreto, será executado e cumprido tão inteiramente como
nele se contém.
Art. 2? Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 9 de março de 1990; 169? da Independência e
102? da República.
JOSÉ SARNEY
Roberto Costa de Abreu Sodré

o texto do

acordo está publicado no DO de 12.3.1990. págs. 4864/65.

DECRETO N? 99.091, DE 9 DE MARÇO DE 1990
Promulga o Acordo sobre Cooperaçâo
Econômica e Industrial entre a República
Federativa do Brasil e o Governo Federal
da Austria.
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 182(2, t.2):1043-1678, mar./abr. 1990.
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o PRESIDENTE DA REPÚBLICA, usando das atribuições que lhe confere o art. 84, item VIII, da Constituição, e
Considerando que o Congresso Nacional aprovou pelo Decreto Legislativo n? 14, de 30 de junho de 1986, o Acordo sobre
Cooperação Econõmica e Industrial, celebrado entre o Governo
da República Federativa do Brasil e o Governo Federal da Áustria, em Viena a 3 de maio de 1985;
Considerando que o referido acordo entrou em vigor na forma de seu artigo VIII,
DECRETA:
Art. 1? O Acordo sobre Cooperação Econômica e Industrial entre o Governo da República Federativa do Brasil e o Governo Federal da Áustria, apenso por cópia ao presente decreto,
será executado e cumprido tão inteiramente como nele se Contém.
Art. 2? Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação;' revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 9 de março de 1990; 169? da Independência e
102? da República.
JOSÉ SARNEY
Roberto Costa de Abreu Sodré

o texto do

acordo está publicado no DO de 12.3.1990, págs. 4865/66.

DECRETO N? 99.092, DE 9 DE MARÇO DE 1990
Promulga o Convênio para o Estabelecimento de um Depósito Franco no Porto de
Rio Grande entre a República Federativa
do Brasil e a Rêpública do Paraguai.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, usando das atribuições que lhe confere o art. 84, item VIII, da Constituição, e
Considerando que o Congresso Nacional aprovou pelo Decreto Legislativo n? 78, de 30 de novembro de 1989, o Convênio
para o Estabelecimento de um Depósito Franco no Porto de Rio
Grande, celebrado entre o Governo da República Federativa do
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 182(2, t.21:1ü43-1678, mar.labr. 1990.
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Brasil e o Governo da República do Paraguai, em Brasília, a 21
de julho de 1987;
Considerando que o referido acordo entrou em vigor, em 7
de fevereiro de 1990, na forma de seu artigo VI,
DECRETA:
Art. 1? O Convênio para o Estabelecimento de um Depósito Franco no Porto de Rio Grande entre o Governo da República Federativa do Brasil e o Governo da República do Paraguai,
apenso por cópia ao presente Decreto, será executado e cumprido tão inteiramente como nele se contém.
Art. 2? Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 9 de março de 1990; 169? da Independência e
102? da República.
JOSÉ SARNEY
Roberto Costa de Abreu Sodré

o texto do acordo está publicado no DO de

12.3.1990, págs. 4866/67.

DECRETO N? 99.093, DE 9 DE MARÇO DE 1990
Promulga o Acordo sobre Transporte
Aéreo, entre a República Federativa do
Brasil e o Governo do Canadá.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, usando das atribuições que lhe confere o art. 84, item VIII, da Constituição, e
Considerando que o Congresso Nacional aprovou pelo Decreto Legislativo n? 61, de 23 de outubro de 1989, o Acordo sobre Transporte Aéreo, celebrado entre o Governo da República
Federativa do Brasil e o Governo do Canadá, em Brasília, a 15
de maio de 1986;
Considerando que o referido acordo entrou em vigor na forma de seu artigo XXIV,
DECRETA:
Art. 1? O Acordo sobre Transporte Aéreo entre o Governo
da República Federativa do Brasil e o Governo do Canadá, puCol. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 182(2, t.2):1043-1678, mar.yabr. 1990.

1281
blícado em caráter provisorro, pelo Diário Oficial da União n?
99, de 27 de maio de 1986, e apenso por cópia ao presente decreto, será executado e cumprido tão inteiramente como nele se
contém.

Art. 2? Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 9 de março de 1990; 169? da Independência e
102? da República.
JOSÉ SARNEY
Roberto Costa de Abreu Sodré

o texto do

acordo está publicado no DO de 12.3.1990, págs , 4867173.

DECRETO N? 99.094, DE 9 DE MARÇO DE 1990
Homologa a demerceçeo administrativa da Área Indígena Maku, no Estado do
Amazonas.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições
que lhe confere o artigo 84, inciso IV, da Constituição Federal e
tendo em vista o disposto no artigo 19, § I?, da Lei n? 6.001, de
19 de dezembro de 1973,
DECRETA:
Art. I? Fica homologada, para os efeitos do artigo 231 da
Constituição Federal, a demarcação administrativa promovida
pela Fundação Nacional do Índio (Funai}, da Área Indigena Maku, localizada no Município de São Gabriel da Cachoeira, Estado do Amazonas, caracterizada como de ocupação tradicional e
permanente indígena e habitada pela etnia Maku, com uma superfície de 43.154,8608 hectares e o perímetro de 92.291,71 metros.
Art. 2? A área indígena de que trata esse decreto tem a
seguinte delimitação: Norte: do ponto Digitalizado PD-1, de
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 182(2, t.2):1043-1678, mar./abr. 1990.
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coordenadas geográficas latitude N 00°33'14,472" e longitude W
69°27'20,526", na confluência de um igarapé sem denominação
com o Igarapé 'I'uri, segue-se a montante pelo igarapé sem denominação, ao longo de uma distância de 3.005,62m, até o ponto
Digitalizado PD-2, de coordenadas geográficas latitude N
00°31' 45,698" e longitude W 69°27'09,622", na margem direita do
igarapé sem denominação; do Ponto Digitalizado PD-2, segue-se
por uma linha seca reta de azimute verdadeiro 83°56'05,414", ao
longo de uma distância de 11.238,40m, até o Ponto Digitalizado
PD-3, de coordenadas geográficas latitude, N 00°32'24,369" e
longitude W 69°21'08,063", na cabeceira de um igarapé sem denominação. Leste: do Ponto Digitalizado PD-3, segue-se a jusante pelo igarapé sem denominação, ao longo de uma distãncia de 21.401,81m, até o Ponto Digitalizado PD-4, de coordenadas geográficas latitude N 00°23'44,889" e longitude W
69°15'26,747", na confluência com o Igarapé Iapu; segue-se por
este a montante, ao longo de uma distância de 2.500,48m, até o
Ponto Digitalizado PD-5, de coordenadas geográficas latitude N
00°22'37,883" ~ longitude W 69°16'10,603", na margem direita do
Igarapé Iapu; do Ponto Digitalizado, PD-5, segue-se por uma linha seca reta de azimute verdadeiro 170°26'32,608", ao longo de
uma distância de 3.717,85m, até o Ponto Digitalizado PD-6, de
coordenadas geográficas latitude N 00°20'38,474" e longitude W
69°15'50,631". Sul: do Ponto Digitalizado PD-6, segue-se por
uma linha seca reta de azimute 282°00'57,460", ao longo de uma
distância de 6.992,20m, até o Ponto Digitalizado PT 2-A, de
coordenadas geográficas latitude N 00°21 '25,797" e longitude W
69°19'31,019"; do Ponto PT 2-A segue pôr uma linha seca reta de azimute 282°00'04,790" e distância de 21.290,272m, até
o Ponto SAT -4, de coordenadas geográficas latitude N
00°23'49,948" e longitude W 69°30'44,754", localizado na cabeceira do Igarapé Taracuá. Oeste: Do Ponto SAT-4, segue-se por
uma linha seca reta de azimute verdadeiro 351°06'17,028", ao
longo de uma distância de 10.265,63m, até o Ponto Digitalizado
PD-7, de coordenadas geográficas latitude.N 00°29'20,266" e longitude W 69°31'36,108", na cabeceira do Igarapé Turi; seguese por este a jusante, ao longo de uma distância de 11.879,45m,
até o Ponto Digitalizado PD-1, inicio da presente descrição.
Art. 3?

Este decreto entra em vigor na data de sua publi-

cação.
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 182(2, t.2):1043-1678, mar.labr. 1990.

1283
Art. 4? Ficam revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 9 de março de 1990; 169? da Independência e
102? da República.

JOSÉ SARNEY
1r1s Rezende Machado
João Alves Filho
Rubens Bayma Denys

DECRETO N? 99.095, DE 9 DE MARÇO DE 1990
Homologa a demerceçeo edminietretiva da Ãrea Indígena Yauaretê I, no Estado
do Amazonas.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições
que lhe confere o artigo 84, inciso IV, da Constituição Federal e
tendo em vista o disposto no artigo 19, § I?, da Lei n:' 6.001, de
19 de dezembro de 1973,
DECRETA:
Art. I? Fica homologada, para os efeitos do artigo 231 da
Constituição Federal, a demarcação administrativa promovida
pela Fundação Nacional do Indio (Funai} da Área Indígena
Yauarete I, localizada no Município de São Gabriel da Cachoeira, Estado do Amazonas, caracterizada como de ocupação tradicional e permanente indígena e habitada pelas etnias Tukano,
Maku, Baniwa, Desana, Tariana e Wanana, com uma superfície
de 374.325,7846 hectares e o perímetro de 640.860,33 metros.
Art. 2? A área indígena de que trata esse decreto tem a seguinte delimitação: Norte: do Ponto Digitalizado PD-l, de coordenadas geográficas latitude N 01'll'13,000" e longitude W
69'50' 45,842", na divisa do Brasil com a Colômbia, segue-se por
uma linha seca reta de azimute verdadeiro 95°34'37,246", ao longo de uma distãncia de 71.167,17m, até o Ponto Digitalizado PD2, de coordenadas geográficas latitude N 01'07'27,486" e longitude W 69'12'34,000", à margem da projeção da Rodovia BR-210;
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do Ponto Digitalizado PD-2, segue-se por uma linha seca reta de
azimute verdadeiro 126'22'36,371", ao longo de uma distância de
26.218,76m, até o Ponto Digitalizado PD-3, de coordenadas geográficas latitude N 00'59'00,996" e longitude W 69'01'10,960", na
cabeceira do igarapé Iauiari. Leste: do Ponto Digitalizado PD-3,
segue-se a jusante pelo Igarapé Iauiari, ao longo de uma distância de 22.85I,72m, até o Ponto SAT 20137-AM, de coordenadas
geográficas latitude N 00'49'02,504" e longitude W 68°58'12,028",
localizado na confluência de um igarapé sem denominação; do
Ponto SAT 20137-AM, segue-se a jusante pelo Igarapé Iauiari, ao
longo de uma distância de 3.166,63m, até o Ponto Digitalizado
PD-4, de coordenadas geográficas latitude N 00°48'33,381" e longitude W 68°57'02,301", onde conflui um igarapé sem denominação; segue-se por este a montante, ao longo de uma distância de
8.389,52m, até o Ponto Digitalizado PD-5, de coordenadas geográficas latitude N 00°45'15,125" e longitude W 68°57'40,624", na sua
cabeceira; do Ponto Digitalizado PD-5, segue-se por uma linha
seca reta de azimute verdadeiro 181'43'04,672", ao longo de uma
distância de 6.674,43m, até o Ponto Digitalizado PD-6, de coordenadas geográficas latitude N 00°41'37,835" e longitude W
68°57'47,098", na cabeceira do Igarapé Tamanduá; segue-se por
este a jusante, ao longo de uma distância de 18.232,72m, até o
Ponto Digitalizado PD-7, de coordenadas geográficas latitude N
00°34'03,663" e longitude W 68°56'33,302", onde conflui um igarapé sem denominação; segue-se por este a montante, ao longo de
uma distância de 4.900, 76m,' até o Ponto Digitalizado PD-8, de
coordenadas geográficas latitude N 00'33'01,342" e longitude W
68'58'44,808", na sua cabeceira; do Ponto Digitalizado PD-8,
segue-se por uma linha seca reta de azimute verdadeiro
180°46'38,918", ao longo de uma distância de 1.423,42m, até o
Ponto Digitalizado PD-9, de coordenadas geográficas latitude N
00°32'14,985" e longitude W 68°58'45,433", na cabeceira de um
igarapé sem denominação; segue-se por este a jusante, ao longo
de uma distância de 11.531,21m, até o Ponto Digitalizado PD-10,
de coordenadas geográficas latitude N 00°27'15,571" e longitude
W 68°58'11,684", na confluência com o Rio Uaupés; segue-se por
este a jusante, ao longo de uma distância de 50.859,19m, até o
Ponto SAT 20138-AM, de coordenadas geográficas latitude N
00°17'07,141" e longitude W 68°40'24,310", onde conflui, na sua
margem direita, o Igarapé J aracara. Sul: do Ponto SAT 20138AM, segue-se a montante pelo Igarapé Jararaca, ao longo de uma
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distância de 16.0l8,43m, até o Ponto Digitalizado PD-11, de coordenadasgeográficas latitude N 00'11'47,115" e longitude W
68'45'14.341", na sua cabeceira; do Ponto Digitalizado PD-11,
segue-se por uma linha seca reta de azimute verdadeiro
204'26'37,612", ao longo de uma distância de 4.115,22m, até
o Ponto SAT-7, de coordenadas geográficas latitude N
00'09'45,096" e longitude W 68'46'09,433", na cabeceira do Igarapé Uainambi; do Ponto SAT-7 segue-se por uma linha seca reta
de azimute 301'33'30,720", ao longo de uma distância de
20_207,20lm, até o Ponto SAT'6, de coordenadas geográficas latitude N 00'15'29,557" e longitude W 68'55'26,493", localizado a
300m, aproximados, da margem esquerda do Igarapé Cigarro;
daí, segue-se por uma linha seca reta de azimute 284'30'49,140" e
ao longo de uma distância de 32.200,023m até o Ponto SAT-5, de
coordenadas geográficas latitude N 00'19'52,381" e longitude W
69'12'15,003", localizado na margem esquerda do Igarapé Jaci;
do Ponto SAT-5 segue-se por uma linha seca reta de azimute
282'00'57,460" e ao longo de uma distância de 6.786,716m até o
Ponto Digitalizado PD-12, de coordenadas geográficas latitude N
00'20'38,474" e longitude W 69'15'50,631". Oeste: do Ponto Digitalizado PD-12, segue-se por uma linha seca reta de azimute verdadeiro 350'26'32,734", ao longo de uma distância de 3.717,85m,
até o Ponto Digitalizado PD-13, de coordenadas geográficas latitude N 00'22'37,883" e longitude W 69'16'10,603", na margem direita do Igarapé Iapu; segue-se por este a jusante, ao longo de
uma distância de 2.500,48m, até o Ponto Digitalizado PD-14, de
coordenadas geográficas latitude N 00'23'44,889" e longitude W
69'15'26,747", onde conflui um igarapé sem denominação; seguese por este a montante, ao longo de uma distância de 21.401,81m,
até o Ponto Digitalizado PD-15,de coordenadas geográficas latitude N 00'32'24,369" e longitude W 69'21 '08,063", na sua cabeceira; do Ponto Digitalizado PD-15, segue-se por uma linha seca reta de azimute verdadeiro 263'56'08,789", ao longo de uma distância de 11.238,40m, até o Ponto Digitalizado PD-16, de coordenadas geográficas latitude N 00'31'45,698" e longitude W
69°27'09,622", na margem direita de um igarapé sem denominação; segue-se por este a jusante, ao longo de uma distância de
3.005,62m, até o Ponto Digitalizado PD-17, de coordenadas geográficas latitude N 00'33'14,472" e longitude W 69'27'20,526", na
confluência com o Igarapé Turi; segue-se por este a jusante, ao
longo de uma distância de 3.290,04m, até o Ponto Digitalizado
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília. 182(2, t.2l:1043-1678, mar.labr. 1990.
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PD-18, de coordenadas geográficas latitude N 00°34'35,044" e
longitude W 69°26'16,891", onde conflui um igarapé sem denominação; segue-se por este a montante, ao longo de uma distância
de 4.167,12m, até o Ponto Digitalizado PD-19 de coordenadas geográficas latitude N 00°35'21,819" e longitude W 69°28'15,351", na
sua cabeceira; do Ponto Digitalizado PD-19, segue-se por uma linha seca reta de azimute verdadeiro 279°52'29,811", ao longo de
uma distância de 15.692,42m, até o Ponto Digitalizado PD-20, de
coordenadas geográficas latitude N 00°36'49,463" e longitude W
69°36'35,519", na confluência do Igarapé Urucu com o Rio Papuri; segue-se por este a jusante, ao longo de uma distância de
80.219,92m, até o Ponto SAT 20I51-AM, de coordenadas geográficas latitude N 00°36'17,046" e longitude W 69°12'06,020", na confluência com o Rio Uaupés (coincidente com o marco de fronteira
Brasil/Colômbia, confluência Papuri-Uaupés, de coordenadas
astronômicas latitude N 00°36'26,4" e longitude W 69°12'03,4");
segue-se por este a montante, ao longo de uma distância de
178.877,90m, até o Ponto SAT 20I44-AM (coincidente com o marco de fronteira Brasil/Colômbia, extremo sul do Meridiano
Querari-Uaupés, de coordenadas astronômicas latitude N
01°04'34" e longitude W 69°50'41,68"), e coordenadas geográficas
latitude N OI '04'42,018" e longitude W 69°50'45,842"; do Ponto
SAT 20I44-AM, segue-se ao longo da divisa entre o Brasil e a Colômbia, no sentido norte, ao longo de uma distância de
12.005,64m, até o Ponto Digitalizado PD-l, início da presente descrição.
Art. 3? Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 4?

Ficam revogadas as disposições em contrário.

Brasília, 9 de março de 1990; 169? da Independência e
102? da República.
JOSÉ SARNEY
Iris Rezende Machado
João Alves Filho
Rubens Bayma Denys
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 182(2, t.2):lÜ43-1678, mar./abr. 1990.
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DECRETO N? 99.096, DE 9 DE MARÇO DE 1990
Homologa a demarcação administrativa da Ãrea Indígena Yauarezé II, no Estado
do Amazonas.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições
que lhe confere o artigo 84, inciso IV, da Constituição Federal e
tendo em vista o disposto no artigo 19, § I?, da Lei n? 6.001, de
19 de dezembro de 1973,
DECRETA:
Art. I? Fica homologada, para os efeitos do artigo 231 da
Constituição Federal, a demarcação administrativa promovida
pela Fundação Nacional do Indio (Funaí), da Área Indígena
Yauarete lI, localizada no Município de São Gabriel da Cachoeira, Estado do Amazonas, caracterizada como de ocupação
tradicional e permanente indigena e habitada pelas etnias Tukano, Maku, Baniwa, Desana, Tariana e Wanana, com uma superfície de 26.385,1145 hectares e o perímetro de 91.960,68 metros.
Art. ~ A área indígena de que trata esse decreto tem a seguinte delimitação: Norte: do Ponto SAT 20136-AM (coincidente
com o marco de fronteira Brasil/Colômbia, intersecção do Meridiano Cabeceira do Traíra de coordenadas astronômicas latitude N 00°33'47,6" e longitude W 70°02'37,3"), e coordenadas geográficas latitude N 00°33'45,378" e longitude W 70°02'45,518",
situado numa curva acentuada à margem direita do Rio Papuri,
segue-se por este a jusante, ao longo de uma distância de
43.484,69m, até o Ponto Digitalizado PD-1, de coordenadas geográficas latitude N 00°34'18,152" e longitude W 69°48'14,014",
onde conflui o Igarapé Abio. Leste: do Ponto Digitalizado PD-1,
segue-se a montante pelo Igarapé Abio, ao longo de. uma distância de 7.036,68m, até o Ponto Digitalizado PD-2, de coordenadas
geográficas latitude N 00°30'48,579" e longitude W 69°47'53,028"
na sua cabeceira. Sul: do Ponto Digitalizado PD-2, segue-se por
uma linha seca reta de azimute verdadeiro 234°56'04,864", ao
longo de uma distância de 2.617,02m, até o Ponto Digitalizado
PD-3, de coordenadas geográficas latitude N 00°29'59,615" e longitude W 69°49'02,323"; do Ponto Digitalizado PD-3 segue-se
por uma linha seca reta de azimute 289°55'58,520" e ao longo de
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uma distância de 2.266,54m, até o Ponto SAT-2, de coordenadas geográficas latitude N 00030'24,785" e longitude W
69'50'11,296", localizado numa clareira aberta na floresta; do
Ponto SAT-2, segue por uma linha seca reta de azimute verdadeiro 254'32'17,686" e ao longo de uma distância de 15_244,83m,
até o Ponto PT-1-A, de coordenadas geográficas latitude N
00'28'12,425" e longitude W 69'58'06,606"; do Ponto PT-1-A
segue-se por uma linha seca reta de azimute 254°34'16,220" eao
longo de uma distância de 8.754,868m até o ponto SAT-1, de
coordenadas geográficas latitude N 00'26'56,537" e longitude W
70'02'39,593", localizado numa clareira aberta na floresta. Oeste: do Ponto SAT-1 segue-se por uma linha seca reta de azimute
verdadeiro 359'09'51,019" e ao longo de uma distância de
12.556,05m, até o Ponto SAT 20136-AM, início da presente descrição.
Art. 3? Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 4? Ficam revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 9 de março de 1990; 169? da Independência e
102? da República.

JOSÉ SARNEY
Iris Rezende Machado
João Alves Filho
Rubens Bayma Denys
DECRETO N? 99.097, DE 9 DE MARÇO DE 1990
Homologa a demarcação administrativa da Area Indígena Xie, no Estado do
Amazonas.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições
em que lhe confere o artigo 84, inciso IV, da Constituição Federal e tendo em vista o disposto no artigo 19, § 1?, da Lei n?
6.001, de 19 de dezembro de 1973,
DECRETA:
Art. 1? Fica homologada, para os efeitos do artigo 231 da
Constituição Federal, a demarcação administrativa promovida
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 182(2, t.2):lü43-1678, mar./abr. 1990.
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pela Fundação Nacional do Índio (Funai) da Área Indigena Xié,
localizada no Município de São Gabriel da Cachoeira, Estado
do Amazonas, caracterizada como de ocupação tradicional e
permanente indígena e habitada pelas etnias Warekena, Baré e
Baniwa, com uma superfície de 249.011,8239 hectares e o perímetro de 293.559,17 metros.
Art. 2? A área indígena de que trata esse decreto tem a seguinte delimitação: Norte: Do Ponto Digitalizado PD-1, de coordenadas geográficas latitude N OI'55'48,774" e longitude W
67'30'39,839", localizado na confluência do Igarapé Teuapori ou
Japeri com um igarapé sem denominação, segue-se por este a
montante, ao longo de uma distância de 16.411,20m, até o Ponto
Digitalizado PD-2, de coordenadas geográficas latitude N
01'55'43,415" e longitude W 67'23'10,407", onde conflui outro
igarapé sem denominação. Leste: Do Ponto Digitalizado PD-2,
segue-se por uma linha seca reta de azimute verdadeiro
136'45'39,602", ao longo de uma distância de 36.732,59m, até o
Ponto Digitalizado PD-3, de coordenadas geográficas latitude N
01'41'12,198" e longitude W 67'09'36,340", na confluência de
dois igarapés sem denominação; do Ponto Digitalizado PD'3,
segue-se por uma linha seca reta de azimute verdadeiro
176'28'08,734", ao longo de uma distância de 75.129,92m, até o
Ponto Digitalizado PD-4, de coordenadas geográficas latitude N
01'00'31,154" e longitude W 67'07'06,706", na confluência de um
igarapé sem denominação com o Rio Xié- Mirim. Sul: Do Ponto
Digitalizado PD-4, segue-se a montante pelo igarapé sem denominação, ao longo de uma distância de 5.032,37m, até o ponto
digitalizado PD-5, de coordenadas geográficas latitude N
00'58'07,511" e longitude W 67'07'05,210", na sua cabeceira; do
Ponto Digitalizado PD-5, segue-se por uma linha seca reta de
azimute verdadeiro 242'42'43,283" ao longo de uma distância de
7.207,34m, até o Ponto Digitalizado PD'6, de coordenadas geográficas latitude N 00'56'19,860" e longitude W 67'10'32,515",
localizado na margem esquerda do Rio Xié; do Ponto Digitalizado PD-6, segue-se pelo Rio Xié a jusante, ao longo de uma distância de 3,844,95m, até o Ponto SAT 20125-AM, de coordenadas
geográficas N 00'55'26,314" e W 67'12'06,620", localizado na
confluência com o Rio Negro; do Ponto SAT 20I25-AM segue-se
por uma linha seca reta de azimute verdadeiro 324'32'09,133",
ao longo de uma distância de 11,532,42m, até o Ponto DigitalizaCol. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 182(2, t.2):lD43-1678, mar./abr. 1990.
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do PD-7, de coordenadas geográficas latitude N 01'00'32,097" e
longitude W 67'15'43,022", na cabeceira de um igarapé sem denominação; segue-se por este a jusante, ao longo de uma dístância de 8.004,35m, até o Ponto Digitalizado PD-8, de coordenadas geográficas latitude N 01'01'20,407" e longitude de W
67'19'38,654", na confluência com outro igarapé sem denominação. Oeste: dó Ponto Digitalizado PD-8, segue-se a jusante pelo
igarapé sem denominação, ao longo de uma distância de
9.324,05m, até o Ponto Digitalizado PD-9, de coordenadas geográficas latitude N 01'05'13,438" e longitude W 67°18'46,296",
na confluência Com o Igarapé Meué; segue-se a montante pelo
Igarapé Meué, ao longo de uma distância de 55.945,13m, até o
Ponto Digitalizado PD-10, de coordenadas geográficas latitude
N 01'29'16,842" e longitude W 67'20'15,681", na sua cabeceira;
do Ponto Digitalizado PD-10, segue-se por uma linha seca reta
de azimute verdadeiro 338'32'49,523", ao longo de uma distância
de 34.458,95m, até o Ponto Digitalizado PD-l1, de coordenadas
geográficas latitude N 01°46'40,988" e longitude de W
67'27'03,444", na confluência de um igarapé sem denominação
com o Igarapé Mauirine: segue-se a jusante pelo Igarapé Mauirine, ao longo de uma distância de 5.153,57m, até o Ponto Digitalizado PD-12, de coordenadas geográficas latitude N
01'48'55,983" e longitude W 67°26'01,224", na confluência com o
Rio Xié; segue-se a montante pelo Rio Xié, ao longo de uma distância de 17.683,27m, até o Ponto Digitalizado PD-13, de coordenadas geográficas latitude N 01'53'38,363" e longitude W
67'31'12,758", na confluência do Igarapé Teuapori ou Japeri,
ao longo de uma distância de 7.099,06m, até o ponto digitalizado
PD·l, início da presente descrição.
Art. 3? Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 4? Ficam revogadas as disposições em contrário.
Brasilia, 9 de março de 1990; 169? da Independência e
102? da República.
JOSE SARNEY
Iris Rezende Machado
João Alves Filho
Rubens Bayma Denys
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DECRETO N? 99.098, DE 9 DE MARÇO DE 1990
Homologa a demarcação administrativa da Area Indlgena Içene-Aierí, no Estado
do Amazonas.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições
que lhe confere o artigo 84, inciso IV da Constituição Federal e
tendo em vista o disposto no artigo 19 § I? da Lein? 6.001, de 19
de dezembro de 1973,
DECRETA:
Art. I? Fica homologada, para os efeitos do artigo 231 da
Constituição Federal, a demarcação administrativa promovida
pela Fundação Nacional do Índio (Funai) da Área Indigena
Içana-Aiari, localizada no Município de São Gabriel da Cachoeira, Estado do Amazonas, caracterizada como de ocupação
tradicional e permanente indígena e habitada pelas etnias Baniwa e Kobewa, com uma superficie de 266.909,4039 hectares e o
perímetro de 333.647,99 metros.
Art. 2? A área indígena de que trata esse decreto tem a seguinte delimitação: Norte: Do Ponto Digitalizado PD-l, de coordenadas geográficas latitude N 01'16'54,709" e longitude W
69°21'30,405", localizado na cabeceira de um igarapé sem denominação; segue-se por este a jusante, ao longo de uma distância
de 7.563,52m, até o Ponto Digitalizado PD-2, de coordenadas geográficas latitude N 01'17'39,872" e longitude W
69°17'56,344", na confluência com o Igarapé Uaraná; do Ponto
Digitalizado PD-2, segue-se por uma linha seca reta de azimute
verdadeiro 87°58'18,812", ao longo de uma distância de
12.029,16m, até o Ponto Digitalizado PD-3, de coordenadas geográficas latitude N 01°17'53,729" e longitude W 69°11'27,323",
na cabeceira de um igarapé sem denominação; segue-se por este
a jusante, ao longo de uma distância de 10.459,04m, até o Ponto
Digitalizado PD-3-A, de coordenadas geográficas latitude N
01°18'47,022" e longitude W 69°07'17,025", na confluência com o
Igarapé Uiarauaçu; segue-se a jusante pelo Igarapé Uiarauaçu,
ao longo de uma distância de 18.851,06m, até o Ponto Digitalizado PD-4, de coordenadas geográficas latitude N 01°18'52,821" e
longitude W 68°59'45,385", onde conflui um igarapé sem denominação; do Ponto Digitalizado PD-4, segue-se por uma linha
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seca reta de azimute verdadeiro 65'12'40,954", ao longo de uma
distância de 13.952,27m, até o Ponto Digitalizado PD-5, de coordenadas geográficas latitude N 01'22'03,340" e longitude W
68'52'55,473", na cabeceira de um igarapé sem denominação;
segue-se por este a jusante, ao longo de uma distância de
16.001,46m, até o Ponto Digitalizado PD-6, de coordenadas geográficas latitude N 01'24'53,565" e longitude W 68'45'54,390",
na confluência com o Rio Quiari; segue-se a montante pelo Rio
Quiari, ao longo de uma distância de 27.835,72m, até o Ponto Digitalizado PD-7, de coordenadas geográficas latitude N
01'29'18,924" e longitude W 68'55'07,521", onde conflui um igarapé sem denominação; segue-se por este a montante, ao longo
de uma distância de 8.413,14m, até o Ponto Digitalizado PD-8,
de coordenadas geográficas latitude N 01'33'19,852" e longitude
de W 68°56'01,314", na sua cabeceira; do Ponto Digitalizado
PD-8, segue-se por uma linha seca reta de azimute verdadeiro
339'14'24,350", ao longo de uma distância de 1.475,llm, até o
Ponto Digitalizado PD-9, de coordenadas geográficas latitude N
01'34'04,777" e longitude W 68°56'18,236", na cabeceira de um
igarapé sem denominação; segue-se por este a jusante, ao longo
de uma distância de 6.620,27m, até o Ponto Digitalizado PD-lO,
de coordenadas geográficas latitude N 01°37'01,078" e longitude
W 68°57'12,672", na confluência com o Rio Içana; segue-se a jusante pelo Rio Içana, ao longo de uma distância de 4.954,16mm,
até o Ponto Digitalizado PD-ll, de coordenadas geográficas latitude N 01°37'07,724" e longitude W 68°55'42,804", onde conflui
um igarapé sem denominação; segue-se por este a montante, ao
longo de uma distância de 7.682,56m, até o Ponto Digitalizado
PD-12, de coordenadas geográficas latitude N 01'40'35,358" e
longitude W 68'55'02,655", localizado em sua cabeceira; do Ponto Digitalizado PD-12, segue-se por uma linha seca reta de azimute verdadeiro 98°30'55,010" ao longo de uma distância de
22.123,17m, até o Ponto Digitalizado PD-13, de coordenadas geográficas latitude N 01'38'48,629" e longitude W 68°43'14,536",
na cabeceira de um igarapé sem denominação; segue-se por este
a jusante, ao longo de uma distância de 4.365,36m, até o Ponto
Digitalizado PD-14, de coordenadas geográficas latitude N
01'38'27,245" e longitude W 68°41'37,835", na confluência com o
Igarapé Paumari. Leste: Do Ponto Digitalizado PD-14, segue-se
a jusante pelo Igarapé Paumari, ao longo de uma distância de
5.448,34m, até o ponto 8AT 20142-AM, de coordenadas geográfiCol. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 182(2, t.2):1043-1678, mar./abr. 1990.
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cas latitude N 01'31'01,339" e longitude W 68°40'24,650", na
confluência com o Rio Içana; segue-se a jusante pelo Rio Içana,
ao longo de uma distância de 37.728,42m, até o Ponto Digitalizado PD'15, de coordenadas geográficas latitude N 01'18'38,348" e
longitude W 68°35'32,543", onde conflui o Igarapé Ingá: segue-se
a montante pelo Igarapé Ingá, ao longo de uma distância de
7.756,81m, até o Ponto Digitalizado PD-16, de coordenadas geográficas latitude N 01°15'23,773" e longitude W 68°37'30,620",
onde conflui um igarapé sem denominação. Sul: Do Ponto Digitalizado PD-16, segue-se por uma linha seca reta de azimute
verdadeiro 260°14'44,124", ao longo de uma distância de
5.601,82m, até o Ponto Digitalizado PD-17, de coordenadas geográficas latitude N 01 °14'52,860" e longitude W 68°40'29,270",
na cabeceira de um igarapé sem denominação; segue-se por este
a jusante, ao longo de uma distância de 5.222,58m, até o Ponto
Digitalizado PD-18, de coordenadas geográficas latitude N
01°13'44,122" e longitude W 68°42'46,449", na confluência com o
Igarapé Camarão: segue-se a montante pelo Igarapé Camarão,
ao longo de uma distância de 10.691,37m, até o Ponto Digitalizado
PD-19, de coordenadas geográficas latitude N 01°09'48,891" e
longitude W 68°45'28,363", na sua cabeceira; do Ponto Digitalizado PD-19, segue-se por uma linha seca reta de azimute verdadeiro 283°46'17,870", ao longo de uma distância de 2.445,28m,
até o Ponto Digitalizado PD-20, de coordenadas geográficas latitude N 01'10'07,849" e longitude W 68°46'45,214", na cabeceira
de um igarapé sem denominação; segue-se por este a jusante, ao
longo de uma distância de 5.677,OOm, até o Ponto Digitalizado
PD-21, de coordenadas geográficas latitude N 01°09'23,515" e
longitude W 68°49'14,164", na confluência com outro igarapé
sem denominação; segue-se por este a jusante, ao longo de uma
distância de 5.272,10m, até o Ponto Digitalizado PD-22, de coordenadas geográficas latitude N 01°11'37,103" e longitude W
68°50'49,545", na confluência com o Igarapé Miriti; segue-se a
montante pelo Igarapé Miriti, ao longo de uma distância de
27.653,84m, até o Ponto Digitalizado PD-23, de coordenadas geográficas latitude N 01 °01'06,478" e longitude W 68°59'21,907",
na sua cabeceira: do Ponto Digitalizado PD-23, segue-se por
uma linha seca reta de azimute verdadeiro 221'10'45,023", ao
longo de uma distância de 5.118,79m, até o Ponto Digitalizado
PD·24, de coordenadas geográficas latitude N 00°59'00,996" e
longitude W 69'01'10,960", na cabeceira do Igarapé Iauiari; do
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 182(2, t.2):1043-1678, mar./abr. 1990.
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Ponto Digitalizado PD-24, segue-se por uma linha seca reta de
azimute verdadeiro 306'22'48,935", ao longo de lima distância de
26.218,76m, até o Ponto Digitalizado PD-25, de coordenadas geográficas latitude N 01'07'27,486" e longitude W 69'12'34,000",
na margem direita da projeção da Rodovia BR-210; do Ponto Digitalizado PD-25, de coordenadas geográficas latitude N
01'07'27,486" e longitude W 69'12'34,000", na margem direita da
projeção da Rodovia BR-210; do Ponto Digitalizado PD-25,
segue-se por uma linha seca reta de azimute verdadeiro
301'17'19,368", ao longo de uma distância de 16.931,43m, até o
SA T 20143-AM, de coordenadas geográficas latitude N
01'12'13,028" e longitude W 69'20'20,819", na confluência de um
igarapé sem denominação com o Rio Aiari. Oeste: Do Ponto
SAT 20143-AM, segue-se a montante pelo Igarapé sem denominação, ao longo de uma distância de 5.856,82m, até o Ponto Digitalizado PD-26, de coordenadas geográficas latitude N
01'15'10,670" e longitude de W 69'20'29,869", na sua cabeceira;
do Ponto Digitalizado PD-26, segue-se por uma linha seca reta
de azimute verdadeiro 329'38'43,787", ao longo de uma distância
de 3.698,63m, até o Ponto Digitalizado PD-l, início da presente
descrição.
Art. 3? Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 4? Ficam revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 9 de março de 1990; 169? da Independência e
102? da República.

JOSE SARNEY
Irís Rezende Machado
João Alves Filho
Rubens Bayma Denys

DECRETO N? 99.099, DE 9 DE MARÇO DE 1990
Homologa a demarcação administrativa da Area Indígena Cuierí, no Estado do
Amazonas.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições
que lhe confere o artigo 84, inciso IV, da Constituição Federal,
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 182(2, t.2):1043-1678, mar.v'abr. 1990.
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e tendo em vista o disposto no artigo 19, § I?, da Lei n? 6.001,
de 19 de dezembro de 1973,
DECRETA:
Art. I? Fica homologada, para os efeitos do artigo 231, da
Constituição Federal, a demarcação administrativa promovida
pela Fundação Nacional do Índio (Funai) da Área Indígena
Cuiari, localizada no Município de São Gabriel da Cachoeira,
Estado do Amazonas, caracterizada como de ocupação tradicional e permanente indígena e habitada pelas etnias Baniwa e Kobewa, com uma superficie de 13.883,3187 hectares e o perimetro
de 62.148,34 metros.
Art. 2? A área indígena de que trata esse decreto tem a seguinte delimitação: Norte: Do Ponto Digitalizado PD-1 (coincidente com o marco de fronteira Brasil/Colômbia, extremo leste
do Paralelo Pégua-Cuíarí de coordenadas astronômicas latitude
N 01'43'43,2" e longitude W 68°07'42,4"), de coordenadas geográficas latitude N 01'44'06,473" e longitude W 68°09'36,931",
na confluência de um igarapé sem denominação com o Rio Cuiari, segue-se a jusante pelo Rio Cuiari, ao longo de uma dístãncia de 4.826,19m, até o Ponto Digitalizado PD-2, de coordenadas geográficas latitude N 01°44'28,083" e longitude W
68°08'07,75.5", onde conflui um igarapé sem denominação; 'do
Ponto Digitalizado PD-2, segue-se por uma linha seca reta de
azimute verdadeiro 101 °10'26,517", ao longo de uma distância de
10.063,69m, até o Ponto Digitalizado PD-3, de coordenadas geográficas latitude N 01'43'24,428" e longitude W 68°02'47,554",
na confluência de um igarapé sem denominação com o Igarapé
Macaco; segue-se a montante pelo Igarapé Macaco, ao longo de
uma distância de 5.558,18m, até o Ponto Digitalizado PD-4, de
coordenadas geográficas latitude N 01 '43'08,673" e longitude W
68'00'28,937", onde conflui um igarapé sem denominação. Leste:
Do Ponto Digitalizado PD-4, segue-se por uma linha seca reta
de azimute verdadeiro 219'45'35,563", ao longo de uma distância de 11.088,31m, até o Ponto Digitalizado PD-5, de coordenadas geográficas latitude N 01°38'31,130" e longitude W
68°04'18,394", na cabeceira do Igarapé Boiaçu. Sul: Do Ponto
Digitalizado PD-5, segue-se a jusante pelo Igarapé Boiaçu, ao
longo de uma distância de 6.745,83m, até o Ponto Digitalizado
PD-6, de coordenadas geográficas latitude N 01'39'07,496" e lonCol. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 182(2, t.2):1043·1678, mar./abr. 1990.
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gitude W 68'07'11,790", na confluência com o Rio Cuiari; seguese a jusante pelo Rio Cuiari, ao longo de uma distância de
7.873,43m, até o Ponto Digitalizado PD-7, de coordenadas geográficas latitude N 01°37'53,981" e longitude W 68'08'27,550",
onde conflui um igarapé sem denominação: Oeste: Do Ponto
Digitalizado PD-7, segue-se a montante pelo igarapé sem denominação, ao longo de uma distância de 5.171,19m, até o Ponto
Digitalizado PD-8, de coordenadas geográficas latitude N
01'40'16,938" e longitude W 68'09'36,104", na sua cabeceira; do
Ponto Digitalizado PD-8, segue-se por uma linha seca reta de
azimute verdadeiro 251'47' 44,035", ao longo de uma distância de
1.889,65m, até o Ponto Digitalizado PD-9, de coordenadas geográficas latitude N 01'39' 57,713" e longitude W 68'10'34,197",
na cabeceira de um igarapé sem denominação; segue-se por este
a jusante, ao longo de uma distância de 8.931,87m, até o Ponto
Digitalizado PD-l, início da presente descrição.
Art. 3? Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 4? Ficam revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 9 de março de 1990; 169? da Independência e
102? da República.
JOSÉ SARNEY
Iris Rezende Machado
João Alves Filho
Rubens Bayma Denys
DECRETO N? 99.100, DE 9 DE MARÇO DE 1990
Homologa a demerceçeo administrativa da Área Indígena Médio Içana, no Estado do Amazonas.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições
que lhe confere o artigo 84, inciso IV, da Constituição Federal e
tendo em vista o disposto no artigo 19, § I?, da Lei n? 6.001, de
19 de dezembro de 1973,
DECRETA:
Art. I? Fica homologada, para os efeitos do artigo 231 da
Constituição Federal, a demarcação administrativa promovida
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 182(2, t.2):1043-1678, mar./abr. 1990.
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pela Fundação Nacional do Índio (Funai) da Área Indígena Médio Içana, localizada no Município de São Gabriel da Cachoeira, Estado do Amazonas, caracterizada como de ocupação tradicional e permanente indígena e habitada pelas etnias Baniwa e
Kobewa, com uma superfície de 262.411,8061 hectares e o
perímetro de 341.094,73 metros.
Art. 2? A área indígena de que trata este decreto tem a seguinte delimitação: Norte: Do Ponto Digitalizado PD-l, de
coordenadas geográficas latitude N 01'33'38,329" e longitude W
68'40'35,871", na confluência de um igarapé sem denominação
com o Igarapé Paumari, segue-se a montante pelo igarapé sem
denominação, ao longo de uma distância de 9.442,78m, até o
Ponto Digitalizado PD-2, de coordenadas geográficas latitude N
01'36'47,459" e longitude W 68'37'00,065", onde conflui outro
igarapé sem denominação; do Ponto Digitalizado PD-2, segue-se
por uma linha seca reta de azimute verdadeiro 71°22'28,629", ao
longo de uma distância de 5.769,15m, até o Ponto Digitalizado
PD-3, de coordenadas geográficas latitude N 01'37'47,467" e longitude W 68'34'03,129", na cabeceira de um igarapé sem denominação; segue-se por este, a jusante, ao longo de uma distância de 7.175,14m, até o Ponto Digitalizado PD-4, de coordenadas geográficas latitude N 01'34'18,355" e longitude W
68°33'59,591", na confluência com outro igarapé sem denominação; segue-sé por este a jusante, ao longo de uma distância de
11.800,91m, até o Ponto Digitalizado PD-5, de coordenadas geográficas latitude N 01'28'40,847" e longitude W 68'34'54,471",
na confluência com o Igarapé Guaraná; segue-se a montante pelo Igarapé Guaraná, ao longo de uma distância de 17.491,89m,
até o Ponto Digitalizado PD-6, de coordenadas geográficas latitude N 01'35'15,895" e longitude W 68'29'35,622", na sua cabeceira; do Ponto Digitalizado PD-6, segue-se por uma linha seca
reta de azimute verdadeiro 96'45'56,342", ao longo de uma distância de 10.397,89m, até o Ponto Digitalizado PD-7, de coordenadas geográficas latitude N 01'34'35,992" e longitude W
68'24'01,460", na cabeceira de um igarapé sem denominação;
segue-se por este a jusante, ao longo de uma distância de
6.141,19m, até o Ponto Digitalizado PD-8, de coordenadas geográficas latitude N 01'33'42,786" e longitude W 68'21'31'148",
na confluência com o Igarapé Surubi; do Ponto Digitalizado
PD-8, segue-se por uma linha seca reta de azimute verdadeiro
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 182(2, t.2);lQ43-1678, mar.vabr. 1990.
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90°56'15,905", ao longo de uma distância de 21.530,53m, até o
Ponto Digitalizado PD-9, de coordenadas geográficas latitude N
01°33'31,278" e longitude W 68°09'54,485", na confluência do
Igarapé Mapui com o Rio Cuiari; segue-se a montante pelo Igarapé Mapuí, ao longo de uma distância de 3.963,0?m, até o Ponto Digitalizado PD-I0, de coordenadas geográficas latitude N
01°33'36,177" e longitude W 68°08'05,048", onde conflui um igarapé sem denominação; segue-se por este a montante, ao longo
de um distância de 1.973,77m, até o Ponto Digitalizado PD-ll,
de coordenadas geográficas latitude N 01°32'40,511" e longitude
W 68°07'50,159", na sua cabeceira; do Ponto Digitalizado PD-ll,
segue-se por uma linha seca reta de azimute verdadeiro
156°32'33,765", ao longo de uma distância de 9.400,73m, até o
Ponto Digitalizado PD-12, de coordenadas geográficas latitude
N 01°27'59,666" e longitude W 68°05'49,069" na cabeceira de um
igarapé sem denominação; segue-se por este a jusante, ao longo
de uma distância de 12.444,l1m, até o Ponto Digitalizado PD-13,
de coordenadas gepgr áficas latitude N 01°27'01,100" e longitude W 68°00'02,581", na confluência com o Igarapé Matiri; do
Ponto Digitalizado PD-13, segue-se por uma linha seca reta de
azimute verdadeiro 114°04'27,093", ao longo de uma distância de
28.556,12m, até o Ponto Digitalizado PD-14, de coordenadas geográficas latitude N 01°20' 41,735" e longitude W 67°45'59,018",
na cabeceira de um igarapé sem denominação. Leste: Do Ponto
Digitalizado PD-14, segue-se a jusante pelo igarapé sem denominação, ao longo de uma distância de 8.953,42m, até o Ponto Digitalizado PD-15, de coordenadas geográficas latitude N
01°16'22,060" e longitude W 67°45'35,817", na confluência com o
Igarapé Umaçá; segue-se por este a jusante, ao longo de uma
distância de 13.367,55m, até o Ponto SAT 20126-AM, de coordenadas geográficas latitude N 01°11'19'593" e longitude W
67°48'14,593", na confluência com o Rio Içana, Sul: Do Ponto
SAT 20126-AM, segue-se a montante pelo Rio Içana, ao longo de
uma distância de 3.524,48m, até o Ponto Digitalizado PD-16, de
coordenadas geográficas latitude N 01°12'10,419" e longitude W
67°49'45,667", onde conflui o igarapé Pará; segue-se a montante
pelo Igarapé Pará, ao longo de uma distância de 7.461,89m, até
o Ponto Digitalizado PD-17, de coordenadas geográficas latitude
N 01°11'33,322" e longitude W 67°53'09,216", onde conflui um
igarapé sem denominação; segue-se por este a montante, ao longo de uma distância de 9.295,99m, até o Ponto Digitalizado PDCol. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 182(2, t.2):1043-1678, mar./abr. 1990.
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18, de coordenadas geográficas latitude N 01°11'29,109" e longitude W 67°56'50,314", na sua cabeceira; do Ponto Digitalizado
PD-18, segue-se por uma linha seca reta de azimute verdadeiro
297°40'43,406", ao longo de uma distância de 3.164,95m, até o
Ponto Digitalizado PD-19, de coordenadas geográficas latitude
N 01°12'16,816" e longitude de W 67°58'20,677", 'na cabeceira de
um igarapé sem denominação; segue-se por este a jusante, ao
longo de uma distância de 3.898,56m, até o Ponto Digitalizado
PD-20, de coordenadas geográficas latitude N 01°12'31,363" e
longitude W 68°00'17,530", na confluência com outro igarapé
sem denominação; segue-se por este a jusante, ao longo de uma
distãncia de 7 A61,68m, até o Ponto Digitalizado PD-21, de coordenadas geográficas latitude N 01°15'41,288" e longitude W
68°01'35,806", na confluência do Igarapé Pírapocu; segue-se por
este a montante, ao longo de uma distância de 28.235,65m, até o
Ponto Digitalizado PD-22, de coordenadas geográficas latitude
N 01 °15'28,700" e longitude W 68°14'05,296", na sua cabeceira;
do Ponto Digitalizado PD-22, segue-se por uma linha seca reta
de azimute verdadeiro 320°05'22,606", ao longo de uma distância
de 5.595,61m, até o Ponto Digitalizado PD-23, de coordenadas
geográficas latitude N 01°17'48,481" e longitude W 68°16'01,463",
na cabeceira do Igarapé Iacitara; segue-se por este a jusante, ao
longo de uma distância de 4A58,09m, até o Ponto Digitalizado
PD-24, de coordenadas geográficas latitude N 01"19'55,455" e
longitude W 68°16'47,341", onde conflui um igarapé sem denominação; do Ponto Digitalizado PD-24, segue-se por uma linha
seca reta de azimute verdadeiro 274°23'43,672", ao longo de uma
distância de 16.788,46m, até o Ponto Digitalizado PD-25, de
coordenadas geográficas latitude N 01°20'35,343" e longitude W
68°25'49,000", na confluência de dois igarapés sem denominação; segue-se a montante por um deles, ao longo de uma distância de 3.816,93m, até o Ponto Digitalizado PD-26, de coordenadas geográficas latitude N 01°19'17,184" e longitude W
68°27'07,026", na sua cabeceira; do Ponto Digitalizado PD-26,
segue- se por uma linha seca reta de azimute verdadeiro 213°26'08,306", ao longo de uma distância de 4.246,72m, até o
Ponto Digitalizado PD-27, de coordenadas geográficas latitude N
01"17'21,763" e longitude W 68°28'22,744", na cabeceira de um
igarapé sem denominação; segue-se por este a jusante, ao longo
de uma distância de 2.970,28m, até o Ponto Digitalizado PD-28,
de coordenadas geográficas latitude N 01°18'25,247" e longitude
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 182(2, t.2):lü43-1678, mar.labr. 1990.
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W 68°29'12,689", na confluência com o Igarapé Umaca; segue-se
por este a montante, ao longo de uma distância de 4.587,50m,
atê o Ponto Digitalizado PD-29, de coordenadas geográficas latitude N 01'16'10,719" e longitude W 68'28'46,986", na sua cabeceira; do Ponto Digitalizado PD-29, segue-se por uma linha seca
reta de azimute verdadeiro 264'54'40,767", ao longo de uma distáncia de 16.246,12m, até o Ponto Digitalizado PD-30, de coordenadas geográficas latitude N 01'15'23,773" e longitude W
68'37'30,620", na confluência de um igarapé sem denominação
com o Igarapé Ingá. Oeste: Do ponto digitalizado PD-30, seguese a jusante pelo igarapé Ingá, ao longo de uma distância de
7.756,81m, até o Ponto Digitalizado PD J31, de coordenadas geográficas latitude N 01'18'38,348" e longitude W 68°35'32,543",
na confluência com o Rio Içana; segue-se a montante pelo Rio
Içana, ao longo de uma distância de 37.728,42m, até o Ponto SAT 20l42-AM, de coordenadas geográficas latitude N
01'31 '01,339" e longitude W 68'40'24,650", onde conflui o Igarapé Paumari; segue-se por este a montante, ao longo de uma distância de 5.448,34m, até o Ponto Digitalizado PD-1, inicio da
presente descrição.
Art. 3? Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 4? Ficam revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 9 de março de. 1990; 169? da Independência e
102? da República.

JOSÉ SARNEY
Iris Rezende Machado
João Alves Filho
Rubens Bayma Denys

DECRETO N? 99.101, DE 9 DE MARÇO DE 1990
Homologa a demerceçeo administra tiva da Ãrea Indígena Içana-Rio Negro, no
Estado do Amazonas.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições
que lhe confere o artigo 84, inciso IV, da Constituição Federal e
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 182(2, t.2):lü43-1678, mar.vabr. 1990.
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tendo em vista o disposto no artigo 19, § 1?, da Lei n:' 6.001, de
19 de dezembro de 1973,
DECRETA:
Art. 1? Fica homologada, para os efeitos do artigo 231 da
Constituição Federal, a demarcação administrativa promovida
pela Fundação Nacional do Índio (Funai) da Área Indígena
Içana-Rio Negro, localizada no Município de São Gabriel da Cachoeira, Estado do Amazonas, caracterizada como de ocupação
tradicional e permanente indígena e habitada pelas etnias Baniwa e Kobewa, com uma superfície de 224.940,6328 hectares e o
perímetro de 247.137,75 metros.
Art. 2? A área indígena de que trata esse decreto tem a seguinte delimitação: Norte: Do POIi'to Digitalizado PD-1, de coordenadas geográficas latitude N 01 '08'5'7,838" e longitude W
67'39'39,134", na cabeceira do Igarapé Uíra-Açu, segue-se por
uma ', linha seca reta de az imute verdadeiro 119'15'31,149", ao
longo de uma distância de 7.851,62m, até o Ponto Digitalizado
PD-2, de coordenadas geográficas latitude N 01 '06'52,883" e longitude W 67'35'57,546", na confluência de um igarapé sem denominação com o Igarapé Matapi; do Ponto Digitalizado PD-2,
segue-se por uma linha seca reta de azimute verdadeiro
92'44'53,751", ao longo de uma distância de 12.454,84m, até o
Ponto Digitalizado PD-3, de coordenadas geográficas latitude N
01°06'33,432" e longitude W 67°29'15,124", na cabeceira de um
igarapé sem denominação; segue-se por este a jusante, ao longo
de uma distância de 4.248,53m, até o Ponto Digitalizado PD-4,
de coordenadas geográficas latitude N 01°04'36,343" e longitude
W 67°28'42,123", na confluência com o Igarapé Uiuá; segue-se a
montante pelo Igarapé Uiuá, ao longo de uma distância de
5.421,63m, até o Ponto Digitalizado PD-5, de coordenadas geográficas latitude N 01'03'54,964" e longitude W 67'26'31,379",
onde conflui um igarapé sem denominação. Leste: Do Ponto Digitalizado PD-5, segue-se a montante pelo igarapé sem denominação, ao longo de uma distância de 8.197,87m, até o Ponto
Digitalizado PD-6, de coordenadas geográficas latitude N
01 '00'16.390" e longitude W 67°24'54,063", na sua cabeceira; do
Ponto Digitalizado PD-6, segue-se por uma linha seca reta de
azimute verdadeiro 147'50'09,279", ao longo de uma distância de
2.472, 20m, até o Ponto Digitalizado PD-7, de coordenadas geoCol. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 182(2, t.2):1043-1678, mar.labr. 1990.
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gráficas latitude N 00°59'08,254" e longitude W 67°24'11,496",
na cabeceira de um igarapé sem denominação; do Ponto Digitalizado PD-7, segue-se por uma linha seca reta de azimute verdadeiro 106'54'59,387", ao longo de uma distância de 23.426,47m,
até o Ponto SAT .20125-AM, de coordenadas geográficas latitude
N 00'55'26,314" e longitude W 67'12'06,620", na confluência do
Rio Xié com o Rio Negro; segue-se a jusante pela margem direita do Rio Negro, ao longo de uma distância de 66.339,52m, até o
Ponto Digitalizado PD-8, de coordenadas geográficas latitude N
00°28'26,210" e longitude W 67'19'59,393", onde conflui o Rio
Içana. Sul: Do Ponto Digitalizado PD-8, segue-se a montante
pelo Rio Içana, ao longo de uma distância de 12.590,09m, até o
ponto SAT 20122-AM, de coordenadas geográficas latitude N
00'31'55,420" e longitude W 67°24'07,867", onde conflui o Rio
Cubaté; segue-se a montante pelo Rio Cubaté, ao longo de uma
distância de 17.988,22m, até o Ponto Digitalizado PD-9, de coordenadas geográficas latitude N 00'35'17,267" e longitude W
67°30'47,776", onde conflui um igarapé sem denominação. Oeste:
Do Ponto Digitalizado PD-9, segue-se a montante pelo igarapé
sem denominação, ao longo de uma distância de 8.236,76m, até o
Ponto Digitalizado PD-10, de coordenadas geográficas latitude
N 00'39'04,142" e longitude W 67'31'57,243", na sua cabeceira;
do Ponto Digitalizado PD-10, segue-se por uma linha seca reta
de azimute verdadeiro 317'55'39,220" ao longo de uma distância de 20.075,22m, até o Ponto Digitalizado PD-11, de coordenadas geográficas latitude N 00'47'09,343" e longitude de W
67'39'12,346", na cabeceira de um igarapé sem denominação;
segue-se por este a jusante, ao longo de uma distância de
9.988,66m, até o Ponto Digitalizado PD-12, de coordenadas geográficas latitude N 00'50'15,551" e longitude W 67°35'56,802", na
confluência com o Rio Piraiauara; segue-se a montante pelo Rio
Piraiauara, ao longo de uma distância de 8.922,58m, até o Ponto
Digitalizado PD-13, de coordenadas geográficas latitude N
00'51'36'651" e longitude W 67'38'04,485", onde conflui um igarapé sem denominação; segue-se por este a montante, ao longo
de uma distância de 17.096,18m, até o Ponto Digitalizado PD'14,
de coordenadas geográficas latitude N 00'58'53,323" e longitude
W 67°39'58,955", na sua cabeceira; do Ponto Digitalizado PD-14,
segue-se por uma linha seca reta de azimute verdadeiro
05'30'27,938", ao longo de uma distância de 5.177,13m, até o
Ponto Digitalizado PD-15, de coordenadas geográficas latitude
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 182(2, t.2):ID43-1678, mar./abr. 1990.
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N 01'01'41,118" e longitude W 67'39'42,881", na cabeceira do
igarapé Equari; segue-se a jusante pelo igarapé Equari, ao longo de uma distância de 6.541,09m, até o Ponto Digitalizado PD16, de coordenadas geográficas latitude N 01'04'46,628" e longitude W 67'38'52,977", na conc1uéncia com o Rio Içana; segue-se
a montante pelo Rio Içana, ao longo de uma distância de
4.071,68m, até o Ponto Digitalizado PD-17, de coordenadas geográficas latitude N 01'06'04,991" e longitude W
67'39'58,356", onde conflui o Igarapé Uira-Açu: segue-se a montante pelo Igarapé Uira-Açu, ao longo de uma distância de
6.037,46m, até o Ponto Digitalizado PD-1, início da presente descrição.
Art. 3? Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 4? Ficam revogadas as disposições em contrário.
Brasília 9 de março de 1990; 169? da Independência e
102? da República.
JOSÉ SARNEY
Iris Rezende Machado
João Alves Filho
Rubens Bayma Denys
DECRETO N? 99.102, DE 9 DE MARÇO DE 1990
Homologa a demerceçeo administrativa da Área Indígena Cuba te, no Estado do
Amazonas.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições
que lhe confere o artigo 84, inciso IV, da Constituição Federal e
tendo em vista o disposto no artigo 19, § I? da Lei n? 6.001, de
19 de dezembro de 1973,
DECRETA:
Art. I? Fica homologada, para os efeitos do artigo 231 da
Constituição Federal, a demarcação administrativa promovida
pela Fundação Nacional do Índio (Funai) da Área Indígena Cubate, localizada no Municipio de São Gabriel da Cachoeira, Estado do Amazonas, caracterizada como de ocupação tradicional
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 182(2, t.2):lD43-1678, mar./abr. 1990.
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e permanente indígena e habitada pela etnia Baré, com uma superfície de 23.200;7860 hectares e o perímetro de 86.696,33 metros.

Art. 2? A área indígena de que trata esse decreto tem a seguinte delimitação: Norte: Do Ponto Digitalizado PD-1, de coordenadas geográficas latitude N 00°37'39,160" e longitude W
67°53' 45,030", localizado à margem direita de um igarapé sem
denominação, segue-se por este a jusante, ao longo de uma distãncia de 16.530,26m, até o ponto SAT 20l23-AM, de coordenadas geográficas latitude N 00°37'36,9'69" e longitude W
67°46'34,122", localizado na confluência com o Igarapé Tucunaré; segue-se por este a jusante, ao longo de uma distância de
4.087,02m, até o Ponto Digitalizado PD-2, de coordenadas geográficas latitude N 00°36'37,672" e longitude W 67°45'23,051",
na confluência com o Rio Cubaté; segue-se por este a jusante,
ao longo de uma distãncia de 16.267,36m, até o Ponto Digitalizado PD-3 de coordenadas geográficas latitude N 00°37'13,881" e
longitude W 67°41'58,719", onde conflui um igarapé sem denominação. Leste: Do Ponto Digitalizado PD-3 segue-se pelo igarapé sem denominação a montante, ao longo de uma distância de 21.162,54m até o Ponto Digitalizado PD-4, de Coordenadas geográficas latitude N 00°31'58,581" e longitude W
67°47'17,951", na sua cabeceira. Sul: Do Ponto Digitalizado PD4, segue-se por uma linha seca reta de azimute verdadeiro
237°47'09,473", ao longo de uma distância de 6.201,65m até o
Ponto Digitalizado PD-5, de coordenadas geográficas latitude N
00°30'10,926" e longitude W 67°50'07,672", na cabeceira de um
igarapé sem denominação; segue-se por este a jusante, ao longo
de uma distância de 7.697 ,37m, até o Ponto Digitalizado PD-6,
de coordenadas geográficas latitude N 00°31 '02,361" e longitude
W 67°53'36,825", localizado na confluência com outro igarapé
sem denominação. Oeste: Do Ponto Digitalizado PD-6, segue-se
pelo igarapé sem denominação a jusante, ao longo de uma distância de 6.913,69m, até o Ponto Digitalizado PD-7, de coordenadas geográficas latitude N 00°34'09,937" e longitude W
67°53'33,598", localizado na confluência com o Rio Cubaté; daí
segue-se por este, a jusante, ao longo de uma distância de
2.516,57m, até o Ponto Digitalizado PD-8, de coordenadas geográficas latitude N 00°34'45,997" e longitude W 67°53'40,003",
localizado em sua margem esquerda; daí, segue-se por uma liCoL Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 182(2, t.2):1043-1678, mar./abr. 1990.
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nha seca reta de azimute verdadeiro 358'19'32,764", ao longo de
uma distância de 5.319,87m, até o Ponto Digitalizado PD-1,
início da presente descrição.
Art. 3? Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 4? Ficam revogadas as disposições em contrário.
Brasílía, 9 de março de 1990; 169? da Independência e
102? da República.
JOSÉ SARNEY
Iris Rezende Machado
João Alves Filho
Rubens Bayma Denys

DECRETO N? 99.103, DE 9 DE MARÇO DE 1990
Homologa a demarcação administrativa da Ârea Indígena Taracué, no Estado do
Amazonas.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições
que lhe confere o artigo 84, inciso IV, da Constituição Federal e
tendo em vista o disposto no artigo 19, § I?, da Lei n? 6.001, de
19 de dezembro de 1973,
DECRETA:
Art. I? Fica homologada, para os efeitos do artigo 231 da
Constituição Federal, a demarcação administrativa promovida
pela Fundação Nacional do Índio (Funai) da Área Indigena Taracuá, localizada no Município de São Gabriel da Cachoeira,
Estado do Amazonas, caracterizada como de ocupação tradicional e permanente indigena e habitada pelas etnias Desano, Arapaso, Tukano, Baniwa, Coripasso, Tuyuca, Wanana, Pira Tapuia, Juriti Tapuia, Meriti Tapuia e Baré, com uma superfície
de 480.413,8294 hectares e o perimetro de 504.820,96 metros.
2? A área indígena de que trata esse decreto tem a seguinte delimitação: Norte: Do Ponto SAT 20138-AM, de COordenadas geográficas latitude N 00°17'07,141" e longitude W
68'40'24,310", na confluência do Igarapé Jararaca com o Rio
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 182(2, t.2l:1043-1678, mar.Zabr. 1990.
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Uaupés, segue-se a jusante pelo Rio Uaupés, ao longo de uma
distância de 29.147,l1m, até o Ponto Digitalizado PD-1, de coordenadas geográficas latitude N 00°13'00,427" e longitude W
68°30'06,599", onde conflui o Igarapé Pirá-Miri; segue-se a montante pelo Igarapé Pírá-Miri, ao longo de uma distância de
5.475,86m, até o Ponto Digitalizado PD-2, de coordenadas geográficas latitude N 00°15'18,467" e longitude W 68°28'58,954",
onde conflui um igarapé sem denominação; do Ponto Digitalizado PD-2, segue-se por uma linha seca reta de azimute verdadeiro 140°27'29,872", ao longo de uma distância de 14.276,58m, até
o Ponto Digitalizado PD-3, de coordenadas geográficas latitude
N 00°09'20,000" e longitude W 68°24'05,000", na margem direita do Igarapé Tatapunia; segue-se a jusante 'pelo Igarapé Tatapunia, ao longo de uma distância de 18.231,05m, até o Ponto Digitalizado PD-4, de coordenadas geográficas latitude N
00°06'00,198" e longitude W 68°17'21,892", onde conflui um igarapé sem denominação; do Ponto Digitalizado PD-4, segue-se
por uma linha seca reta de azimute verdadeiro 50°31' 42,639", ao
longo de uma distância de 28.653,73m, até o Ponto Digitalizado
PD-5, de coordenadas geográficas latitude N 00°15'53,401" e longitude W 68°05'26,361", na confluência de um igarapé sem denominação com o Igarapé Iauiari; segue-se a montante pelo igarapé sem denominação, ao longo de uma distância de 2.138,l1m,
até o Ponto Digitalizado PD-6, de coordenadas geográficas latitude N 00016'37,960" e longitude W 68°04'41,716", onde conflui
outro igarapé sem denominação; do Ponto Digitalizado PD-6,
segue-se por uma linha seca reta de azimute verdadeiro
95°18'28,172", ao longo de uma distância de 52.116,38m, até o
Ponto Digitalizado PD-7, de coordenadas geográficas latitude N
00°14'00,937" e longitude W 67°36'43,202", na cabeceira do Igarapé Ui arara; do Ponto Digitalizado PD-7, segue-se por uma linha seca reta de azimute verdadeiro 124°21'34,382", ao longo de
uma distância de 8.115,86m, até o Ponto Digitalizado PD-8, de
coordenadas geográficas latitude N 00°11'31,796" e longitude W
67°33'06,516", na cabeceira do Igarapé Macapá; segue-se a jusante pelo Igarapé Macapá, ao longo de uma distância de
26.115,Olm, até o Ponto Digitalizado PD-9, de coordenadas geográficas latitude N 00010'06,645" e longitude W 67°20'55,606",
na confluência com o Rio Negro. Leste: Do Ponto Digitalizado
PD-9, segue-se a jusante pela margem direita do Rio Negro, ao
longo de uma distância de 7.719,69m, até o Ponto Digitalizado
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília. 182(2, t.2):1043-1678. mar./abr. 1990.
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PD-10, de coordenadas geográficas latitude N 00°06'47,778" e
longitude W 67°19'29,072", localizado na primeira confluência
com o Rio Uaupés; seguindo-se por este ao longo de uma distância de 7.557 ,30m, contornando a Ilha Tamanduá, até o ponto
SAT 20116-AM, de coordenadas geográficas latitude N
00°03'52,884" e longitude W 67°19'00,691", abaixo do povoado
de São Joaquim, onde conflui um igarapé sem denominação;
segue-se por este a montante, ao longo de uma distância de
11.157,54m, até o Ponto Digitalizado PD-11, sobre a linha do
Equador e de longitude geográfica W 67°21'10,343", na margem
esquerda do igarapé sem denominação. Sul: Do Ponto Digitalizado PD-11, segue-se por uma linha seca reta de azimute verdadeiro 270°00'00,000", ao longo de uma distãncia de 72.029,03m,
até o Ponto Digitalizado PD-12, sobre a linha do Equador e de
longitude geográfica W 68°00'00,000"; do Ponto Digitalizado
PD-12, segue-se por uma linha seca reta de azimute verdadeiro
179°59'59,936", ao longo de uma distância de 9.826,43m, até o
Ponto Digitalizado PD-13, de coordenadas geográficas latitude
S 00°05'20,000" e longitude W 68°00'00,000"; do Ponto Digitalizado PD-13, segue-se por uma linha seca reta de azimute verdadeiro 240°13'28,616", ao longo de uma distância de 4.298,46m,
até o Ponto Digitalizado PD-14, de coordenadas geográficas latitude S 00°06'29,515" e longitude W 68°02'00,687", na cabeceira
de um igarapé sem denominação; segue-se por este a jusante, ao
longo de uma distância de 5.903,10m, até o Ponto Digitalizado
PD-15, de coordenadas geográficas latitude S 00°08'31,302" e
longitude W 68°03'39,107", na confluência com outro igarapé
sem denominação; segue-se por este a montante, ao longo de
uma distância de 17.002,59m, até o Ponto Digitalizado PD-16, de
coordenadas geográficas latitude S 00°04'49,062" e longitude W
68°11'20,167", onde conflui outro igarapé sem denominação; do
Ponto Digitalizado PD-16, segue-se por uma linha seca reta de
azimute verdadeiro 246°21'17,773", ao longo de uma distância
de 18.854,28m, até o Ponto SAT 20l20-AM, de coordenadas geográficas latitude S 00°08' 56,131" e longitude W 68°20'40,702",
na confluência de um igarapé sem denominação com o Rio Capauari; do Ponto SAT 20l20-AM, segue-se por uma linha seca
reta de azimute verdadeiro 303°56'23,121", ao longo de uma distância de 8.624,06m, até o Ponto Digitalizado PD-17, de coordenadas geográficas latitude S 00°06'18,922" e longitude W
68°24'32,740", na confluência de dois igarapés sem denominaColo Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 182(2, t.2):lü43-1678, mar.labr. 1990.
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ção: segue-se a montante por um deles, ao longo de uma distância de 18.869,81m, até o Ponto Digitalizado PD-18, de coordenadas geográficas latitude S 00'09'46,491" e longitude W
68'32'24,342", na sua cabeceira; do Ponto Digitalizado PD-18,
segue-se por uma linha seca reta de azimute verdadeiro
232'19'54,428", ao longo de uma distância de 1.881,91m, até o
Ponto Digitalizado PD-19, de coordenadas geográficas latitude
S 00'10'23,946" e longitude W 68'33'12,534", na confluência de
dois igarapés sem denominação; segue-se pelo igarapé principal
a jusante, ao longo de uma distância de 13.765,10m, até o Ponto
Digitalizado PD-20, de coordenadas geográficas latitude S
00'08'41,274" e longitude W 68'38'37,101", na confluência com o
Igarapé Irá. Oeste: Do Ponto Digitalizado PD-20, segue-se a jusante pelo Igarapé Irá, ao longo de uma distância de 56.307,03m,
até o Ponto Digitalizado PD-21, de coordenadas geográficas latitude N 00'01'56,714" e longitude W 68'37'28,748", na confluência com o Rio Tiquié; segue-se a montante pelo Rio T'iquié, ao
longo de uma distância de 31.224,82m, até o Ponto Digitalizado
PD-22, de coordenadas geográficas latitude N 00'02'50,546" e
longitude W 68'47'55,143", onde conflui o Igarapé Uainambi;
segue-se a montante pelo Igarapé Uainambi, ao longo de uma
distância de 15.396,47m, até o Ponto SAT 7, de coordenadas geográficas latitude N 00'09'45,096" e longitude W 68'46'09,433",
na sua cabeceira; do Ponto SAT 7, segue-se por uma linha seca
reta de azimute verdadeiro 24'26'37,440", ao longo de uma distância de 4.115,22m, até o Ponto Digitalizado PD-23, de coordenadas geográficas latitude N 00'11'47,115" e longitude W
68'45'14,341", na cabeceirà do Igarapé Jararaca; segue-se a jusante pelo Igarapé Jararaca, ao longo de uma distância de
16.018,43m, até o ponto SAT 20138-AM, inicio da presente descrição.
Art. 3? Este decreto entra em vigor na data de sua publ icação.

4?

Ficam revogadas as disposições em contrário.

Brasilia, 9 de março de 1990; 169? da Independência e
102? da República.
JOSÉ SARNEY
Iris Rezende Machado
João Alves Filho
Rubens Bayma Denys
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília. 182(2, t.2):1043-1678, mar./abr. 1990.
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DECRETO N? 99.104, DE 9 DE MARÇO DE 1990
Homologa a demarcação administrativa da Área lndigene Kuripaco, no Estado
do Amazonas.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições
que lhe confere o artigo S4, inciso IV, da Constituição Federal e
tendo em vista o disposto no artigo 19, § I?, da Lei n? 6.001, de
19 de dezembro de 1973,
DECRETA:
Art. I? Fica homologada, para os efeitos do artigo 231 da
Constituição Federal, a demarcação administrativa promovida
pela Fundação Nacional do Índio (Funai) da Área Indígena Kuripaco, localizada no Município de São Gabriel da Cachoeira,
Estado do Amazonas, caracterizada como de ocupação tradicional e permanente indígena e habitada pela etnia Kuripaco, com
uma superfície de 116.443.0461 hectares e o perímetro de
323.S0S,20 metros.
Art. 2? A área indígena de que trata esse decreto tem a
seguinte delimitação: Norte: do Ponto Digitalizado PD-l
(coincidente com o marco de fronteira Brasil/Colômbia Extremo
Norte de Meridiano Querari-Uaupés, de coordenadas astronômicas latitude N 01 '42'57,3" e longitude W 69'50'41,7") de coordenadas geográficas latitude N OI'42'33,490" e longitude W
69 ó50' 45,842", na margem direita do Rio Içana, segue-se a jusante pelo Rio Içana, ao longo de uma distância de 100.59S,5Sm, até
o Ponto SAT-2011S-AM (coincidente com o marco de fronteira
Brasil/Colômbia, extremo oeste do paralelo Pégua-Cuiari, de
coordenadas astronômicas latitude N OI'43'43,2" e longitude W
69'23'29,0") de coordenadas geográficas latitude N OI'43'37 ,455"
e longitude W 69'23'28,399"; daí, segue-se a jusante pelo Rio
Içana, ao longo de uma distância de 2.739,07m até o Ponto SAT
20150-AM de coordenadas geográficas latitude N OI'42'41,539" e
longitude W 69'22'5S,200", localizado numa curva acentuada do
Rio Içana, defronte a maloca São Joaquim; daí, segue-se a jusante pelo Rio Içana, ao longo de uma distância de 5S.357,10m,
até o Ponto SAT 20I45-AM de coordenadas geográficas latitude
N OI'40'56,S73" e longitude W 69°0S'20,S62", na confluência com
o Igarapé Maracanã; daí, segue-se a jusante pelo Rio Içana, ao
longo de uma distância de 23.599,05m, até o Ponto Digitalizado
PD-2, de coordenadas geográficas latitude N 01'37'27,745" e lonCol. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília. 182(2, t.2):1043-1678, mar./abr. 1990.
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gitude W 69'02'45,026", onde conflui um igarapé sem denominação. Leste: do Ponto Digitalizado PD-2, segue-se a montante pelo igarapé sem denominação, ao longo de uma distância de
6.248,89m, até o Ponto Digitalizado PD-3, de coordenadas geográficas latitude N 01'35'16,854" e longitude W 69'05'13,329",
na sua cabeceira: do Ponto Digitalizado PD-3, segue-se por uma
linha seca reta de azimute verdadeiro 240'38'51,924", ao longo
de uma distância de 3.970,41m, até o Ponto Digitalizado PD-4,
de coordenadas geográficas latitude N OI'34 '13,465" e longitude
W 69'07'05,332", na cabeceira de um igarapé sem denominação:
segue-se por este a jusante, ao longo de uma distância de
7.0I5,62m, até o Ponto Digitalizado PD-5, de coordenadas geográficas latitude N OI'30'53,850" e longitude W 69'06'02,377",
na confluência com o Rio Quiari. Sul: do Ponto Digitalizado
PD-5, segue-se a montante pelo Rio Quiari, ao longo de uma distância de 28.184,29m, até o Ponto Digitalizado PD-6, de coordenadas geográficas latitude N OI'33'00,005" e longitude W
69'18'16,215", na sua cabeceira; do Ponto Digitalizado PD-6,
segue-se por uma linha seca reta de azimute verdadeiro
308'02'55,848", ao longo de uma distância de 2.823,23m, até o
Ponto Digitalizado PD-7, de coordenadas geográficas latitude N
OI'33'56,677" e longitude W 69'19'28,167", na cabeceira do Igarapé Gururu; segue-se por este a jusante, ao longo de uma distância de 4.572,63m até o Ponto Digitalizado PD-8, de coordenadas geográficas latitude N OI'35'46,306" e longitude W
69'19'57,466", onde conflui um igarapé sem denominação; do
Ponto Digitalizado PD-8, segue-se por uma linha seca reta de
azimute verdadeiro 286'41'45,829", ao longo de uma distância de
8.288,06m, até o Ponto Digitalizado PD-9, de coordenadas geográficas latitude N 01'37'03,853" e longitude W 69'24'14,395",
onde confluem dois igarapés sem denominação; segue-se a montante por um destes igarapés, ao longo de uma distância de
13.005,24m, até o Ponto Digitalizado PD-10, de coordenadas geográficas latitude N OI°34'39,171" e longitude W 69°30'04,545",
na sua cabeceira; do Ponto Digitalizado PD-10, segue-se por
uma linha seca reta de azimute verdadeiro 325'24'04,280", ao
longo de uma distância de 5.858,lOm, até o Ponto Digitalizado
PD-l1, de coordenadas geográficas latitude N OI'37'16,219" e
longitude W 69'31'52,199", na cabeceira de um igarapé sem denominação; do Ponto Digitalizado PD-l1, segue-se a jusante pelo referido igarapé, ao longo de uma distância de 3.202,52m, até
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 182(2, t.2):lü43-1678, mar./abr. 1990.
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o Ponto Digitalizado PD-12, de coordenadas geográficas latitude
N 01 '38'50,359" e longitude W 69'31'19,528", na confluência com
o Igarapé Yauaretê; segue-se a montante pelo Igarapé Yauaretê,
ao longo de uma distância de 28.557,03m, até o Ponto Digitalizado PD-13, de coordenadas geográficas latitude N 01 '35'22,344" e
longitude W 69°43'11,286", onde conflui um igarapé sem denominação; segue-se por este a montante, ao longo de uma distância de 5.817,90m, até o Ponto Digitalizado PD-14, de coordenadas geográficas latitude N. 01 '37'19,557" e longitude W
69'45'21,384", na sua cabeceira; do Ponto Digitalizado PD-14,
segue-se por uma linha seca reta de azimute verdadeiro
269'40'57,811", ao longo de uma distância de 3.754,85m, até o
Ponto Digitalizado PD-15, de coordenadas geográficas latitude
N 01 '37'18,879" e longitude W 69'47'22,897", na cabeceira de um
igarapé sem denominação; segue-se por este a jusante, ao longo
de uma distância de 4.986,80m, até o Ponto Digitalizado PD-16,
de coordenadas geográficas latitude N 01'39'17,621" e longitude
W 69'48'58,230", onde conflui outro igarapé sem denominação;
segue-se por este a montante, ao longo de uma distância de
1.845,50m, até o Ponto Digitalizado PD-17, de coordenadas geográficas latitude N 01'38'23,868" e longitude W 69'49'18,742",
onde conflui outro igarapé sem denominação; do Ponto Digitalizado PD-17, segue-se por uma linha seca reta de azimute verdadeiro 269'52'07,535", ao longo de uma distância de 2.686,14m,
até o Ponto Digitalizado PD-18, de coordenadas geográficas latitude N 01 '38'23,667" e longitude W 69°50'45,842", na divisa entre o Brasil e a Colômbia. Oeste: do Ponto Digitalizado PD-18
segue- se ao longo da divisa entre o Brasil e a Colômbia, no sentido norte, ao longo de uma distância de 7.661,19m, até o Ponto
Digitalizado PD-1, inicio da presente descrição.
Art. 3? Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 4? Ficam revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 9 de março de 1990; 169? da Independência e
102? da República.
JOSÉ SARNEY
[ris Rezende Machado
João Alves Filho
Rubens Bayma Denys
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 182(2, t.2):lü43-1678. mar.vabr. 1990.

1312
DECRETO

N~

99.105, DE 9 DE MARÇO DE 1990
Crie, no Estado do Amazonas, a Floresta Nacional Cubaté com os limites que
especifica e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, usando das atribuições que lhe confere os artigos 84, inciso IV, e 225, § 1 ~, inciso
IH, da Constituição Federal e nos termos do artigo 5~, alínea b
da Lei n? 4.771, de 15 de setembro de 1965,
DECRETA:
Art. 1~ Fica criada, no Estado do Amazonas, a Floresta Nacional (Flona) Cuhaté, com área de 416.532,1742 hectares
e o perímetro de 321.974,26 metros, compreendida dentro dos
seguintes limites: Norte: do Ponto Digitalizado PD-1, de coordenadas geográficas latitude N 00°59'00,996" e longitude
W 6go01'10,960" localizado na cabeceira do Igarapé Iauiari,
segue-se por uma linha seca reta de azimute verdadeiro
41°10'43,117", ao longo de uma distância de 5.118,79m, até o Ponto
Digitalizado PD-2, de coordenadas geográficas latitude N
01°01'06,478" e longitude W 68'59'21,907", na cabeceira do
Igarapé Miriti, segue-se por este a jusante, ao longo de uma
distância de 27.653,84IÍl, até o Ponto Digitalizado PD-2A, de
coordenadas geográficas latitude N 01°11'37,103" e longitude W
68°50' 49,545". onde conflui um igarapé sem denominação; seguese por este a montante, ao longo de uma distância de 5.272,lOm,
até o Ponto Digitalizado PD-3, de coordenadas geográficas latitude N 01°09'23,515" e longitude W 68°49'14,164", onde conflui um
igarapé sem denominação; segue-se por este a montante, ao longo
de uma distância de 5.677,00m, até o Ponto Digitalizado PD-4, de
coordenadas geográficas latitude N 01°10'07,849" e longitude W
68°46' 45,214", na sua cabeceira; do Ponto Digitalizado PD-4,
segue-se por uma linha seca reta de azimute verdadeiro
103°46'16,305", ao longo de uma distância de 2.445,28m, até o
Ponto Digitalizado PD-5, de coordenadas geográficas latitude N
01°09'48,891" e longitude W 68°45'28,363", na cabeceira do Igarapé Camarão; segue-se por este a jusante, ao longo de uma distância de 10.691,37m, até o Ponto Digitalizado PD-6, de coordenadas
geográficas latitude N 01°13' 44,122" e longitude W 68°42'46,449",
onde conflui um igarapé sem denominação; segue-se por este a
Gol. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 182(2, t.2):lü43-1678, mar.labr. 1990.
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montante, ao longo de uma distância de 5.222,58m, até o Ponto
Digitalizado PD-7, de coordenadas geográficas latitude N
01'14'52,860" e longitude W 68°40'29,270", na sua cabeceira; do
ponto Digitalizado PD-7, segue-se por uma linha seca reta de azimute verdadeiro 80°14'40,220", ao longo de uma distância de
5_601,82m, até o Ponto Digitalizado PD-8, de coordenadas geográficas latitude N 01°15'23,773" e longitude W 68°37'30,620", na
confluência de um igarapé sem denominação com o igarapé Ingá,
Leste: do Ponto Digitalizado PD-8, segue-se por uma linha seca
reta de azimute verdadeiro 209°04'48,705", ao longo de uma
distância de 8.215,49m, até o Ponto Digitalizado PD-9, de COOrdenadas geográficas latitude N 01'11'29,928" e longitude W
68°39'39,828", na cabeceira de um igarapé sem denominação;
segue-se por este a jusante, ao longo de uma distância de
47.548,67m, até o Ponto Digitalizado PD-10, de coordenadas geográficas latitude N 00°52'45,808" e longitude W 68°26'29,268", na
confluência com o Rio Cubaté; do Ponto Digitalizado PD-10,
segue-se por uma linha seca reta de azimute verdadeiro
201"027'32,891", ao longo de uma distância de 70.497,71m, até o
Ponto SAT 20138-AM, de coordenadas geográficas latitude N
00°17'07,141" e longitude W 68°40'24,310", na margem direita do
Rio Uaupés situado na confluência do Igarapé Jararaca com o
Rio U aupés, Sul: do Ponto SAT 20138-AM, segue-se a montate
pelo Rio Uaupés, ao longo de uma distância de 50.859,19m, até o
Ponto Digitalizado PD-11, de coordenadas geográficas latitude N
00°27'15,571" e longitude W 68°58'11,684", onde conflui um igarapé sem denominação. Oeste: do Ponto Digitalizado PD-11, seguese a montante pelo igarapé sem denominação, ao longo de uma
distância de 11.531,21m, até o Ponto Digitalizado PD-12, de coordenadas geográficas latitude N 00°32'14,985" e longitude W
68°58'45,433" na sua cabeceira; do Ponto Digitalizado PD-12,
segue-se por uma linha seca reta de azimute verdadeiro
00046'38,912", ao longo de uma distância de 1.423,43m, até o Ponto Digitalizado PD-13, de coordenadas geográficas latitude N
00°33'01,342" e longitude W 68°58'44,808", na cabeceira de um
igarapé sem denominação; segue-se por este a jusante, ao longo
de uma distância de 4.900,76m, até o Ponto Digitalizado PD-14,
de coordenadas geográficas latitude N 00°34'03,663" e longitude
W 68°56'33,302", na confluência com o Igarapé Tamanduá; seguese por este a montante, ao longo de uma distância de 18.232,72m,
até o Ponto Digitalizado DP-15, de coordenadas geográficas latiCal. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 182(2, t.21:1043-1678, mar.vabr. 1990.
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tude N 00'41'37,835" e longitude W 68'57'47,098", na sua cabeceira; do Ponto Digitalizado PD-15, segue-se por uma linha seca reta de azimute verdadeiro 01'43'04,591", ao longo de uma distância de 6.674,43m, até o Ponto Digitalizado PD-16, de coordenadas
geográficas latitude N 00'45'15,125" e longitude W 68'57'40,624",
na cabeceira de um igarapé sem denominação; segue-se por este
a jusante, ao longo de uma distância de 8.389,52m, até o Ponto Digitalizado PD-17, de coordenadas geográficas latitude N
00'48'33,381" e longitude W 68'57'02,301", na confluência com o
Igarapé Iauiari; segue-se por este a montante ao longo de uma
distância de 3.166,63m, até o Ponto SAT-20l37-AM, de coordenadas geográficas latitude N 00'49'02,504" e longitude W
68°58'12,028" na confluência com um igarapé sem denominação;
do Ponto SAT 20137-AM, segue-se a montante pelo Igarapé
Iauiari, ao longo de uma distância de 22.851,72m, até o Ponto Digitalizado PD-l, início da presente descrição.
§ 1~ Esta Flqna defronta-se com as Áreas Indígenas IçanaAiari e Yauarete I, cujos limites foram homologados pelos Decretos nss 99.098 e 99.095, de 9 de março de 1990, as quais se excluem
desta Flona.

§ 2~ A Flona Cubaté tem a finalidade precípua de conservação da fauna e da flora, bem como o fim social de se constituir
em um espaço adicional capaz de amortecer o choque oriundo
das diferenças culturais existentes na região, conforme o Código
Florestal instituído pela Lei n? 3.771, de 15 de eetembro de 1965.

Art. 2~ A Flona Cubaté será administrada pelo Instituto
Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama) autarquia vinculada ao Ministério do Interior.
Parágrafo único. Fica assegurado às comunidades da área
indígena Yauarete I o uso preferencial dos recursos naturais desta FLüNA, vedado o ingresso, trânsito ou permanência de terceiros ou o exercício de qualquer atividade, sem prévia autorização
da Fundação Nacional do Índio (Funai) e do Instituto Brasileiro
do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama).

Art.

3~

Este decreto entra em vigor na data de sua publica-

ção.
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Art. -4? Ficam revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 9 de março de 1990; 169~ da Independência e
102~ da República.

JOSÉ SARNEY
Iris Rezende Machado
João Alves Filho
Rubens Bayma Denys
DECRETO

N~

99.106, DE 9 DE MARÇO DE 1990
Cria, no Estado do Amazonas, a Floresta Nacional Urucu com os limites que especifica e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, usando das atribuições que lhe confere os artigos 84, inciso IV, e 225, § 1~, inciso
111, da Constituição Federal e nos termos do artigo 5~, alínea b
da Lei n? 4.771, de 15 de setembro de 1965,
DECRETA:
Art. 1~ Fica criada, no Estado do Amazonas, a Floresta Nacional (Flona) Urucu, com área de 66.496,3888 hectares
e o perímetro de 127.181,07 metros, compreendida dentro dos
seguintes limites: Norte: do Ponto Digitalizado PD-1, de
coordenadas geográficas latitude N 00°34'18,152" e longitude W 69°48'14,014", localizado na confluência do Igarapé Abio
COm o Rio Papuri, segue-se a jusante pelo Rio Papuri, ao longo
de uma distância de 404,36m, até o Ponto SAT 20135,AM, de
coordenadas geográficas latitude N 00°34'28,841" e longitude W
69°48'04,763", localizado numa clareira aberta na floresta, na
margem direita deste rio; do Ponto SAT 20135-AM segue-se
a jusante ao longo de uma distância de 36.041,19m, até o Ponto
Digitalizado PD-2, de coordenadas geográficas latítude N
00°36'49,463" e longitude W 69°36'35,519", onde conflui o Igarapé
Urucu; do Ponto Digitalizado PD-2, segue-se por uma linha seca
reta de azimute verdadeiro 99°52'24,560", ao longo de uma distância de 15.692,42m, até o Ponto Digitalizado PD-3, de coordenadas geográficas latitude N 00°35'21,819" e longitude W
69°28'15,351", na cabeceira de um igarapé sem denominação;
CoI. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 182(2, t.2):1043-1678, mar.labr. 1990.
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segue-se por este a jusante, ao longo de uma distância de
4.167,12m, até o Ponto Digitalizado PD-4, de coordenadas geográficas latitude N 00°34'35,044" e longitude W 69°26'16,891", na
confluéncia com o Igarapé Turi. Leste: do Ponto Digitalizado
PD-4, segue-se a montante pelo Igarapé Turi ao longo de uma
distância de 3.290,04m, até o Ponto Digitalizado PD-4-A, de coordenadas geográficas latitude N 00°33'14,472" e longitude W
69°27'20,526", na confluência de um igarapé sem denominação;
do Ponto Digitalizado PD-4-A, segue-se a montante pelo Igarapé
Turi, ao longo de uma distância de 11.879,45m, até o Ponto
Digitalizado PD·5, de coordenadas geográficas latitude N
00°29'20,266" e longitude W 69'31'36',108", localizado em sua cabeceira; do Ponto Digitalizado PD-5, segue-se por uma linha seca
reta de azimute verdadeiro 171°06'16,631", ao longo de uma distância de 10.265,63m, até o ponto SAT-4, de coordenadas geográficas latitude N 00°23'49,948" e longitude W 69°30'44,754", na cabeceira do Igarapé Taracuá. Sul: do Ponto SAT-4, segue por uma
linha seca reta de azimute 287°09'19,360" e ao longo de uma distância de 18.417,046m até o Ponto SAT-3, de coordenadas geográficas latitude N 00°26'46,828" e longitude 69°40'14,074"; do Ponto
SAT-3, segue-se ao longo de uma linha seca reta de azimute
289°55'58,520" e ao longo de uma distância de 17.370,1l6m até o
Ponto Digitalizado PD-6, de coordenadas geográficas latitude N
00°29'59,615" e longitude W 69°49'02,323". Oeste: do Ponto Digitalizado PD-6, segue-se por uma linha seca reta de azimute verdadeiro 54°56'04,251", ao longo de uma distância de 2.617,02m,
até o Ponto Digitalizado PD-7, .de coordenadas geográficas latitude N 00'30'48,579" e longitude W 69'47'53,028", na cabeceira do
Igarapé Abio; segue-se por este a jusante, ao longo de uma distância de 7.036,68m, até o Ponto Digitalizado PD-l, inicio da presente descrição.
§ I? Esta Flona defronta-se com as Áreas Indígenas Yauarete lI, Maku, Yauarete I e Pari-Cachoeira I, cujos limites foram
homologados pelos Decretos n?s 99.096, 99.094 e 99.095, de 9 de
março de 1990 e 98.437, de 23 de novembro de 1989, as quais se excluem desta Flona.

§ 2? A Flona Urucu tem a finalidade precípua de conservação da fauna e da flora, bem como o fim social de se constituir
em um espaço adicional capaz de amortecer o choque oriundo
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília. 182(2, t.2):1043-1678. mar./abr. 1990.
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das diferenças culturais existentes na região, conforme o Código
Florestal instituído pela Lei n? 4.771, de 15 de setembro de 1965.
Art. 2? A Flona U rucu será administrada pelo Instituto
Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (lbama) autarquia vinculada ao Ministério do Interior.
Parágrafo único. Fica assegurado às comunidades das
áreas indígenas Maku e Yauarete 11 o uso preferencial dos recursos naturais desta Flona, vedado o ingresso, trânsito ou permanência de terceiros ou o exercício de qualquer atividade, sem prévia autorização da Fundação Nacional do Índio (Funai) e do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama).
Art. 3? Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 4~ Ficam revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 9 de março de 1990; 169? da Independência e
102? da República.
JOSÉ SARNEY
Iris Rezende Machado
João Alves Filho
Rubens Bayma Denys
DECRETO N? 99.107, DE 9 DE MARÇO DE 1990
Cria, no Estado do Amazonas, a Floresta Nacional Xié com os limites que especifica, e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPúBLICA, usando das atribuições que lhe confere os artigos 84, inciso IV, e 225, § I?, inciso
IH, da Constituição Federal e nos termos do artigo 5?, alínea b
,da Lei n? 4.7]1, de 15 de setembro de 1965,
DECRETA:
Art. I? Fica criada, no Estado do Amazonas, a Floresta
Nacional (Flona) Xié, com área de 407.935,8158 hectares e o
perímetro de 702.856,99 metros, compreendida dentro dos seCol. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 182(2, t.2):1043-1678. mar./abr. 1990.
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guintes limites: Norte/Leste: Partindo do Ponto Digitalizado PD1, de coordenadas geográficas latitude N 02°03'02,893" e longitude W 67°40'59,017", localizado no limite internacional Brasil/Colômbia; segue-se por este, ao longo de uma distância de
189.211,G3m, até o Ponto Digitalizado PD-2, de coordenadas geográficas latitude N 01°10'51,842" e longitude de W 67°02'05,542",
localizado na cabeceira de um igarapé sem denominação; daí
segue-se por este a jusante, ao longo de uma distância de
6.81O,70m, até o Ponto Digitalizado PD-3, de coordenadas geográficas latitude N 01°07'33,295" e longitude W 67°01'02,976",
localizado na confluência com o Igarapé Xíé- Mirim; daí, seguese por este, a jusante, ao longo de uma distância de 20.391,39m,
até o Ponto Digitalizado PD-4, de coordenadas geográficas latitude N 01000'31,154" e longitude W 67°07'06,706", localizado
na confluência com um igarapé sem denominação; daí segue-se
por uma linha seca reta de azimute verdadeiro 356°28'12,253",
ao longo de uma distância de 75.129,92m até o Ponto Digitalizado PD-5, de coordenadas geográficas latitude N 01°41'12,198" e
longitude W 67°09'36,340", localizado na confluência de dois
igarapés sem denominação; daí, segue-se por uma linha seca reta de azimute verdadeiro 316°46'05,282", ao longo de uma distância de 36.732,59m até o Ponto Digitalizado PD-6, de coordenadas geográficas latitude N 01°55' 43,415" e longitude W
67°23'10,407", localizado na confluência de dois igarapés sem
denominação; daí, segue pelo igarapé principal, a jusante, ao
longo de uma distância de 16.411,20m, até o Ponto Digitalizado
PD-7, de coordenadas geográficas latitude N 01055'48,774" e longitude W 67°30'39,839", localizado na confluência com o Igarapé
Teuapori ou J aperi; daí, segue-se por este, a jusante, ao longo
de uma distância de 7.099,06m, até o ponto digitalizado PD-8, de
coordenadas geográficas latitude N 01°53'38,363" e longitude W
67°31'12,758", localizado na confluência com o Rio Xié; daí,
segue-se por este, a jusante, ao longo de uma distância de
17.683,27m, até o Ponto Digitalizado PD-9, de coordenadas geográficas latitude N 01°48'55,983" e longitude W 67°26'01,224",
localizado na confluência com o Igarapé Maurine; daí, segue-se
por este, a montante, ao longo de uma distância de 5.153,57m,
até o Ponto Digitalizado PD-10, de coordenadas geográficas latitude N 01°46'40,988" e longitude W 67°27'03,444", localizado na
confluência com um igarapé sem denominação; daí, segue-se por
uma linha seca reta de azimute verdadeiro 158°32'37,903", ao
CoL Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 182(2, t.2):lü43-1678, mar.!abr. 1990.
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longo de uma distância de 34.458,95m até o Ponto Digitalizado
PD-11, de coordenadas geográficas latitude N 01°29'16,842" e
longitude W 67°20'15,681", localizado na cabeceira do Igarapé
Meué; daí segue-se por este, a jusante, ao longo de uma distância de 55.945,13m, até o Ponto digitalizado PD-12, de coordenadas geográficas latitude N 01°05'13,438" e longitude W
67°18'46,296", localizado na confluência com um igarapé sem denominação; daí, segue-se por este, a montante, ao longo de uma distáncia de 9.324,05m, até o Ponto Digitalizado PD-13, de coordenadas geográficas latitude N 01°01 '20,407" e longitude W 67°19'38,654",
localizado na confluência com outro igarapé sem denominação;
daí, segue-se por este, a montante, ao longo de uma distância de
8.004,35m, até o Ponto Digitalizado PD-14, de coordenadas geográficas latitude N 01°00'32,097" e longitude W 67°15'43,022", localizado em sua cabeceira; daí, segue-se por uma linha seca reta
de azimute verdadeiro 144°32'05,483", ao longo de uma distância
de 11.532,42m até o Ponto SAT 20125-AM, de coordenadas geográficas latitude N 00°55'26,314" e longitude W 67°12'06,620",
localizado na confluência dos Rios Xié e Negro. Sul: Do Ponto
SAT 20125-AM, segue-se por uma linha seca reta de azimute
verdadeiro 286°55'11,466", ao longo de uma distância de
23.426,47m até o Ponto Digitalizado PD-15, de coordenadas geográficas latitude N 00°59'08,254" e longitude W 67°24'11,496",
localizado na cabeceira de um igarapé sem denominação. Oeste:
Do Ponto Digitalizado PD-15, segue-se por uma linha seca reta de
azimute verdadeiro 327°50'10,018", ao longo de uma distância de
2.472,20m até o Ponto Digitalizado PD-16, de coordenadas geográficas latitude N 01°00'16,390" e longitude W 67°24'54,063",
localizado na cabeceira de um igarapé sem denominação; daí
segue-se por este, a jusante, ao longo de uma distância de
8.197,87m, até o Ponto Digitalizado PD-17, de coordenadas geográficas latitude N 01°03'54,964" e longitude W 67°26'31,379",
localizado na confluência com o Igarapé Uiuá; dai, segue-se por
este, a montante, ao longo de uma distância de 42.345,26m, até o
Ponto Digitalizado PD-18, de coordenadas geográficas latitude
N 01°19'53,505" e longitude W 67°28'14,317", localizado em sua
margem esquerda; daí, segue-se por uma linha seca reta de azimute verdadeiro 270°14'36,300", ao longo de uma distância de
10.479,83m até o Ponto Digitalizado PD-19, de coordenadas geográficas latitude N 01°19'54,948" e longitude W 67°33'53,336",
localizado na cabeceira de um igarapé sem denominação; daí,
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segue-se por este, a jusante, ao longo de uma distância de
1.640,00m, até o Ponto Digitalizado PD-20, de coordenadas geográficas latitude N 01°20' 40,477" e longitude W 67°33'56,459",
localizado na confluência com o Rio Xié; daí, segue-se por este,
a jusante, ao longo de uma distância de 86.899,78m, até o Ponto
Digitalizado PD-21, de coordenadas geográficas latitude N
01°51'05,378" e longitude W 67°36'07,401", localizado na confl uência com um igarapé sem denominação; daí, segue-se por este a montante, ao longo de uma distância de 9.877,18m, até o
Ponto Digitalizado PD-22, de coordenadas geográficas latitude
N 01°51'48,445" e longitude W 67°39'42,180", localizado na confluência com outro igarapé sem denominação; daí, segue-se por
este, a montante, ao longo de uma distância de 16.723,94m, até o
Ponto Digitalizado PD-23, de coordenadas geográficas latitude
N 01"59'18,123" e longitude W 67°41'07,333", localizado em sua
cabeceira; daí, segue-se por uma linha seca reta de azimute verdadeiro 01°54'05,249", ao longo de uma distância de 6.906,83m
até o Ponto Digitalizado PD-l, início da presente descriçâo.
§ I? Esta Flona defronta-se com as Áreas Indígenas Xié e
Içaria-Rio Negro, cujos limites foram homologados pelos Decretos nr s 99.097 e 99.101, de 9 de março de 1990, as quais se excluem desta Flona.
§ 2? A Flona Xié tem a finalidade precípua de conservacão da fauna e da flora, bem como o fim social de se constituir
em um espaço adicional capaz de amortecer o choque oriundo
das diferenças culturais existentes na região, conforme o Código Florestal instituído pela Lei n? 4.771, de 15 de setembro de
1965.
Art. 2? A Flona Xié será administrada pelo Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis
(Ibama) , autarquia vinculada ao Ministério do Interior.
Parágrafo único. Fica assegurado às comunidades da Área
Indígena Xié o uso preferencial dos recursos naturais desta Flona, vedado o ingresso, trânsito ou permanência de terceiros ou
o exercício de qualquer atividade, sem prévia autorização da
Fundação Nacional do indio (Funai] e do Instituto Brasileiro do
Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama).
Art. 3? Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 182(2, t.2):1043-1678, mar.labr. 1990.
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Art. 4? Ficam revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 9 de março de 1990; 169? da Independência e
102? da República.
JOSÉ SARNEY
Iris Rezende Machado
João Alves Filho
Rubens Bayma Denys
DECRETO N? 99.108, DE 9 DE MARÇO DE 1990
Cria, no Estado do Amazonas, a Floresta Nacional Içana-Aiari com os limites
que especifica e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, usando das atribuições que lhe confere os artigos 84, inciso IV, e 225, § I?, inciso
IlI, da Constituição Federal e nos termos do artigo 5?, alínea b
da Lei n? 4.771, de 15 de setembro de 1965,
DECRETA:
Art. I? Fica criada, no Estado do Amazonas, a Floresta
Nacional (Flona) Içana-Aiari, com área de 491.400,2773 hectares
e o perímetro de 613.223,21 metros, compreendida dentro dos seguintes limites: Norte: Do Ponto Digitalizado PD-l, de coordenadas geográficas latitude N OI'38'23,667" e longitude W
69'50'45,842", na divisa entre o Brasil e a Colômbia, segue-se
por uma linha seca reta de azimute verdadeiro 89°52'05,045" ,. ao
longo de uma distância de 2.686,14m, até o Ponto Digitalizado
PD-2, de coordenadas geográficas latitude N 01'38'23,868" e longitude W 69'49'18,742", na confluência de dois igarapés sem denominação; segue-se a jusante pelo igarapé principal, ao longo
de uma distância de 1.845,50m, até o Ponto Digitalizado PD·3,
de coordenadas geográficas latitude N OI'39'17,621" e longitude
W 69'48'58,230", na confluência com outro igarapé sem denominação; segue-se por este a montante, ao longo de uma distância de 4.986,80m, até o Ponto Digitalizado PD-4, de coordenadas geográficas latitude N OI'37'18,879" e longitude W
69'47'22,897", na sua cabeceira; do Ponto Digitalízado PD-4,
segue-se por uma linha seca reta de azimute verdadeiro
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 182(2, t.2):lD43-1678, mar.labr. 1990.
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89'40'54,372", ao longo de uma distância de 3.754,85m, até o
Ponto Digitalizado PD-5, de coordenadas geográficas latitude N
01'37'19,557" e longitude W 69'45'21,384", na cabeceira de um
igarapé sem denominação; segue-se por este a jusante, ao longo
de uma distância de 5.817,90m, até o Ponto Digitalizado PD-6,
de coordenadas geográficas latitude N 01'35'22,344" e longitude
W 69'43'11,286", na confluência com o Igarapé Jauaretê; seguese a jusante pelo Igarapé Jauaretê, ao longo de uma distância de 28.557,03m, até o Ponto Digitalizado PD-7, de coordenadas geográficas latitude N 01°38'50,359" e longitude W
69'31'19,528", onde conflui um igarapé sem denominação; do
Ponto Digitalizado PD-7, segue-se a montante por este até sua
cabeceira, ao longo de uma distância de 3.202,52m, até o Ponto
Digitalizado PD-8, de coordenadas geográficas latitude N
01'37'16,219" e longitude W 69'31'52,199"; do Ponto Digitalizado PD-8, segue-se por uma linha seca reta de azimute verdadeiro 145'24'01,275", ao longo de uma distância de 5.858,10m, até o
Ponto digitalizado PD-9, de coordenadas geográficas latitude N
01'34'39,171" e longitude W 69'30'04,545", na cabeceira de um
igarapé sem denominação; segue-se por este a jusante, ao longo
de uma distância de 13.005,24m, até o Ponto Digitalizado PD-I0, de
coordenadas geográficas latitude N 01'37'03,853" e longitude W
69'24'14,395", onde conflui outro igarapé sem denominação; do
Ponto digitalizado PD.I0, segue-se por uma linha seca reta de
azimute verdadeiro 106'41'38,624", ao longo de uma distância de
8.288,06m, até o Ponto digitalizado PD-11, de coordenadas geográficas latitude N 01'35'46,306" e longitude W 69'19'57,466",
na confluência de um igarapé sem denominação com o Igarapé
Gururu; segue-se a montante pelo Igarapé Gururu, ao longo de
uma distância de 4.572,63m, até o Ponto Digitalizado PD-12, de
coordenadas geográficas latitude N 01'33'56,677" e longitude W
69'19'28,167", na sua cabeceira; do Ponto Digitalizado PD-12,
segue-se por uma linha seca reta de azimute verdadeiro
128'02'53,892", ao longo de uma distância de 2.823,23m, até o
Ponto Digitalizado PD-13, de coordenadas geográficas latitude
N 01'33'00,005" e longitude W 69'18'16,215", na cabeceira do
Rio Quiari; segue-se a jusante pelo Rio Quiari, ao longo de uma
distância de 28.184,29m, até o Ponto Digitalizado PD-14, de
coordenadas geográficas latitude N 01'30'53,850" e longitude W
69'06'02,377", onde conflui um igarapé sem denominação; seguese por este a montante, ao longo de uma distância de 7.015,62m,
Cal. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 182(2, t.2):1043-1678, mar.vabr. 1990.
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até o Ponto Digitalizado PD-15, de coordenadas geográficas latitude N 01 '34'13,465" e longitude W 69'07'05,332", na sua cabeceira; do Ponto Digitalizado PD-15, segue-se por uma linha seca
reta de azimute verdadeiro 60'38'48,837", ao longo de uma distância de 3.970,41m, até o Ponto Digitalizado PD-16, de coordenadas j;eoj;ráficas latitude N 01'35'16,854" e longitude W
69'05'13,329", na cabeceira de um igarapé sem denominação:
segue-se por este a jusante, ao longo de uma distância de
6.284,89m, até o Ponto Digitalizado PD-17, de coordenadas geográficas latitude N 01'37'27,745" e longitude W 69'02'45,026",
na confluência com o Rio Içana; segue-se a montante pelo Rio
Içana, ao longo de uma distância de 23.599,05m, até o Ponto
SAT 20145-AM, de coordenadas geográficas latitude N
01'40'56,873" e longitude W 69°08'20,862", na confluência com o
Igarapé Maracanã; daí, segue-se pelo Rio Içana a montante numa distância de 58.357,10m até o Ponto STA 20150-AM, de COOrdenadas geográficas latitude N 01°42'41,539" e longitude W
69'22'58,200", localizado numa curva acentuada do Rio Içana,
defronte à Maloca São Joaquim; daí, segue-se pelo Rio Içana a
montante numa distância de 2.739,07m até o Ponto SAT 20118AM (coincidente com o marco de fronteira Brasil/Colômbia, extremo oeste do Paralelo Péguà-Cuiari, de coordenadas astronômicas latitude N 01'43'43,2" e longitude W 69°23'29"), de coordenadas geográficas latitude N 01'43'37,455" e longitude W
69'23'28,399"'; daí, segue-se pela divisa entre o Brasil e a Colômbia,
por uma linha seca reta de azimute verdadeiro 89'36'33,631", ao
longo de uma distância de 77.255,23m, até o Ponto Digitalizado
PD-18, de coordenadas geográficas latitude N 01'43'54,137" e
longitude W 68'41'50,001", na divisa entre o Brasil e a Colômbia. Leste: Do ponto Digitalizado PD-18, segue-se por uma linha
seca reta de azimute verdadeiro 185'23'25,263", ao longo de uma
distância de 4.808,83m, até o Ponto Digitalizado PD-19, de COOrdenadas geográficas latitude N 01"41'18,209" e longitude W
68'42'04,622", na cabeceira do Igarapé Paumari; segue-se a jusante pelo Igarapé Paumari, ao longo de uma distância de
5.558,11m, até o ponto digitalizado PD-20, de coordenadas geográficas latitude N 01°38'27 ,245" e longitude W 68°41 '37,835",
onde conflui um igarapé sem denominação; segue-se por este a
montante, ao longo de uma distância de 4.365,36m, até o Ponto
Digitalizado PD-21, de coordenadas geográficas latitude N
01 '38'48,629" e longitude W 68'43'14,536", na sua cabeceira; do
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 182(2, t.2):lü43-1678, mar./abr. 1990.
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Ponto Digitalizado PD-21, segue-se por uma linha seca reta' de
azimute verdadeiro 278°31'15,544", ao longo de uma distância de
22.123,17m, até o Ponto Digitalizado PD-22, de coordenadas geográficas latitude N 01°40'35,358" e longitude W 68°55'02,665",
na cabeceira de um igarapé sem denominação; segue-se por este
a jusante, ao longo de uma distância de 7.682,56m, até o Ponto
Digitalizado PD-23, de coordenadas geográficas latitude N
01°37'07,724" e longitude W 68'55'42,804", na confluência com o
Rio Içana: segue-se a montante pelo Rio Içaria, ao longo de uma
distância de 4.954,16m, até o Ponto Digitalizado PD-24, de coordenadas geográficas latitude N 01'37'01,078" e longitude W
68°57'12,672", onde conflui um igarapé sem denominação; seguese por este a montante, ao longo de uma distância de 6.620,27m,
até o Ponto Digitalizado PD-25, de coordenadas geográficas latitude N 01 '34'04,777" e longitude W 68'56'18,236", na sua cabeceira; do Ponto Digitalizado PD-25, segue-se por uma linha seca
reta de azimute verdadeiro 159'14'23,889", ao longo de uma distância de 1.475,l1m, até o Ponto Digitalizado PD-26, de coordenadas geográficas latitude N 01'33'19,852" e longitude W
68'56'01,314", na cabeceira de um igarapé sem denominação;
segue-se por este a jusante, ao longo de uma distância de
8A13,14m, até o Ponto Digitalizado PD-27, de coordenadas geográficas latitude N 01'29'18,924" e longitude W 68'55'07,521",
na confluência do Rio Quiari; segue-se a jusante pelo Rio Quiari, ao longo de uma distância de 27.835,72m, até o ponto Digitalizado PD-28, de coordenadas geográficas latitude N
01 '24'53,565" e longitude W 68'45'54,390", onde conflui um igarapé sem denominação; segue-se por este a montante, ao longo
de uma distância de 16.001,46m, até o Ponto Digitalizado PD-29,
de coordenadas geográficas latitude N 01 '22'03,340" e longitude
W 68'52'55,473", na sua cabeceira. Sul: Do Ponto Digitalizado
PD·29, segue-se por urna linha seca reta de azimute verdadeiro
245'12'50,548", ao longo de uma distância de 13.952,27m, até o
Ponto Digitalizado PD-30, de coordenadas geográficas latitude
N 01'18'52,821" e longitude W 68°59'45,385", na confluência de
um igarapé sem denominação com o igarapé Uiarauaçu: segue-se a montante pelo Igarapé Uiarauaçu, ao longo de uma distância de 18.851,06m, até o Ponto Digitalizado PD-31, de coordenadas geográficas latitude N 01°18'47,022" e longitude W
69'07'17,025", onde conflui um igarapé sem denominação; seguese por este a montante, ao longo de uma distância de
CoL Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 182(2, t.2):1043-1678, mar.labr. 1990.
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10.459,04m, até o Ponto Digitalizado PD-32, de coordenadas geográficas latitude N 01"17'53,729" e longitude W 69°11'27,323",
na sua cabeceira; do Ponto Digitalizado PD-32, segue-se por
uma linha seca reta de azimute verdadeiro 267°58'27,613", ao
longo de uma distância de 12.029,16m, até o Ponto Digitalizado
PD-33, de coordenadas geográficas latitude N 01°17'39,872" e
longitude W 69°17'56,344", na confluência de um igarapé sem
denominação com o Igarapé U araná; segue-se a montante por
este igarapé sem denominação, ao longo de uma distância de
7.563,52m, até o Ponto Digitalizado PD-34, de coordenadas geográficas latitude N 01 °16'54, 709" e longitude W 69°21 '30,405",
na sua cabeceira; do Ponto Digitalizado PD-34, segue-se por
uma linha seca reta de azimute verdadeiro 149°38'42,448", ao
longo de uma distância de 3.698,63m, até o Ponto Digitalizado
PD-35, de coordenadas geográficas latitude N 01°15'10,670" e
longitude W 69°20'29,869", na cabeceira de um igarapé sem denominação; segue-se por este a jusante, ao longo de uma distância de 5.856,82m, até o Ponto 8AT 20143-AM, de coordenadas geográficas latitude N 01°12'13,028" e longitude W
69°20'20,819", na confluência com o Rio Aiari; do Ponto 8AT
20143-AM, segue-se por uma linha seca reta de azimute verdadeiro
121°17'09,740", ao longo de uma distância de 16.931,43m, até o
Ponto Digitalizado PD-36, de coordenadas geográficas latitude
N 01°OT â ,486" e longitude W 69°12'34,000", na margem direita
da projeção da Rodovia BR-210; do Ponto Digitalizado PD-36,
segue-se por uma linha seca reta de azimute verdadeiro
275°35'23,468", ao longo de uma distância de 71.167,17m, até o
Ponto Digitalizado PD-37, de coordenadas geográficas latitude
N 01°11 '13,000" e longitude W 69°50'45,842", na divisa entre o
Brasil e a Colômbia. Oeste: Do Ponto Digitalizado PD-37, na divisa entre o Brasil e a Colômbia, segue-se ao longo da divisa
entre os dois países, no sentido norte, ao longo de uma distância de 50.071,96m, até o Ponto Digitalizado PD-l, inicio da presente descrição.
§ I? Esta Flona defronta-se com as Áreas Indígenas
Içana-Aíarí, Kuripaco e Yauarete I, cujos limites foram homologados pelos Decretos n?s 99.098, 99.104 e 99.095, de 9 de março
de 1990, as quais se excluem desta Flona.
§ 2? A Elona Içana-Aiari tem a finalidade precípua de conservação da fauna e da flora, bem como o fim social de se constiCol. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 182(2, t.2):1043-1678, mar./abr. 1990.
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tuir em um espaço adicional capaz de amortecer o choque oriundo das diferenças culturais existentes na região, conforme o CÓ~
digo Florestal instituído pela Lei n? 4.771, de 15 de setembro de
1965.
Art. 2? A Flona Içana-Aiari será administrada pelo Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama] , autarquia vinculada ao Ministério do Interior.
Parágrafo único. Fica assegurado às comunidades das
Áreas Indígenas Kuripaco e Içana-Aiari o uso preferencial dos
recursos naturais desta F'lona, vedado o ingresso, trânsito ou
permanência de terceiros ou o exercício de qualquer atividade,
sem prévia autorização da Fundação Nacional do Índio (Funai)
e do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama).
Art. 3? Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 4? Ficam revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 9 de março de 1990; 169? da Independência e
102? da República.
JOSÉ SARNEY
Iris Rezende Machado
João Alves Filho
Rubens Bayma Denys
DECRETO N? 99.109, DE 9 DE MARÇO DE 1990
Cria, no Estado do Amazonas, a Floresta Nacional Ouieri com os limites que especifica, e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, usando das atribuições que lhe confere os artigos 84, inciso IV, e 225, § 1?, inciso
H, da Constituição Federal e nos termos do artigo 5?, alínea b
da Lei n? 4.771, de 15 de setembro de 1965,
DECRETA:
Art. 1? Fica criada, no Estado do Amazonas, a Floresta
Nacional (Flona) Cuiari, com área de 109.518,5549 hectares e o
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 182(2, t.2):lü43-1678, mar.vabr. 1990-.
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perímetro de 199.470,40 metros, compreendida dentro dos seguintes limites: Norte: Do Pouto Digitalizado PD-1, de coordenadas geográficas latitude N 01°43'54,137" e longitude W
68°41'50,001", na divisa entre o Brasil e a Colômbia, segue-se ao
longo da divisa entre o Brasil e a Colômbia, com azimute verdadeiro 89°37'42,711", ao longo de uma distância de 59.725,21m,
até o Ponto Digitalizado PD-2, de coordenadas geográficas latitude N 01°44'06,473" e longitude W 68°09'36,931", na divisa entre o Brasil e a Colômbia, na confluência de um igarapé sem denominaçâo com o Rio Cuiari. Leste: Do Ponto Digitalizado PD·
2, segue-se a montante pelo Igarapé sem denominação, ao longo
de uma distância de 8.931,87m, até o Ponto Digitalizado PD-3,
de coordenadas geográficas latitude N 01039'57,713" e longitude
W 68°10'34,197", na sua cabeceira; do Ponto Digitalizado PD-3,
segue-se por uma linha seca reta de azimute verdadeiro
71047'42,343", ao longo de uma distância de 1.889,65m, até o
Ponto Digitalizado PD-4, de coordenadas geográficas latitude N
01°40'16,938" e longitude W 68°09'36,104", na cabeceira de um
igarapé sem denominação; segue-se por este a jusante, ao longo
de uma distância de 5.171,19m, até o ponto Digitalizado PD-5,
de coordenadas geográficas latitude N 01 o 37' 53,981" e longitude
W 68°08'27,550", na confluência com o Rio Cuiari; segue-se a jusante pelo Rio Cuiari, ao longo de uma distância de 13.437,85m,
até o ponto Digitalizado PD-6, de coordenadas geográficas latitude N 01033'31,278" e longitude W 68°09'54,485", onde conflui o
Igarapé Mapui. Sul: Do Ponto Digitalizado PD-6, segue-se por
uma linha seca reta de azimute verdadeiro 270°56'34,874", ao
longo de uma distância de 21.530,53m, até o Ponto digitalizado
PD-7, de coordenadas geográficas latitude N 01°33'42,786" e longitude W 68°21'31,148", na confluência de um igarapé sem denominação com o Igarapé Surubi; segue-se por este a montante, ao
longo de uma distância de 6.141,19m, até o Ponto Digitalizado
PD-8, de coordenadas geográficas latitude N 01°34'35,992" e longitude W 68°24'01,460", na sua cabeceira; do Ponto Digitalizado
PD-8, segue-se por uma linha seca reta de azimute verdadeiro
276°46'05,569", ao longo de uma distância de 10.397,89m, até o
Ponto Digitalizado PD-9, de coordenadas geográficas latitude N
01035'15,895" e longitude W 68°29'35,622", na cabeceira do Igarapé Guaraná; segue-se a jusante pelo Igarapé Guaraná, ao longo de uma distância de 17.491,89m, até o Ponto Digitalizado PD10, de coordenadas geográficas latitude N 01°28'40,847" e longíCoL Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 182(2, t.2):lÜ43-1678, mar./abr. 1990.

1328
tude W 68'34'54,471", onde conflui um igarapé sem denominação; segue-se por este a montante, ao longo de uma distância de
11.800,91m, até o Ponto Digitalizado PD-ll, de coordenadas geográficas latitude N 01 '34'18,355' e longitude W 68°33'59,591",
onde conflui outro igarapé sem denominação; segue-se por este
a montante, ao longo de uma distância de 7.175,14m, até o Ponto
Digitalizado PD-12, de coordenadas geográficas latitude N
01°37'47,467" e longitude W 68'34'03,129", na sua cabeceira; do
Ponto Digitalizado PD-12, segue-se por uma linha seca reta de
azimute verdadeiro 251 °22'33,635", ao longo de uma distância de
5.769,15m, até o Ponto Digitalizado PD-13, de,coordenadas geográficas latitude N 01'36'47,459" e longitude W 68°37'00,065",
na confluência de dois igarapés sem nome; segue-se por um deles a jusante, ao longo de uma distância de 9.442,78m, até o
Ponto Digitalizado PD-14, de coordenadas geográficas latitude
N 01°33'38,329" e longitude W 68°40'35,871", na confluência com
o Igarapé Paumari. Oeste: Do Ponto Digitalizado PD-14, segue'
se a montante pelo Igarapé Paumari, ao longo de uma distância de 15.756,32m, até o Ponto Digitalizado PD-15, de coordenadas geográficas latitude N 01°41'18,209" e longitude W
68°42'04,622", na sua cabeceira; do Ponto Digitalizado PD-15,
segue-se por uma linha seca reta de azimute verdadeiro
05'23'24,826", ao longo de uma distância de 4.808,83m, até o
Ponto Digitalizado PD-l, início da presente descrição.
§ I? Esta Flona defronta-se com as Áreas Indígenas
Içana-Aiari. Médio Içana e Cuiari cujos limites foram homologados pelos Decretos n?s 99.098, 99.100 e 99.099, de 9 de março
de 1990, as quais se excluem desta Flona.
§ 2? A Flona Cuiari tem a finalidade precípua de conservação da fauna e da flora, bem como o fim social de se constituir em um espaço adicional capaz de amortecer o choque oriundo das diferenças culturais existentes na região, conforme o Código Florestal instituído pela Lei n? 4.771, de 15 de setembro de
1965.
Art. 2? A Flona Cuiari será administrada pelo Instituto
Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama), autarquia vinculada ao Ministério do Interior.

Parágrafo único. Fica assegurado às comunidades da área
indígena Cuiari o uso preferencial dos recursos naturais desta
Cal. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 182(2, t.2);1ü43-1678, mar.Zabr. 1990.

1329
Flona, vedado o ingresso. trânsito ou permanência de terceiros
ou o exercício de qualquer atividade, sem prévia autorização da
Fundação Nacional do Índio (Funai) e do Instituto Brasileiro do
Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama).
Art. 3? Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 4? Ficam revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 9 de março de 1990; 169? da Independência e
102? da República.

JOSÉ SARNEY
Iris Rezende Machado
João Alves Filho
Rubens Bayma Denys
DECRETO N? 99.110, DE 9 DE MARÇO DE 1990
Cria, no Estado do Amazonas, a Floresta Nacional Içana com os limites que especifica, e dá outras providências.

,
O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, usando das atribuições
que lhe confere os artigos 84, inciso IV, e 225, § I:', inciso 111, da
Constituição Federal e nos termos do artigo 5?, alínea b da Lei
n? 4.771, de 15 de setembro de 1965,
DECRETA:
Art. i? Fica criada, no Estado do Amazonas, a Floresta
Nacional (Flona) Içana, com área de 200.561,4706 hectares e o
perímetro de 288.895,31 metros, compreendida dentro dos seguintes limites: Norte: Do Ponto Digitalizado PD-1, de coordenadas geográficas latitude N Ol'36'36,482" e longitude W
67'58'07,027", localizado na confluência do Igarapé Matiri com
um igarapé sem denominação; segue-se por este a montante, ao
longo de uma distãncia de 3.525,43m, até o Ponto Digitalizado
PD-2, de coordenadas geográficas latitude N Ol'37'20,058" e longitude W 67'56'33,905", em sua cabeceira; do Ponto Digitalizado
PD'2, segue-se por uma linha seca reta de azimute verdadeiro
57"29'33,249", ao longo de uma distância de 2.043,22m, até o
CoL Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília. 182(2,t.2):1043-1678, mar.labr. 1990.
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Ponto Digitalizado PD-3, de coordenadas geográficas latitude N
01°37'55,815" e longitude W 67°55'38,146", na cabeceira de um
igarapé sem denominação; segue-se por este a jusante, ao longo
de uma distância de 13.094,30m, até o Ponto Digitalizado PD-4,
de coordenadas geográficas latitude N 01°37'30,758" e longitude
W 67°49'32,928", na confluência com o Igarapé Tá-Tá; segue-se
por este a jusante ao longo de uma distância de 32.921 ,29m até o
Ponto Digitalizado PD-5, de coordenadas geográficas latitude N
01°41'49,042" e longitude W 67°39'52,550", na confluência com o
Rio Xié. Leste: Do ponto Digitalizado PD-5, segue-se a montante pelo Rio Xié, ao longo de uma distância de 54.507,30m, até o
ponto Digitalizado PD-6, de coordenadas geográficas latitude N
01°20'40,477" e longitude W 67°33'56,459", onde conflui um igarapé sem denominação; segue-se por este a montante, ao longo
de uma distância de 1.640,00m, até o Ponto Digitalizado PD-7,
de coordenadas geográficas latitude N 01°19'54,948" e longitude
W 67°33'53,336", na sua cabeceira; do Ponto Digitalizado PD-7,
segue-se por uma linha seca reta de azimute verdadeiro
90°14'28,429", ao longo de uma distância de 10.479,83m, até o
Ponto Digitalizado PD-8, de coordenadas geográficas latitude N
01°19'53,505" e longitude W 67°28'14,317", na margem direita do
igarapé Uiuá; segue-se a jusante pelo Igarapé Uiuá, ao longo de
uma distância de 42.345,26m, até o Ponto Digitalizado PD-9, de
coordenadas geográficas latitude N 01°04'36,343" e longitude W
67°28'42,123", onde conflui um igarapé sem denominaçâo. Sul:
Do Ponto Digitalizado PD-9, segue-se a montante por este igarapé sem denominação, ao longo de uma distãncia de 4.248,53m,
até o Ponto Digitalizado PD-I0, de coórdenadas geográficas latitude N 01°06'33,432" e longitude W 67°29'15,124", na sua cabeceira; do Ponto Digitalizado PD-I0, segue-se por uma linha seca
reta de azimute verdadeiro 272°45'01,560", ao longo de uma distância de 12.454,84m, até o Ponto Digitalizado PD-ll, de coordenadas geográficas latitude N 01°06'52,883" e longitude W
67°35'57,546", na confluência de um igarapé sem denominação
com o Igarapé Matapi; do. Ponto Digitalizado PD-ll, segue-se
por uma linha seca reta de azimute verdadeiro 299°15'35,527",
ao longo de uma distância de 7.851,62m, até o Ponto Digitalizado PD-12, de coordenadas geográficas latitude N 01°08'57,838" e
longitude W 67°39'39,134", na cabeceira do Igarapé Uira-Açu;
segue-se a jusante pelo igarapé Uíra-Açu, ao longo de uma distância de 6.037,46m, até o Ponto Digitalizado PD-13, de coordeCol. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 182(2, t.2):1043-1678, mar./abr. 1990.
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nadas geográficas latitude N 01°06'04,991" e longitude W
67°39'58,356", na confluência com o Rio Içana; segue-se a montante pelo Rio Içana, ao longo de uma distáncia de 20.823,83m,
até o Ponto SAT 20126-AM, de coordenadas geográficas latitude
N 01°11'19,593" e longitude W 67°48'14,593", onde conflui o Igarapé Umacá. Oeste: Do Ponto SAT 20126-AM, segue-se a montante pelo Igarapé Umacá, ao longo de uma distância de
13.367,55m, até o Ponto Digitalizado PD-14, de coordenadas geográficas latitude N 01°16'22,060" e longitude W 67°45'35,817",
onde conflui um igarapé sem denominação; segue-se por este a
montante, ao longo de uma distância de 8.953,42m, até o Ponto
Digitalizado PD-15, de coordenadas geográficas latitude N
01°20'41,735" e longitude W 67°45'59,018", na sua cabeceira: do
Ponto Digitalizado PD-15, segue-se por uma linha seca reta de
azimute verdadeiro 294°04'47,668", ao longo de uma distância de
28.556,12m, até o Ponto Digitalizado PD-16, de coordenadas geográficas latitude N 01"27'01,100" e longitude W 68°00'02,581",
na confluência de um igarapé sem denominação com o Igarapé
Matiri: segue-se a montante pelo Igarapé Matiri, ao longo de
uma distância de 26.045,31m, até Ponto Digitalizado PD-l, início
da presente descrição.
§ I? Esta Flona defronta-se com as Áreas Indigenas
Içana-Rio Negro e Médio Içana, cujos limites foram homologados pelos Decretos n?s 99.101 e 99.100, de 9 de março de 1990, as
quais se excluem desta Flona,
§ 2? A Flona Içana tem a finalidade precípua de conservação da fauna e da flora, bem como o fim social de se constituir
em um espaço adicional capaz de amortecer o choque oriundo
das diferenças culturais existentes na região; conforme o Código Florestal instituído pela Lei n? 4.771, de 15 de setembro de
1965.
Art. 2? A Flona Içana será administrada pelo Instituto
Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama), autarquia vinculada ao Ministério do Interior.

Parágrafo único. Fica assegurado às comunidades das áreas
indígenas Médio Içana e Içana-Rio Negro o uso preferencial dos
recursos naturais desta Flona, vedado o ingresso, trânsito ou
permanência de terceiros ou o exercício de qualquer atividade,
sem prévia autorização da Fundação Nacional do Índio (Funai)
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 182(2, t.2);1043-1678, mar./abr. 1990.
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e do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos N aturais Renováveis (Ibama].
Art. 3? Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 4? Ficam revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 9 de março de 1990; 169? da Independência e
102? da República.

JOSÉ SARNEY
Iris Rezende Machado
João Alves Filho
Rubens Bayma Denys
DECRETO N? 99.111, DE 9 DE MARÇO DE 1990
Cria, no Estado do Amazonas, a Floresta Nacional Piraiauara com os limites
que especifica, e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, usando das atribuições que lhe confere os artigos 84, inciso IV, e 225, § I?, inciso
lU, da Constituição Federal e nos termos do artigo 5?, alínea b,
da Lei n? 4.771, de 15 de setembro de 1965,
DECRETA:
Art. 1? Fica criada, no Estado do Amazonas, a Floresta
Nacional (Flona) Piraiauara, com área de 631.436,6627 hectares e
o perímetro de 517.261,62 metros, compreendida dentro dos seguintes limites: Norte: Do Ponto Digitalizado PD-1, de coordenadas geográficas latitude N 01°15'23,773" e longitude W
68°37'30,620", na confluência de um igarapé sem denominação
com o Igarapé Ingá, segue-se por uma linha seca reta de azimute verdadeiro 84°54'29,224", ao longo de uma distância de
16.246,12m, até o Ponto Digitalizado PD-2, de coordenadas geográficas latitude N 01°16'10, 719" e longitude W 68°28'46,986",
na cabeceira do Igarapé Umaca, segue-se por este a jusante, ao
longo de uma distância de 4.587,50m, até o Ponto Digitalizado
PD-3, de coordenadas geográficas latitude N 01°18'25,247" e longitude W 68°29'12,689", onde conflui um igarapé sem denominaCoL Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 182(2, t.2):1043-1678, mar./abr. 1990.

1333

ção: segue-se por este a montante, ao longo de uma distância de
2.970,28m, até o Ponto Digitalizado PD-4, de coordenadas geográficas latitude N 01°17'21,763" e longitude W 68°28'22,744",
na sua cabeceira; do Ponto Digitalizado PD-4, segue-se por uma
linha seca reta de azimute verdadeiro 33°26'06,581", ao longo de
uma distância de 4.246,72m, até o Ponto Digitalizado PD-5, de
coordenadas geográficas latitude N 01"19'17,184" e longitude W
68°27'07,026", na cabeceira de um igarapé sem denominação; se~
gue por este a jusante, ao longo de uma distância de 3.816,93m,
até o Ponto Digitalizado PD-6, de coordenadas geográficas latitude N 01 °20'35,343" e longitude W 68°25'49,000'" onde conflui
outro igarapé sem denominação; do Ponto" Digitalizado PD-6,
segue-se por uma linha seca reta de azimute verdadeiro
94°23'31,030", ao longo de uma distância de 16.788,46m, até o
Ponto Digitalizado PD-7, de coordenadas geográficas latitude N
01"19'53,455" e longitude W 68°16'47,341", na confluência de um
igarapé sem denominação com o Igarapé Iacitara; segue-se a
montante pelo Igarapé Iacitara, ao longo de uma distância de
4.458,09m, até o Ponto Digitalizado PD-8, de coordenadas geográficas latitude N 01°17'48,481" e longitude W 68°16'01,463",
na sua cabeceira; do Ponto Digitalizado PD-8, segue-se por uma
linha seca reta de azimute verdadeiro 140°05'20,017", ao longo
de uma distância de 5.595,61m, até o Ponto Digitalizado PD-9,
de coordenadas geográficas latitude N 01°15'28,700" e longitude
W 68°14'05,296", na cabeceira do Igarapé Pírapocu: segue-se a
jusante pelo Igarapé Pirapocu, ao longo de uma distância de
28.235,65m, até o Ponto Digitalizado PD-10, de coordenadas geográficas latitude N 01°15'41,288" e longitude W 68°01'35,806",
onde conflui um igarapé sem denominação; segue-se por este a
montante, ao longo de uma distância de 7.461,68m, até o Ponto
Digitalizado PD-11, de coordenadas geográficas latitude N
01°12'31,363" e longitude W 68°00'17,530", onde conflui outro
igarapé sem denominação; segue-se por este a montante, ao longo de uma distância de 3.898,56m, até o Ponto Digitalizado PD12, de coordenadas geográficas latitude N 01°12'16,816" e longitude W 67°58'20,677", na sua cabeceira; do Ponto Digitalizado
PD-12, segue-se por uma linha seca reta de azimute verdadeiro
117°40'41,516", ao longo de uma distância de 3.164,95m, até o
Ponto Digitalizado PD-13, de coordenadas geográficas latitude
N 01°11'29,109" e longitude deW 67°56'50,314", na cabeceira de
um igarapé sem denominação; segue-se por este a jusante, ao
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 182(2, t.2):1043-1678, mar.labr. 1990.
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longo de uma distância de 9.295,99m, até o Ponto Digitalizado
PD·14, de coordenadas geográficas latitude N 01°11'33,322" e
longitude W 67°53'09,216", na confluência com o Igarapé Pará;
segue-se a jusante pelo Igarapé Pará, ao longo de uma distância
de 7.461,89m, até o Ponto Digitalizado PD-15, de coordenadas geográficas latitude N 01°12'10,419" e longitude W
67°49'45,667", na confluência com o Rio Içana: segue-se a jusante pelo Rio Içana, ao longo de uma distância de 3.524,48m, até o
Ponto 8AT 20126-AM, de coordenadas geográficas latitude N
01°11'19,593" e longitude W 67°48'14,593", na confluência do
Igarapé Umacá com o Rio Içana; segue-se por este a jusante, ao
longo de uma distância de 25.122,13m até o Ponto Digitalizado
PD-16, de coordenadas geográficas latitude N 01°04'46,628" e
longitude W 67°38'52,977", onde conflui o Igarapé Equari. Leste: Do Ponto Digitalizado PD-16, segue-se a montante pelo Igarapé Equari, ao longo de uma distância de 6.541,09m, até o Ponto Digitalizado PD-17, de coordenadas geográficas latitude N
01°01'41,118" e longitude W 67°39'42,881" na sua cabeceira; do
do Ponto Digitalizado PD-17, segue-se por uma linha seca reta
de azimute verdadeiro 185°30'28,220", ao longo de uma distância
de 5.177,13m, até o Ponto Digitalizado PD-18, de coordenadas geográficas latitude N 00°58'53,323" e longitude W
67°39'58,955", na cabeceira de um igarapé sem denominação;
segue-se por este a jusante, ao longo de uma distância de
17.096,18m, até o Ponto Digitalizado PD-19, de coordenadas geográficas latitude N 00°51'36,651" e longitude W 67°38'04,485",
na confluência com o Rio Piraiauara; segue-se a justante pelo
Rio Piraiauara, ao longo de uma distância de 8.922,58m, até o
Ponto Digitalizado PD-20, de coordenadas geográficas latitude
N 00°50'15,551" e longitude W 67°35'56,802", onde conflui um
igarapé sem denominação; segue-se por este a montante, ao longo de uma distância de 9.988,66m, até o Ponto Digitalizado PD21, de coordenadas geográficas latitude N 00°47'09,343" e longitude W 67°39'12,346", na sua cabeceira; do Ponto Digitalizado
PD-21, segue-se por uma linha seca reta de azimute verdadeiro
137°55'33,764", ao longo de uma distância de 20.075,22m, até o
Ponto Digitalizado PD-22, de coordenadas geográficas latitude
N 00°39'04,142" e longitude W 67°31'57,243", na cabeceira de um
igarapé sem denominação; segue-se por este a jusante, ao longo
de uma distância de 8.236,76m, até o ponto digitalizado PD-23,
de coordenadas geográficas latitude N 00°35'17,267" e longitude
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 182(2, t.2):lü43-1678, mar.labr. 1990.
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W 67'30'47,776", na confluência. com o Rio Cubaté. Sul: Do Ponto Digitalizado PD-23, segue-se a montante pelo rio Cubaté, ao
longo de uma distância de 48A75,57m, até o Ponto Digitalizado
PD-24, de coordenadas geográficas latitude N 00'36'37,672" e
longitude W 67'45'23,051", onde conflui o Igarapé Tucunaré:
segue-se a montante pelo Igarapé Tucunaré, ao longo de uma
distância de 4.087,02m, até o Ponto SAT 20123-AM, de coordenadas geográficas latitude N 00'37'36,969" e longitude W
67'46'34,122", onde conflui um igarapé sem denominação; segue
por este a montante, ao longo de uma distância de 16.530,26m,
até o Ponto Digitalizado PD-25, de coordenadas geográficas latitude N 00'37'39,160" e longitude W 67'53'45,030", localizado à
margem direita de um igarapé sem denominação; do Ponto Digitalizado PD-25, segue por uma linha seca reta de azimute verdadeiro 178'19'32,711", ao longo de uma distância de 5.319,87m,
até o Ponto Digitalizado PD-26, de coordenadas goegráficas latitude N 00'34'45,997" e longitude W 67'53'40,003", na margem
esquerda do Rio Cubaté; segue-se a montante pelo Rio Cubaté,
ao longo de uma distância de 2.516,57m, até o Ponto Digitalizado PD-27; de coordenadas geográficas latitude N 00'34'09,937' e
longitude W 67'53'33,598", na confluência de um igarapé sem
denominação; do Ponto Digitalizado PD-27, segue-se a montante
pelo Rio Cubaté, ao longo de uma distância de 160A03,21m, até
o Ponto SAT 20139·AM, de coordenadas geográficas latitude N
00'52'25,300" e longitude W 68'26'04,808", em uma curva acentuada no Rio Cubaté; do Ponto SAT 20139-AM segue-se a montante pelo Rio Cabaté, ao longo de uma distância de 1.252,30m,
até o Ponto Digitalizado PD-28, de coordenadas geográficas latitude N 00'52'45,808" e longitude W 68'26'29,268", onde conflui
um igarapé sem denominação. Oeste: Do Ponto Digitalizado
PD-28, segue-se a montante pelo igarapé sem denominação, ao
longo de uma distância de 47.548,67m, até o Ponto Digitalizado
PD-29, de coordenadas geográficas latitude N 01'11'29,928" e
longitude W 68'39'39,828", na sua cabeceira; do Ponto Digitalizado PD-29, segue-se por uma linha seca reta de azimute verdadeiro 29'04'45,945", ao longo de uma distância de 8.215,49m, até
o Ponto Digitalizado PD-1, inicio da presente descrição.
§ I? Esta Flona defronta-se com as Áreas Indígenas Cubaté, Médio-Içaria e Içaria-Rio Negro, cujos limites foram homologados pelos Decretos n?s 99.102, 99.100 e 99.101, de 9 de março
de 1990, as quais se excluem desta Flona.
Col. Leis Rep. Fed. Brasil. Brasília, 182(2, t.2):1043-1678. mar./abr. 1990.
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§ 2? A Flona Piraiauara tem a finalidade precípua de conservação da fauna e da flora, bem como o fim social de se constituir em um espaço adicional capaz de amortecer o choque
oriundo das diferenças culturais existentes na região, conforme
o Código Florestal instituído pela Lei n? 4.771, de 15 de setembro de 1965.
Art. 2? A Flona Piraiauara será administrada pelo Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (lhama) autarquia vinculada ao Ministério do Interior.
Parágrafo único. Fica assegurado às comunidades das
Áreas Indígenas Cubaté, Médio-Içaria e Içaria-Rio Negro o uso
preferencial dos recursos naturais desta Flona, vedado o ingresso, trânsito ou permanência de. terceiros ou o exercício de qualquer atividade, sem prévia autorização da Fundação Nacional
do Índio (Funai) e do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e
dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama).
Art. 3? Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 4? Ficam revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 9 de março de 1990; 169? da Independência e 102?
da República.
JOSÉ SARNEY
Iris Rezende Machado
João Alves Filho
Rubens Bayma Denys

DECRETO N? 99.112, DE 9 DE MARÇO DE 1990
Cria, no Estado do Amazonas, a Floresta Nacional Taracuá I com os limites que
especifica, e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, usando das atribuições que lhe confere os artigos 84, inciso IV, e 225, § I?, inciso
lII, da Constituição Federal e nos termos do artigo 5?, alínea b,
da Lei n? 4.771, de 15 de setembro de 1965,
Col: Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 182(2, t.2):lü43-1678, mar.labr. 1990.
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DECRETA:
Art. I? Fica criada, no Estado do Amazonas, a Floresta
Nacional (Flona) Taracuá I, com área de 647.744,7314 hectares e
o perímetro de 560.500,80 metros, compreendida dentro dos seguintes limites: Norte: Do Ponto Digitalizado PD-l, de coordenadas geográficas latitude N 00'52'45,808" e longitude W
68'26'29,268", situado na confluência de um igarapé sem denominação com o Rio Cubaté, segue-se a jusante pelo Rio Cubaté,
ao longo de uma distância de 1.252,30m, até o ponto SAT 20139AM, de coordenadas geográficas latitude N 00'52'25,300" e longitude W 68'26'04,808", localizado em uma curva acentuada do
rio Cubaté; segue-se por este a jusante, numa distância de
160A03,21m, até o Ponto Digitalizado PD-2, de coordenadas geográficas latitude N 00'34'09,937" e longitude W 67'53'33,598",
onde conflui um igarapé sem denominação; segue-se por este a
montante, ao longo de uma distância de 6.913,69m, até o Ponto
Digitalizado PD-3, de coordenadas geográficas latitude N
00'31 '02,361" e longitude W 67'53'36,825", onde conflui outro
igarapé sem denominação; segue-se por este a montante, ao longo de uma distância de 7.697,37m, até o Ponto Digitalizado PD4, de coordenadas geográficas latitude N 00'30'10,926" e longitude W 67'50'07,672", na sua cabeceira; do Ponto Digitalizado
PD-4, segue-se por uma linha seca reta de azimute verdadeiro
57'47'07,938", ao longo de uma distância de 6.201,65m, até o
Ponto Digitalizado PD-5, de coordenadas geográficas latitude N
00'31'58,581" e longitude W 67'47'17,951", na cabeceira de um
igarapé sem denominação; segue-se por este a jusante, ao longo

de uma distância de 21.162,54m, até o Ponto Digitalizado PD-6,
de coordenadas geográficas latitude N 00'37'13,881" e longitude
W 67'41'58,719", na confluência com o Rio Cubaté; segue-se a
jusante pelo Rio Cubaté, ao longo de uma distância de
50.196,43m, até o Ponto SAT 20122-AM, de coordenadas geográficas latitude N 00°31'55,420 e longitude W 67'24'07,867", na
confluência com o Rio Içaria: segue-se a jusante pelo rio Içana,
ao longo de uma distância de 12.590,09m, até o Ponto Digitalizado PD-7, de coordenadas geográficas latitude N 00'28'26,210" e
longitude W 67'19'59,393", na confluência com o Rio Negro.
Leste: Do Ponto Digitalizado PD·7, segue-se a jusante pelo Rio
Negro, ao longo de uma distância de 39.316,12m, até o Ponto Digitalizado PD-8, de coordenadas geográficas latitude N
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 182(2, t.2):lü43-1678, mar.vabr. 1990.
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00°10'06,645" e longitude W 67°20'55,606", onde conflui o Igarapé Macapá. Sul: Do Ponto Digitalizado PD-8, segue-se a montante pelo Igarapé Macapá, ao longo de uma distância de
26.115,01m, até o Ponto Digitalizado PD-9, de coordenadas geográficas latitude N 00°11'31,796" e longitude W 67°33'06,516",
na sua cabeceira; do Ponto Digitalizado PD-9, segue-se por uma
linha seca reta de azimute verdadeiro 304°21'35,187", ao longo
de uma distância de 8.115,86m, até o Ponto Digitalizado PD-10,
de coordenadas geográficas latitude N 00°14'00,937" e longitude
W 67°36'43,202", na cabeceira do Igarapé Uiarara; do Ponto Digitalizado PD-10, segue-se por uma linha seca reta de azimute
verdadeiro 275°18'35,654", ao longo de uma distância de
52.116,38m, até o Ponto Digitalizado PD-ll, de coordenadas geográficas latitude N 00°16'37,960" e longitude W 68°04'41,716",
na confluência de dois igarapés sem denominação; segue-se pelo
igarapé principal a jusante, ao longo de uma distância de
2.138,l1m, até o Ponto Digitalizado PD-12, de coordenadas geográficas latitude N 00°15'53,401" e longitude de W 68°05'26,361",
na confluência com o Igarapé Iauiari; do Ponto Digitalizado
PD-12, seguesse por uma linha seca reta de azimute verdadeiro
230°31'44,918", ao longo de uma distância de 28.653,73m, até o
Ponto Digitalizado PD-13, de coordenadas geográficas latitude
N 00°06'00,198" e longitude W 68°17'21,892", na confluência de
um igarapé sem denominação com o Igarapé Tatapunia; seguese a montante pelo Igarapé Tatapunia, ao longo de uma distância de 18.231,05m, até o Ponto Digitalizado PD-14, de coordenadas geográficas latitude N 00°09'20,000" e longitude W
68°24'05,000", na sua margem esquerda; do Ponto Digitalizado
PD-14, segue-se por uma linha seca reti! de azimute verdadeiro
320°27'30,925", ao longo de uma distância de 14.276,58m, até o
Ponto Digitalizado PD-15, de coordenadas geográficas latitude
N 00°15'18,467" e longitude W 68°28'58,954", na confluência de
um igarapé sem denominação com o Igarapé Pirá- Miri; segue-se
a jusante pelo Igarapé Pirá-Miri, ao longo de uma distância de
5.475,86m, até o Ponto Digitalizado PD-16, de coordenadas geográficas latitude N 00°13'00,427" e longitude W 68°30'06,599",
na confluência com o Rio Uaupés; segue-se a montante pelo Rio
Uaupés, ao longo de uma distância de 29.147,l1m, até o Ponto
SAT 20138-AM, de coordenadas geográficas latitude N
00°17'07,141" e longitude W 68°40'24,310", na confluência do
Igarapé Jararaca. Oeste: Do Ponto SAT 20138-AM, segue-se por
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uma linha seca reta de azimute verdadeiro 21°27'24,403", ao longo de uma distância de 70.497,71m, até o Ponto Digitalizado PD1, início da presente descrição.
§ 1? Esta Flona defronta-se com as Áreas Indígenas Cubaté, Içana-Rio Negro e Taracuá, cujos limites foram homologados
pelos Decretos n?s 99.102, 99.101 e 99.103, de 9 de março de 1990,
as quais se excluem desta Flona.
§ 2? A Flona Taracuá I tem a finalidade precípua de conservação da fauna e da flora, bem como o fim social de se constituir em um espaço adicional capaz de amortecer o choque
oriundo das diferenças culturais existentes na região, conforme
o Código Florestal instituído pela Lei n? 4.771, de 15 de setembro de 1965.
Art. 2? A Flona Taracuá I será administrada pelo Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (lbama), autarquia vinculada ao Ministério do Interior.
Parágrafo único. Fica assegurado às comunidades das
Áreas Indígenas Cubaté, Içaria-Rio Negro e Taracuá o uso preferencial dos recursos naturais desta Flona, vedado o ingresso,
trânsito ou permanência de terceiros ou o exercício de qualquer
atividade, sem prévia autorização da Fundação Nacional do Índio (Funai) e do. Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos
Recursos Naturais Renováveis (Ibama).
Art. 3? Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 4? Ficam revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 9 de março de 1990; 169? da Independência e
102? da República.
JOSÉ SARNEY
Íris Rezende Machado
João Alves Filho
Rubens Bayma Denys
DECRETO N? 99.113, DE 9 DE MARÇO DE 1990
Cria, no Estado do Amazonas, a Flo'resta Nacional Taracuá II com os limites
que especifica, e dá outras providências.
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 182(2, t.2):1043-1678, mar./abr. 1990.
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o PRESIDENTE DA REPÚBLICA, usando das atribuições que lhe confere os artigos 84, inciso IV, e 225, § I?, inciso
III, da Constituição Federal e nos termos do artigo 5?, alínea b,
da Lei n? 4.771, de 15 de setembro de 1965,
DECRETA:
Art. l? Fica criada, no Estado do Amazonas, a Floresta
Nacional (Flona) Taracuá II, com área de 559.504,0986 hectares e
o perimetro de 554.682,11 metros, compreendida dentro dos seguintes limites: Norte: Do Ponto SAT 20119-AM, de coordenadas geográficas latitude S 00'17'17,914" e longitude W
68'51 '59,092", na confluência de um igarapé sem denominação
com o Igarapé Irá, segue-se a jusante pelo Igarapé Irá, ao longo
de uma distância de 61.595,l1m, até o ponto digitalizado PD-l,
de coordenadas geográficas latitude S 00'08'41,274" e longitude
W 68'38'37,101", onde conflui um igarapé sem denominação;
segue-se por este a montante, ao longo de uma distância de
13.765,10m, até o Ponto Digitalizado PD-2, de coordenadas geográficas latitude S 00'10'23,946" e longitude W 68'33'12,534",
onde conflui outro igarapé sem denominação; do Ponto Digitalizado PD-2, segue-se por uma linha seca reta de azimute verdadeiro 52'19'54,570" ao longo de uma distância de 1.881,91m, até
o Ponto Digitalizado PD-3, de coordenadas geográficas latitude
S 00°09'46,491" e longitude W 68'32'24,342", na cabeceira de um
igarapé sem denominação; segue-se por este a jusante, ao longo
de uma distância de 18.869,81m, até o Ponto Digitalizado PD-4,
de coordenadas geográficas latitude S 00'18,922" e longitude W
68'24'32,740", onde conflui outro igarapé sem denominação; do
Ponto Digitalizado PD-4, segue-se por uma linha seca reta de
azimute verdadeiro 123'56'23,369", ao longo de uma distância de
8.624,06m, até o Ponto SAT 20120-AM, de coordenadas geográficas latitude S 00'08'56,131" e longitude W 68°20'40,702", na confluência de um igarapé Sem denominação com o Rio Capauari;
do ponto SAT 20120-AM, segue-se por uma linha seca reta de
azimute verdadeiro 66'21'18,807", ao longo de uma distância de
18.854,28m, até o Ponto Digitalizado PD-5, de coordenadas geográficas latitude S 00'04'49,062" e longitude W 68'11'20,167", na
confluência de dois igarapés sem denominação; segue-se por um
deles a jusante, ao longo de uma distância de 17.002,59m, até o
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Ponto Digitalizado PD-6, de coordenadas geográficas latitude S
00°08'31,302" e longitude W 68°03'39,107", onde conflui outro
igarapé sem denominação; segue-se por este a montante, ao longo de uma distância de 5.903,10m, até o Ponto Digitalizado PD7, de coordenadas geográficas latitude S 00°06'29,515" e longitude W 68°02'00,687", na sua cabeceira; do Ponto Digitalizado
PD-7, segue-se por uma linha seca reta de azimute verdadeiro
60°13'28,824", ao longo de uma distância de 4.298,46m, até o
Ponto Digitalizado PD-8, de coordenadas geográficas latitude S
00°05'20,000" e longitude W 68°00'00,000"; do Ponto Digitalizado PD-8, segue-se por uma linha seca reta de azimute verdadeiro 359°59'59,936", ao longo de uma distância de 9.826,43m, até o
Ponto Digitalizado PD-9, localizado na linha do Equador e de coordenadas geográficas longitude W 68°00'00,000"; do Ponto Digitalizado PD-9, segue-se por uma linha seca reta de azimute verdadeiro
90°00'00,000", ao longo de uma distância de 72.029,03m, até o Ponto Digitalizado PD-I0, localizado na linha do Equador e de coordenada geográfica longitude W 67°21'10,343", na margem esquerda
de um igarapé sem denominação. Leste: Do Ponto Digitalizado
PD-I0, segue-se por uma linha seca reta de azimute verdadeiro
210°54'28,247", ao longo de uma distância de 18.419,78m, até o Ponto Digitalizado PD-ll, de coordenadas geográficas latitude S
00°08'34,539" e longitude W 67°26'16,322", na cabeceira de um igarapé sem denominação; segue-se por este a jusante, ao longo de
uma distância de 12.560,00m, até o Ponto Digitalizado PD-12, de
coordenadas geográficas com o Igarapé de Abio; segue-se a jusante
pelo Igarapé de Abio, ao longo de uma distância de 17.242,97m, até
o ponto digitalizado PD-13, de coordenadas geográficas latitude S
00°20'21,082" e longitude W 67°30'25,479", na confluência com o
Rio Curicuriari. Sul: Do Ponto Digitalizado PD-13, segue-se a
montante pelo Rio Curicuriari, ao longo de uma distância de
70.461, 55m, até o ponto SAT 20117-AM, de coordenadas geográficas latitude S 00°31'01,570" e longitude W 67°46'43,084", onde
conflui o Igarapé Miriti; segue-se a montante pelo Igarapé
Miriti, ao longo de uma distância de 193.378,66m, até o Ponto
Digitalizado PD-14, de coordenadas geográficas latitude S
Qo022'31,632" e longitude W 68°50'44,625", na sua cabeceira.
Oeste: Do Ponto Digitalizado PD-14, segue-se por uma linha seca reta de azimute verdadeiro 346°33'36,858", ao longo de uma
distância de 9.969,27m, até o Ponto SAT 20119-AM, início da
presente descrição.
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§ 1~ Esta Flona defronta-se com a Área Indígena Taracuá,
cujos limites foram homologados pelo Decreto n? 99.103, de 9 de
março de 1990, a qual se exclui desta Flona.
§ 2~ A Flona Taracuá 11 tem a finalidade precípua de conservação da fauna e da flora, bem como o fim social de se, constituir em um espaço adicional capaz de amortecer o choque
oriundo das diferenças culturais existentes na região, conforme
o Código Florestal instituído pela Lei n? 4.771, de 15 de setembro de 1965.
Art. 2~ A Flona Taracuá 11 será administrada pelo Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama}, autarquia vinculada ao Ministério do Interior.
Parágrafo único. Fica assegurado às comunidades da área
indígena Taracuá o uso preferencial dos recursos naturais desta
Flona, vedado o ingresso, trânsito ou permanência de terceiros
ou o exercício de qualquer atividade, sem prévia autorização da
Fundação Nacional do Índio (Funaí) e do Instituto Brasileiro do
Meio Ambiente dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama).
Art. 3~ Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 4? Ficam revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 9 de março de 1990; 169~ da Independência e
102~ da República.

JOSÉ SARNEY
Iris Rezende Machado
João Alves Filho
Rubens Bayma Denys

DECRETO

N~

99.114 DE 9 DE MARÇO DE 1990
Outorga concessão à Global Comunicação Ltda., para explorar serviço de radiodifusão sonora em onda média, na Cidade
de Itaobim, Estado de Minas Gerais.
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o PRESIDENTE DA REPÚBLICA, usando das atribuições que lhe conferem o artigo 84, item IV, da Constituição, e o
artigo 29 do Regulamento dos Serviços de Radiodifusão, aprovado pelo Decreto n? 52.795, de 31 de outubro de 1963, com a redação dada pelo Decreto n? 88.067, de 26 de janeiro de 1983, e
tendo em vista o que consta do Processo MC n? 29000.004984/89,
(Edital n? 70/89),
DECRETA:
Art. I? Fica outorgada concessão à Global Comunicação
Ltda., para explorar, pelo prazo de 10 (dez) anos, sem direito de
exclusividade, serviço de radiodifusão sonora em onda média,
na Cidade de Itaobim, Estado de Minas Gerais.
Parágrafo único. A concessão ora outorgada reger-se-á pelo Código Brasileiro de Telecomunicações, leis subseqüentes,
regulamentos e obrigações assumidas pela outorgada em sua
proposta.
Art. 2? Esta concessão somente produzirá efeitos legais
após deliberação do Congresso Nacional, na forma do artigo
223, § 3? da Constituição.
Art. 3? O contrato decorrente desta concessão deverá ser
assinado dentro de 60 (sessenta) dias, a contar da data de publícação da deliberação de que trata o artigo anterior, sob pena de
se tornar nulo, de pleno direito, o ato de outorga.
Art. 4? Este decreto entra em vigor na data de sua publícação.
Brasilia, 9 de março de 1990; 169? da Independência e
102? da República.
JOSÉ SARNEY
Antônio Carlos Magalhães

DECRETO N? 99.115, DE 9 DE MARÇO DE 1990
Outorga concessão à Rádio Cultura de
Quixadá Ltda., para explorar serviços de
radiodifusão sonora em onda média, na Cidade de Quixadá, Estado do Ceará.
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o PRESIDENTE DA REPÚBLICA, usando das atribuições que lhe conferem o artigo 84, item IV, da Constituição, e o
artigo 29 do Regulamento dos Serviços de Radiodifusão, aprovado pelo Decreto n? 52.795, de 31 de outubro de 1963, com a redação dada pelo Decreto n? 88.067, de 26 de janeiro de 1983, e
tendo em vista o que consta do Processo MC n? 29000.006843/89,
(Edital n? 107/89),
DECRETA:
Art. I? Fica outorgada concessão à Rádio Cultura de Quixadá Ltda., para explorar, pelo prazo de 10 (dez) anos, sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão sonora em onda
média, na Cidade de Quixadá, Estado do Ceará.
Parágrafo único. A concessão ora outorgada reger-se-á pelo
Código Brasileiro de Telecomunicações, leis subseqüentes, regulamentos e obrigações assumidas pela outorga em sua proposta.
Art. 2? Esta concessão somente produzirá efeitos legais
após deliberação do Congresso Nacional, na forma do artigo
223, § 3? da Constituição.
Art. 3? O contrato decorrente desta concessão deverá ser
assinado dentro de 60 (sessenta) dias, a contar da data da publicação da deliberação de que trata o artigo anterior, sob pena de
se tornar nulo, de pleno direito, o ato de outorga.
Art. 4? Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Brasília, 9 de março de 1990; 169? da Independência e
102? da República.
JOSÉ SARNEY
Antônio Carlos Magalhães
DECRETO N? 99.116, DE 9 DE MARÇO DE 1990
Abre ao Ministério da Agricultura, em
favor do Instituto Nacional de Colonizeçeo
e Reforma Agrária, o crédito suplementar
no valor de NCZ$ 21.200.000,00, para reforço de' dotação consignada no vigente Orçamento.
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o PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições
que lhe conferem, o artigo 84, inciso IV, da Constituição e da autorização contida no artigo 11, inciso I, letra a, da Lei n~ 7.999,
de 31 de janeiro de 1990,
DECRETA:
Art. I? Fica aberto ao Ministério da Agricultura, em favor
do Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária, o crédito suplementar de NCZ$ 21.200.000,00 (vinte e um milhões e
duzentos mil cruzados novos). para atender à programação indicada no Anexo I deste decreto.
Art. 2? Os recursos necessários à execução do dispositivo
no artigo anterior decorrerão de anulação parcial da dotação indicada no Anexo II deste decreto e no montante especificado.
Art. 3? Os valores constantes deste decreto foram calculados com base na Unidade de Referência Orçamentária relativa
ao mês de março de 1990.
Art. 4? Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 5? Revogam-se as disposições em contrário.
Brasília, 9 de março de 1990; 169? da Independência e
102? da República.
JOSE SARNEY
Mailson Ferreira da Nóbrega
João Batista de Abreu
Os anexos estão publicados no DO de 13.3.1990, pég. 4886.

DECRETO N? 99.117, DE 9 DE MARÇO DE 1990
Declara de utilidade pública, para fins
de desapropriação, pelo Departamento Nacíonal de Obras Contra as Secas (Dnocs),
área de terra necessária à construção do
açude público Serafim Dias, no Município
de Mombaça, Estado do Ceará, e dá outras
providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, usando das atribuições que lhe confere o artigo 84, item IV, da Constituição, e tenCol. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 182(2, t.2):1043-1678, mar./abr. 1990.
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do em vista o disposto no artigo 5?, letras d e p do Decreto-Lei
n? 3.365, de 21 de junho de 1941, modificado pela Lei n? 2.786, de
21 de maio de 1956, e combinado com o artigo 4? da Lei n? 4.593,
de 29 de dezembro de 1964, e o artigo 28 da Lei n? 6.662, de 25 de
junho de 1979,
DECRETA:
Art. I? Fica declarada de utilidade pública, para fins de
desapropriação, pelo Departamento de Obras Contra as Secas
Denocs.. área de terra e respectivas benfeitorias, tituladas a diversos particulares, com aproximadamente 3.370,89ha (três mil,
trezentos e setenta hectares e oitenta e nove ares), abrangida
pela bacia hidráulica e faixa seca do Açude Público Serafim
Dias, localizado no Município de Mombaça, Estado do Ceará, de acordo com a planta constante do Processo Proni n?
43000.000039/90-32, necessária à construção dessa bacia hidráulica assim descrita:
O polígno tém seu início no P-I localizado na ombreira esquerda da barragem, de coordenadas (UTM) de latitude
9.367.128m, e longitude 428.416m implantado a uma distãncia de
2.600m a noroeste da Cidade de Mombaça; neste P-1 toma-se o
azimute de 346'23' e segue a uma distância de 2.609,78m até encontrar o P-2; neste faz um ângulo interno de 209'00' e segue a
uma distância de 608,25m até encontrar o P-3; neste faz um ângulo interno de 134°20' e segue a uma distância de 752,58m até
encontrar o P-4; neste faz um ângulo interno de 61'55' e segue a
uma distâncía de 2.591,49m até encontrar o P-5; neste faz um
ângulo interno de 299'00' e segue a uma distância de 1.144,87m
até encontrar o P-6; neste faz um ângulo interno de 233'40' e
segue a uma distância de 1.504,44m até encontrar o P-7; neste faz um ângulo interno de 153'05' e segue a uma distância de 2.00l,19m até encontrar o P-8; neste faz um ângulo interno de 95'50' e segue a uma distância de 480,28m até encontrar
o P-9; neste faz um ângulo interno de 105°33' e segue a uma distância de 2.367,14m até encontrar o P-10; neste faz um ângulo
interno de 223'25' e segue a uma distância de 1.520,13m até en·
contrar o P-H; neste faz um ângulo interno de 294'02' e segue a
uma distância de 1.536,93m até encontrar o P-12; neste faz um
ângulo interno de 209'00' e segue a uma distância de 1.776,50m
até encontrar o P-13; neste faz um ângulo interno de 93'05' e seCol. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 182(2, t.2):1043-1678, mar./abr. 1990.
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gue a uma distância de 448,34m até encontrar o P-14; neste faz
um ângulo interno de 104°00' e segue a uma distância de
1.127,94m até encontrar o P-15; neste faz um ângulo interno de
227°05' e segue a uma distância de 680,37m até encontrar o P-16;
neste faz um ângulo interno de 89°55' e segue a uma distância
de 2.190,74m até encontrar o P-17; neste faz um ângulo interno
de 270°00' e segue a uma distância de 648,35m até encontrar o P18; neste faz um ângulo interno de 89°50' e segue a uma distância de 927,46m até encontrar o P-19; neste faz um ângulo interno
de 232.015' e segue a uma distância de 1.024,07m até encontrar o
P-20; neste faz um ângulo interno de 253°40' e segue a uma distância de 1.393,08m até encontrar o P-21; neste faz um ângulo
interno de 77°55' e segue a uma distância de 743,17m até encontrar o P-22; neste faz um ângulo interno de 246°26' e segue a
uma distância de 800,48m até encontrar o P-23; neste faz um ângulo interno de 216°10' e segue a uma distância de 1.297,OOm até
encontrar o P-24; neste faz um ângulo interno de 144°10' e segue
a uma distância de 1.328,12m até encontrar o P-25; neste faz um
ângulo interno de 39°30' e segue a uma distância de 1.886,52- até
encontrar o P-26; neste faz um ângulo interno de 246°45' e segue
a uma distância de 839,67m até encontrar o P-27; neste faz um
ângulo interno de 101°10' e segue a uma distância de 431,68m
até encontrar o P-28; neste faz um ângulo interno de 106°25' e
segue a uma distância de 816,03m até encontrar o P-29; neste faz
um ângulo interno de 227°00' e segue a uma distância de
1.631,10m até encontrar o P-30; neste faz um ângulo interno de
318°05' e segue a uma distância de 3.600,12m até encontrar o P31; neste faz um ângulo interno de 100°55' e segue a uma distância de 631,51m até encontrar o P-32; neste faz um ângulo interno
de 87°25' e segue a uma distância de 4.831,29m até encontrar o
P-33; neste faz um ângulo interno de 189°05' e segue a uma distância de 2.175,42m até encontrar o P-34; neste faz um ângulo
interno de 238°50' e segue a uma distância de 863,33m até encontrar o P-35; neste faz um ângulo interno de 271°30' e segue a
uma distância de 535,93m até encontrar o P-36; neste faz um ângulo interno de 91°25' e segue a uma distância de 865,32m até
encontrar o P-37; neste faz um ângulo interno de 265°55' e segue
a uma distância de 383,93m até encontrar o P-38; neste faz um
ângulo interno de 87°40' e segue a uma distância de 1.103,16m
até encontrar o P-39; neste faz um ângulo interno de 146°00' e
segue a uma distância de 2.366,77m até encontrar o P-40; neste
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 182(2, t.2):1043-1678. mar./abr. 1990.
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faz um ângulo interno de 140°00' e segue a uma distância de
719,99m até encontrar o P-41; neste faz um ângulo interno de
92°05' e segue a uma distância de 200,16m até encontrar o P-1,
inicial do polígono de coordenadores (UTM) latitude 9.367.128m
e longitude 428.416m, estando assim fechado o polígono cuja
área total é de 3.370,89ha e perímetro total de 55.485,93m, não
existindo no seu interior, nenhuma área pertencente aos
domínios da União, Estado ou Município.
Art. 2? Fica autorizado o Departamento de Obras Contra
as Secas - Dnocs a promover, com recursos do PIN-Proterra, a
desapropriação de que trata este decreto, podendo, para efeito
de imissão de posse, alegar a urgência a que se refere o artigo
15 do Decreto-Lei n? 3.365, de 21 de junho de 1941, com as alterações introduzidas pela Lei n? 2.786, de 21 de maio de 1956.
Art. 3? Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação.
Art. 4? Revogam-se as disposições em contrário.
Brasília, 9 de março de 1990; 169? da Independência e
102? da República.
JOSÉ SARNEY
Iris Rezende Machado
DECRETO N? 99.11.8, DE 9 DE MARÇO DE 1990
Autoriza o funcionamento do curso de
Administração da Faculdade de Ciências
Humanas do Vale do Rio Grande.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, usando das atribuições que lhe confere o artigo 84, item IV, da Constituição, e tendo em vista o que consta do Processo n:' 23033.023316/86-31 do
Ministério da Educação,
DECRETA:
Art. I? Fica autorizado o funcionamento do curso de Administração, com ênfase em Administração Rural, a ser ministrado pela Faculdade de Ciências Humanas do Vale do Rio
Grande, mantida pela Sociedade Educacional Vale do Rio Grande, com sede na Cidade de Olímpia, Estado de São Paulo.
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 182(2, t.2):1043-1678, mar./abr. 1990.
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Art. 2? Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 9 de março de 1990; 169? da Independência e
102? da República.
JOSE SARNEY
Carlos Sant'Anna
DECRETO N? 99.119, DE 9 DE MARÇO DE 1990
Autoriza aumento do capital da Rede,
Ferroviária Federal S.A. (RFFSA) para
NCz$ 5.393.079.466,33.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição
que lhe confere o artigo 84, item IV, da Constituição,
DECRETA:
Art. 1? Fica autorizado o aumento do capital social da Rede Ferroviária Federal S.A. (RFFSA) para NCz$ 5.393.079.466,33,
mediante incorporação de crédito da União no valor de NCz$
366.675.578,78.
Art. 2? Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogada as disposições em contrário.
Brasília, 9 de março de 1990; 169? da Independência e
102? da República.
JOSE SARNEY
José Reinaldo Carneiro Tavares
DECRETO N? 99.120, DE 9 DE MARÇO DE 1990
Outorga concessão ao Sistema Universal de Radiodifusão Ltâe., para explorar
Serviço Especial de Televisão por Assinatura TVA na região metropolitana de Belo
Horizonte, Estado de Minas Gerais.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, usando das atribuições
que lhe confere o artigo 84, item IV, da Constituição, e o artigo 15
do Regulamento do Serviço Especial de Televisão por Assinatura
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 182(2, t.2):lü43-1678, mar.labr. 1990.
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(TVA), aprovado pelo Decreto n? 95.744, de 23 de fevereiro de
1988, e alterado pelo Decreto n? 95.815, de 10 de março de 1988, e
tendo em vista o que consta do Processo MC n? 29000.009913/89,
(Edital n? 159/89),
DECRETA:
Art. I? Fica outorgada concessão ao Sistema Universal de
Radiodifusão Ltda, para explorar, pelo prazo de 15 (quinze)
anos, sem direito de exclusividade, serviço Especial de Televisão por Assinatura (TVA) na região metropolitana de Belo Horizonte, Estado de Minas Gerais.
Parágrafo único. A concessão ora outorgada reger-se-á pelo Código Brasileiro de Telecomunicações, leis subseqüentes e
seus regulamentos e, cumulativamente, de conformidade com
preceitos e obrigações enumerados no artigo 19, do Regulamento
do Serviço Especial de Televisão por Assinatura (TVA), bem
como as obrigações assumidas pela outorga em sua proposta.
Art. 2? O contrato decorrente desta concessão deverá ser
assinado dentro de 60 (sessenta) dias, a contar da publicação
deste decreto no Diário Oficial da União, sob pena de se tornar
nulo, de pleno direito, o ato de outorga.
Art. 3? Este decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 9 de março de 1990; 169? da Independência' e
102? da República.
JOSE SARNEY
Antônio Carlos Magalhães
DECRETO N? 99.121, DE 9 DE MARÇO DE 1990
Outorga concessão à Central TVA
Ltda., para explorar Serviço Especial de
Televisão por Assinatura (TVA), na região
metropolitana de Belo Horizonte, Estado de
Minas Gerais.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, usando das atribuições que lhe conferem o artigo 84, item IV, da Constituição, e o
artigo 15 do Regulamento do Serviço Especial de Televisão por
Assinatura (TVA) aprovado pelo Decreto n? 95.744, de 23 de feCol. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 182(2, t.2):1043-1678, mar.labr. 1990.
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vereiro de 1988, e alterado pelo Decreto n? 95.815, de 10 de março de 1988, e tendo em vista o que consta do Processo MC n?
29000.009913/89, (Edital n? 159/89),
DECRETA:
Art. I? Fica outorgada concessão à Central TV A Ltda.,
para explorar, pelo prazo de l5 (quinze) anos, sem direito de exclusividade, serviço Especial de Televisão por Assinatura
(TV A), na região metropolitana de Belo Horizonte, Estado de
Minas Gerais.
Parágrafo único. A concessão ora outorgada reger-se-á pelo Código Brasileiro de Telecomunicações, leis subseqüentes, e
seus regulamentos e, cumulativamente, de conformidade com
preceitos e obrigações enumerados no artigo 19 do Regulamento
do Serviço Especial de Televisão por Assinatura (TVA), bem
como as obrigações assumidas pela outorgada em sua proposta.
Art. 2? O contrato decorrente desta concessão deverá ser
assinado dentro de 60 (sessenta) dias, a contar da publicação
deste decreto no Diário Oficial da União, sob pena de se tornar
nulo, de pleno direito, o ato de outorga.
Art. 3? Este decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 9 de março de 1990; 169? da Independência e
102? da República.
JOSÉ SARNEY
Antônio Carlos Magalhães

DECRETO N? 99.122, DE 9 DE MARÇO DE 1990
Outorga concessão à Rádio Itatiaia
Ltâe., para explorar Serviço Especial de
Televisão por Assinatura (TVA), na região
metropolitana de Belo Horizonte, Estado de
Minas Gerais.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, usando das atribuições que conferem o artigo 84, item IV, da Constituição, e o artigo 15 do Regulamento do Serviço Especial de Televisão por
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 182(2, t.2):lü43-1678, mar.Zabr. 1990.

1352
Assinatura (TV A), aprovado pelo Decreto n? 95.744, de 23 de fevereiro de 1988, e alterado pelo Decreto n? 95.815, de 10 de março de 1988, e tendo em vista o que consta do Processo MC n?
29000.009913/89, (Edital n? 159/89),
DECRETA:
Art. I? Fica outorgada concessão à Rádio Itatiaia Ltda.
para explorar, pelo prazo de 15 (quinze) anos, sem direito de exclusividade, serviço Especial de Televisão por Assinatura
(TVA) na região metropolitana de Belo Horizonte, Estado de
Minas Gerais.
Parágrafo único. A concessão ora outorgada reger-se-á pelo Código Brasileiro de Telecomunicações, leis subseqüentes e
seus regulamentos e, cumulativamente, de conformidade com
preceitos e obrigações enumerados no artigo 19 do Regulamento
do Serviço Especial de Televisão por Assinatura (TVA), bem
como as obrigações assumidas pela outorgada em sua proposta.
Art. 2? O contrato decorrente desta concessão deverá ser
assinado dentro de 60 (sessenta) dias, a contar da publicação
deste decreto no Diário Oficial da União, sob pena de se tornar
nulo, de pleno direito, o ato de outorga.
Art. 3? Este decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasilia, 9 de março de 1990; 169? da Independência e
102? da República.
JOSÉ SARNEY
Antônio Carlos Magalhães
DECRETO N? 99.123, DE 9 DE MARÇO DE 1990
Outorga concessâo à Trianon Sistema
de Comunicação Ltda., para explorar serviço Especial de Televisão por Assinatura
(TVA), na região metropolitana de Belo Horizonte, Estado de Minas Gerais.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, usando das atribuições que lhe conferem o artigo 84, item IV, da Constituição, e o
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 182(2, t.2):1043-1678, mar.vabr. 1990.
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artigo 15 do Regulamento do Serviço Especial de Televisão por
Assinatura (TV A) aprovado pelo Decreto n? 95.744, de 23 de fevereiro de 1988, e alterado pelo Decreto n? 95.815, de 10 de março de 1988, e tendo em vista o que consta do Processo MC n?
29000.009913/89, (Edital n? 159/89),
DECRETA:
Art. 1~ Fica outorgada concessão à Trianon Sistema de
Comunicação Ltda., para explorar, pelo prazo de 15 (quinze)
anos, sem direito de exclusividade, serviço Especial de Televisão por Assinatura - TV A, na região metropolitana de Belo
Horizonte, Estado de Minas Gerais.
Parágrafo único. A concessão ora outorgada reger-se-á pelo Código Brasileiro de Telecomunicações, leis subseqüentes e
seus regulamentos e, cumulativamente, de conformidade com
preceitos e obrigações enumerados no artigo 19 do Regulamento
do Serviço Especial de Televisão por Assinatura (TVA), bem
como as obrigações assumidas pela outorgada em sua proposta.
Art. 2~ O contrato decorrente desta concessão deverá ser
assinado dentro de 60 (sessenta) dias, a contar da publicação
deste decreto no Diário Oficial da União, sob pena de se tornar
nulo, de pleno direito, o ato de outorga.
Art. 3? Este decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 9 de março de 1990; 169? da Independência e
102? da República.

JOSÉ SARNEY
Antônio Carlos Magalhães
DECRETO N? 99.124, DE 9 DE MARÇO DE 1990
Outorga concessâo à Televisão Exclusiva Ltda., para explorar Serviço Especial de
Televisão por Aeeineture (TVA), na região
metropolitana de Curitiba, Estado do Paraná.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, usando das atribuições que lhe conferem o artigo 84, item IV, da Constituição, e o
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 182(2, t.2):1043·1678, mar.labr. 1990.
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artigo 15 do Regulamento do Serviço Especial de Televisão por
Assinatura (TVAI, aprovado pelo Decreto n~ 95.744, de 23 de fevereiro de 1988, e alterado pelo Decreto n? 95.815, de 10 de março de 1988, e tendo em vista o que consta do Processo MC n~
29000.009357/89, (Edital n? 143/89),
DECRETA:
Art. l~ Fica outorgada concessão à Televisão Exclusiva
Ltda., para explorar, pelo prazo de 15 (quinze) anos, sem direito
de exclusividade, serviço Especial de Televisão por Assinatura
(TVA), na região metropolitana de Curitiba, Estado do Paraná.
Parágrafo único. A concessão ora outorgada reger- se-á pelo Código Brasileiro de Telecomunicações, leis subseqüentes e
seus regulamentos e, cumulativamente, de conformidade com
preceitos e obrigações enumerados no artigo 19 do Regulamento
do Serviço Especial de Televisão por Assinatura (TVA), bem
como as obrigações assumidas pela outorgada em sua proposta.
Art. 2~ O con'trato decorrente desta concessão deverá ser
assinado dentro de 60 (sessenta) dias, a contar da publicação
deste decreto no Diário Oficial da União, sob pena de se tornar
nulo, de pleno direito, o ato de outorga.
Art. 3~ Este decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 9 de março de 1990; 169~ da Independência e
102~ da República.

JOSÉ SARNEY
Antônio Carlos Magalhães
DECRETO

N~

99.125, DE 9 DE MARÇO DE 1990
Outorga concessão à Baú Paulo Enlaces
Ltâe., para explorar Serviço Especial de
Televíeso por Assinatura (TVA), na região
metropolitana de Curitiba, Estado do Paraná.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, usando das atribuições que lhe conferem o artigo 84,' item IV, da Constituição, e o
artigo 15 do Regulamento do Serviço Especial de Televisão por
Cal. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 182(2,t.2):1043-1678, mar./abr. 1990.
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Assinatura (TV A), aprovado pelo Decreto n? 95.744, de 23 de fevereiro de 1988, e alterado pelo Decreto n? 95.815, de 10 de março de 1988, e tendo em vista o que consta do Processo MC n?
29000.009359/89, (Edital n? 143/89),
DECRETA:
Art. I? Fica outorgada concessão à São Paulo Enlaces
Ltda., para explorar, pelo prazo de 15 (quinze) anos, sem direito
de exclusividade, serviço Especial de Televisão por Assinatura
(TVA). na região metropolitana de Curitiba, Estado do Paraná.
Parágrafo único. A concessão ora outorgada reger-se-á pelo Código Brasileiro de Telecomunicações, leis subseqüentes e
seus regulamentos e, cumulativamente, de conformidade com
preceitos e obrigações enumerados no artigo 19 do Regulamento
do Serviço Especial de Televisão por Assinatura (TVA). bem
como as obrigações assumidas pela outorgada em sua proposta.
Art. 2? O contrato decorrente desta concessão deverá ser
assinado dentro de 60 (sessenta] dias, a contar da publicação
deste decreto no Diário Oficial da União, sob pena de se tornar
nulo, de pleno direito, o ato de outorga.
Art. 3? Este decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 9 de março de 1990; 169? da Independência e
102? da República.
JOSÉ SARNEY
Antônio Carlos Magalhães

DECRETO N? 99.126, DE 9 DE MARÇO DE 1990
Outorga concessâo à TV Upeon-Açu
Ltda., para explorar Serviço Especial de
Televisão por Assinatura (TVA), na cidade
de São Luís, Estado do Maranhão.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, usando das atribuições que lhe conferem o artigo 84, item IV, da Constituição, e o
artigo 15 do Regulamento do Serviço Especial de Televisão por
Assinatura (TVAI, aprovado pelo Decreto n? 95.744, de 23 de feCol. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 182(2, t.2):lü43-1678, mar.labr. 1990.
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vereiro de 1988, e alterado pelo Decreto n? 95.815, de 10 de março de 1988, e tendo em vista o que consta do Processo MC n?
29000.009912/89, (Edital n? 158/89),
DECRETA:
Art. I? Fica outorgada concessão à TV Upaon-Açu Ltda.,
para explorar, pelo prazo de 15 (quinze) anos, sem direito de exclusividade, serviço Especial de Televisão por Assinatura TV A, na cidade de São Luís, Estado do Maranhão.
Parágrafo único. A concessão ora outorgada reger-se-á pelo Código Brasileiro de Telecomunicações, leis subseqüentes e
seus regulamentos e, cumulativamente, de conformidade com
preceitos e obrigações enumerados no artigo 19 do Regulamento
do Serviço Especial de Televisão por Assinatura (TV A), bem
como as obrigações assumidas pela outorgada em sua proposta.
Art. 2? O contrato decorrente desta concessão deverá ser
assinado dentro de 60 (sessenta) dias, a contar da publicação
deste decreto no Diário Oficial da União, sob pena de se tornar
nulo, de pleno direito, o ato de outorga.
Art. 3? Este decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília,9 de março de 1990; 169? da Independência e
102? da República.
JOSÉ SARNEY
Antônio Carlos Magalhães
DECRETO N? 99.127, DE 9 DE MARÇO DE 1990
Outorga concessão a Empresa de Televisão João Pessoa Ltde., para explorar serviço de radiodifusão de sons e imagens (televisão), na Cidade de João Pessoa, Estado
da Paraíba.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, usando das atribuições que lhe conferem o artigo 84 item IV, da Constituição, e o
artigo 29 do Regulamento dos Serviços de Radiodifusão, aprovado pelo Decreto n? 52.795, de 31 de outubro de 1963, com a reCoL Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 182(2, t.2):1043-1678, mar.v'abr. 1990.
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dação dada pelo Decreto n? 88.067, de 26 de janeiro de 1983, e
tendo em vista o que consta do Processo MC n? 29000.009978/89,
(Edital n? 160/89),
DECRETA:
Art. 1? Fica outorgada concessão a Empresa de Televisão
João Pessoa Ltda., para explorar, pelo prazo de 15 (quinze)
anos, sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão de
SOns e imagens (televisão), na Cidade de João Pessoa, Estado
da Paraíba.
Parágrafo único. A concessão ora outorgada reger-se-á pelo Código Brasileiro de Telecomunicações, leis subseqüentes,
regulamentos e obrigações assumidas pela outorgada em sua
proposta.
Art. 2? Esta concessão somente produzirá efeitos legais
após deliberação do Congresso Nacional, na forma do artigo
223, § 3?, da Constituição.
Art. 3? O contrato decorrente desta concessão deverá ser
assinado dentro de 60 (sessenta) dias, a contar da data de publicação da deliberação de que trata o artigo anterior, sob pena de
se tornar nulo, de pleno direito, o ato de outorga.
Art. 4? Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Brasília, 9 de março de 1990; 169? da Independência e
102? da República.
JOSÉ SARNEY
Antônio Carlos Magalhães
DECRETO N? 99.128, DE 9 DE MARÇO DE 1990
Outorga concessão a Rádio Vale do Rio
Paraná Ltda., para explorar serviço de radiodifusão sonora em onda média, na Cidade de Presidente Epítecio, Estado de Sso
Paulo.

o PRESIDENTE DA REPÚBLICA, usando das atribuições que lhe conferem o artigo 84, item IV, da Constituição, e o
artigo 29 do Regulamento dos Serviços de Radiodifusão, aproCol. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 182(2, t.2):1043-1678,mar./abr. 1990.
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vado pelo Decreto n? 52.795, de 31 de outubro de 1963, com a redação dada pelo Decreto n? 88.067, de 26 de janeiro de 1983, e
tendo em vista o que consta do Processo MC n? 29000.007492/89,
(Edital n? 122/89),
DECRETA:
Art. I? Fica outorgada concessão a Rádio Vale do Rio Paraná Ltda., para explorar, pelo prazo de 10 (dez) anos, sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão sonora em onda
média, na Cidade de Presidente Epitácio, Estado de São Paulo.
Parágrafo único. A concessão ora outorgada reger-se-á pelo Código Brasileiro de Telecomunicações, leis subseqüentes,
regulamentos e obrigações assumidas pela outorgada em sua
proposta.
Art. 2~ Esta concessão somente produzirá efeitos legais
após deliberação do Congresso Nacional, na forma do artigo
223, § 3?, da Constituição.
Art. 3? O contrato decorrente desta concessão deverá ser
assinado dentro de 60 (sessenta) dias, a contar da data de publicação da deliberação de que trata o artigo anterior, sob pena de
se tornar nulo, de pleno direito, o ato de outorga.
Art. 4? Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 9 de março de 1990; 169? da Independência e
102? da República.
JOSÉ SARNEY
Antônio Carlos Magalhães
DECRETO N? 99.129, DE 9 DE MARÇO DE 1990
Outorga concessão a Rádio Clube de
lnhapim Ltda., para explorar serviço de radiodifusão sonora em onda média, na Cidade de Inbupim, Estado de Minas Gerais.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, usando das atribuições que lhe conferem o artigo 84, item IV, da Constituição, e o
artigo 29 do Regulamento dos Serviços de Radiodifusão, aproCol. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 182(2, t.2):1043-1678, mar./abr. 1990.
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vado pelo Decreto n? 52.795, de 31 de outubro de 1963, com a redação dada pelo Decreto n? 88.067, de 26 de janeiro de 1983, e
tendo em vista o que consta do Processo MC n? 29000.006776/89,
(Edital n? 103/89),
DECRETA:
Art. I? Fica outorgada concessão a Rádio Clube de Inhapim Ltda., para explorarv.pelo prazo de 10 (dez) anos, sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão sonora em onda
média, na Cidade de Inhapim, Estado de Minas Gerais.
Parágrafo único. A concessão ora outorgada reger-se-á pelo Código Brasileiro de Telecomunicações, leis subseqüentes,
regulamentos e obrigações assumidas pela outorgada em sua
proposta.
Art. 2? Esta concessão somente produzirá efeitos legais
após deliberação do Congresso Nacional, na forma do artigo
223, § 3?, da Constituição.
Art. 3.? O contrato decorrente desta concessão deverá ser
assinado dentro de 60 (sessenta) dias, a contar da data de publicação da deliberação de que trata o artigo anterior, sob pena de
se tornar nulo, de pleno direito, o ato de outorga.
Art. 4? Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 9 de março de 1990; 169? da Independência e
102? da República.
JOSÉ SARNEY
Antônio Carlos Magalhães
DECRETO N? 99.130, DE 9 DE MARÇO DE 1990
Outorga concessão à Empresa de Radiodiiueéo Campograndense Ltda., para explorar serviço de radiodifusão sonora em
onda média, na Cidade de Campo Grande,
Estado do Mato Grosso do Sul.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, usando das atribuições que lhe conferem o artigo 84, item IV, da Constituição, e o
artigo 29 do Regulamento dos Serviços de Radiodifusão, aproCol. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 182(2, t.2):1043·1678, mar./abr. 1990.
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vado pelo Decreto n? 52.795, de 31 de outubro de 1963, com a redação dada pelo Decreto n? 88.067, de 26 de janeiro de 1983, e
tendo em vista o que consta do Processo MC n? 29000.007202/89,
(Edital n? 115/89),
DECRETA:
Art. I? Fica outorgada concessão à Empresa de Radiodifusão Campograndense Ltda., para explorar, pelo prazo de 10
(dez) anos, sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão sonora em onda média, na Cidade de Campo Grande, Estado do Mato Grosso do Sul.
Parágrafo único. A concessão ora outorgada reger-se-á pelo Código Brasileiro de Telecomunicações, leis subseqüentes,
regulamentos e obrigações assumidas pela outorgada em sua
proposta.
Art. 2? Esta concessão somente produzirá efeitos legais
após deliberação do Congresso Nacional, na forma do artigo
223, § 3?, da Constituição.
Art. 3? O contrato decorrente desta concessão deverá ser
assinado dentro de 60 (sessenta) dias, a contar da data de publicação da deliberação de que trata o artigo anterior, sob pena de
se tornar nulo, de pleno direito, o ato de outorga.
Art. 4? Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 9 de março de 1990; 169? da Independência e
102? da República.
JOSÉ SARNEY
Antônio Carlos Magalhães
DECRETO N? 99.131, DE 9 DE MARÇO DE 1990
Renova a concessão outorgada à Sociedade Rádio da Paraíba Ltda. para explorar
serviço de radiodifusão sonora em onda média, na Cidade de Campina Grande, Estado
da Paraíba.

O PRESIDENTE DA REPúBLICA, usando das atribuições que lhe confere o artigo 84, item IV, da Constituição, e nos
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília. 182(2, t.2):lü43-1678, mar./abr. 1990.
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termos do artigo 6?, item I, do Decreto n? 88.066, de 26 de janeiro de 1983, e tendo em vista o que consta do Processo MC n?
130.551/83,
DECRETA:
Art. 1? Fica, de acordo com o artigo 33, § 3?, da Lei n?
4.117, de 27 de agosto de 1962, renovada por 10 (dez) anos, a partir de 1? de novembro de 1983, a concessão da Sociedade Rádio
da Paraíba Ltda., outorgada através do Decreto n? 87.607, de 21
de setembro de 1982, para explorar, na Cidade de Campina
Grande, Estado da Paraíba, sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão sonora em onda média.
Parágrafo único. A execução do serviço de radiodifusão,
cuja outorga é renovada por este decreto, reger-se-á pelo Código
Brasileiro de Telecomunicações, leis subseqüentes e seus regulamentos e, cumulativamente, pelas cláusulas aprovadas através do Decreto n? 88.066, de 26 de janeiro de 1983, às quais a entidade aderiu previamente.
Art. 2? A concessão ora renovada somente produzirá efeitos legais após deliberação do Congresso Nacional na forma do
§ 3?, do artigo 223, da Constituição.
Art. 3? Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Brasília, 9 de março de 1990; 169? da Independência e
102? da República.
JOSÉ SARNEY
Antônio Carlos Magalhães

DECRETO N? 99.132, DE 9 DE MARÇO DE 1990
Renova a concessão outorgada à Rádio
Rio Claro Ltde., para explorar serviço de
radiodifusão sonora em onda média, na Cidade de Iporá, Estado de Goiás.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, usando das atribuições que lhe confere o artigo 84, item IV, da Constituição, e nos
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 182(2, t.2):1043-1678, mar.Zabr. 1990.
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termos do artigo 6?, item I, do Decreto n? 88.066, de 26 de janeiro de 1983, e tendo em vista o que consta do Processo n?
29109.000086/88,
DECRETA:
Art. I? Fica, de acordo com o artigo 33, § 3?, da Lei n?
4.117, de 27 de agosto de 1962, renovada por 10 (dez) anos, a partir de 12 de junho de 1988, a concessão da Rádio Rio Claro
Ltda., outorgada através do Decreto n? 81.346, de 4 de fevereiro
de 1978, para explorar, na Cidade de Iporá, Estado de Goiás,
sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão sonora em
onda média.
Parágrafo único. A execução do serviço de radiodifusão,
cuja outorga é renovada por este decreto, reger-se-á pelo Código
Brasileiro de Telecomunicações, leis subseqüentes e seus regulamentos e, cumulativamente, pelas cláusulas aprovadas através do Decreto n? 88.066, de 26 de janeiro de 1983, às quais a entidade aderiU"previamente.
Art. 2? A concessão ora renovada somente produzirá efeitos legais após deliberação do Congresso Nacional na forma do
§ 3?, do artigo 223 da Constituição.
Art. 3? Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 9 de março de 1990; 169? da Independência e
102? da República.
JOSÉ SARNEY
Antônio Carlos Magalhães
DECRETO N? 99.133, DE 9 DE MARÇO DE 1990
Renova a concessão outorgada à Sociedade Rádio Blumenau Ltde., para explorar
serviço de radiodifusão sonora em onda média, na Cidade de Blumenau, Estado de
Santa Catarina.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, usando das atribuições que lhe confere o artigo 84, item IV, da Constituicão, e nos
termos do artigo VI, item I, do Decreto n? 88.066, de 26 de janeiCol. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 182(2, t.2):1043-1678, mar./abr. 1990.
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ro de 1983, e tendo em vista o que consta do Processo MC n?
29106.001124/88,
DECRETA:
Art. 1~ Fica, de acordo com o artigo 33, § 3~, da Lei n~
4.117, de 27 de agosto de 1962, renovada por 10 (dez) anos, a partir de 20 de fevereiro de 1985, a concessão da Sociedade Rádio
Blumenau Ltda., outorgada através do Decreto n? 55.206, de 14
de dezembro de 1964, para explorar, na Cidade de Blumenau,
Estado de Santa Catarina, sem direito de exclusividade, serviço
de radiodifusão sonora em onda média.
Parágrafo único. A execução do serviço de radiodifusão,
cuja outorga é renovada por este decreto, reger-se-á pelo Código
Brasileiro de Telecomunicações, leis subseqüentes e seus regulamentos e, cumulativamente, pelas cláusulas aprovadas através do Decreto n? 88.066, de 26 de janeiro de 1983, às quais a entidade aderiu previamente.
Art. 2? A concessão ora renovada somente produzirá efeitos legais após deliberação do Congresso Nacional na forma do
§ 3~ do artigo 223 da Constituição.
Art. 3~ Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 9 de março de 1990; 169~ da Independência e
102~ da República.
JOSÉ SARNEY
Antônio Carlos Magalhães

DECRETO

N~

99.134, DE 9 DE MARÇO DE 1990
Renova a concessão outorgada à Sociedade Rádio Rural de Muzambinho Ltda.,
para explorar serviço de radiodifusão sonora em onda média, na Cidade de Muzambi·
nbo, Estado de Minas Gerais.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, usando das atribuições que lhe confere o artigo 84, item IV, da Constituição, e nos
termos do artigo VI, item I, do Decreto n? 88.066, de 26 de janeiCol. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 182(2, t.2):lü43-1678. mar./abr. 1990.
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ro de 1983, e tendo em vista o que consta do Processo MC n?
29104.000359/89,

DECRETA:
Art. I? Fica, de acordo com o artigo 33, § 3?, da Lei n?
4.117, de 27 de agosto de 1962, renovada por 10 (dez) anos, a partir de 23 de agosto de 1989, a concessão da Sociedade Rádio Rural de Muzambinho Ltda., outorgada através da Portaria n? 718,
de 15 de agosto de 1979, para explorar, na Cidade de Muzambínho, Estado de Minas Gerais, sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão sonora em onda média.
Parágrafo único. A execução do serviço de radiodifusão,
cuja outorga é renovada por este decreto, reger-se-á pelo Código
Brasileiro de Telecomunicações, leis subseqüentes e seus regulamentos e, cumulativamente, pelas cláusulas aprovadas através do Decreto n? 88.066, de 26 de janeiro de 1983, às quais a entidade aderiu previamente.
Art. 2? A concessão ora renovada somente produzirá efeitos legais após deliberação do Congresso Nacional na forma do
§ 3? do artigo 223 da Constituição.
Art. 3? Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Brasília, 9 de março de 1990; 169? da Independência e
102? da República.
JOSÉ SARNEY
Antônio Carlos Magalhães

DECRETO N? 99.135, DE 9 DE MARÇO DE 1990
Renova a concessão outorgada à Rádio
Cultura do Agreste Meridional Ltda., para
explorar serviço de radiodifusão sonora em
onda média, na Cidade de Garanhuns, Estado de Pernambuco.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, usando das atribuições que lhe confere o artigo 84, item IV, da Constituição, e nos
termos do artigo 6?, item I, do Decreto n? 88.066, de 26 de janeiCol. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 182(2, t.2):lü43-1678, mar.vabr. 1990.
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ro de 1983, e tendo em vista o que consta do Processo n?
29103.000184/88,
DECRETA:
Art. I? Fica, de acordo com o artigo 33, § 3?, da Lei n?
4.117, 'de 27 de agosto de 1962, renovada por 10 (dez) anos, a partir de 29 de junho de 1988, a concessão da Rádio Cultura do
Agreste Meridional Ltda., outorgada através do Decreto n?
81.646, de 10 de maio de 1978, para explorar, na Cidade de Garanhuns, Estado de Pernambuco, sem direito de exclusividade,
serviço de radiodifusão sonora em onda média.
Parágrafo único. A execução do serviço de radiodifusão,
cuja outorga é renovada por este decreto, reger-se-á pelo Código
Brasileiro de Telecomunicações, leis subseqüentes e seus regulamentos e, cumulativamente, pelas cláusulas aprovadas através do Decreto n? 88.066, de 26 de janeiro de 1983, às quais a entidade aderiu previamente.
Art. 2? A concessão ora renovada somente produzirá efeitos legais após deliberação do Congresso Nacional na forma do
§ 3?, do artigo 223 da Constituição.
Art. 3? Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 9 de março de 1990: 169? da Independência e
102? da República.
JOSÉ SARNEY
Antônío Carlos Magalhães
DECRETO N? 99.136, DE 12 DE MARÇO DE 1990
Dispõe sobre a execução do Acordo de
Alcance Parcial de Renegociação das Concessões Outorgadas no Periodo 1962-1980,
entre o Brasil e a Colômbia (Acordo n? 10).

O PRESIDENTE DA REPüBLICA, usando das atribuições que lhe confere o artigo 84, item IV, da Constituição,
Considerando que o Tratado de Montevidéu, que criou a
Associação Latino-Americana de Integração (Aladi] , firmado
pelo Brasil em 12 de agosto de 1980 e aprovado pelo Congresso
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 182(2, t.2):1043-1678, mar./abr. 1990.
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Nacional através do Decreto Legislativo n~ 66, de 16 de novembro de 1981, prevê, no seu Artigo 7, a modalidade de Acordo de
Alcance Parcial,
Considerando que o Acordo de Alcance Parcial, firmado pelo Brasil e pela Colômbia em 30 de abril de 1983, posto em vigor
no Brasil pelo Decreto 88.559, de 1~ de agosto de 1983, e modificado pelos Decretos n~ 89.187, de 16 de dezembro de 1983, n~
90.386, de 30 de outubro de 1984, n~ 94.375, de 26 de maio de
1987, n~ 95.143, de 5 de novembro de 1987, n? 95.462, de 11 de dezembro de 1987, n? 95.595, de 6 de janeiro de 1988, n~ 95.602, de 7
de janeiro de 1988 e n~ 95.699, de 4 de fevereiro de 1988, expira
em 31 de março do corrente ano; e
Considerando que os Plenipotenciários do Brasil e da Colômbia, com base no Tratado de Montevidéu-1980, assinaram, a
23 de fevereiro de 1990, em Montevidéu, o Acordo de Alcance
Parcial de Renegociação das Concessões Outorgadas no Período
1962-1980, entre o Brasil e a Colômbia (Acordo n~ 10);
DECRETA;
Art. 1~ A partir de 1~ de abril de 1990, as importações dos
produtos especificados no Acordo de Alcance Parcial anexo ao
presente decreto, originários da Colômbia, ficam sujeitas aos
gravames e às condições estipuladas, obedecidas as cláusulas e
disposições nele contidas.
Parágrafo único. O tratamento estabelecido neste decreto é
de aplicação exclusiva aos produtos originários da Colômbia,
não sendo extensível a terceiros países, por aplicação da Cláusula da Nação mais Favorecida ou de disposições equivalentes.
Art. 2~ O Ministério da Fazenda tomará, através dos órgãos competentes, as providências necessárias ao cumprimento
do disposto no presente decreto.
Brasília, 12 de março de 1990; 169~ da Independência e
102~ da República.
JOSÉ SARNEY

Roberto Costa de Abreu Sodrê

o texto do acordo está publicado no DO

de 13.3.1990, págs. 4989/5003.

Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 182(2, t.2):1043-1678, mar.labr. 1990.
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DECRETO N? 99.137, DE 12 DE MARÇO DE 1990
Altera o estatuto da empresa pública Finencieâore de Estudos e Projetos
(Finep),

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, usando da atribuição
que lhe confere o art. 84, inciso IV, da Constituição,
DECRETA:
Art. I? Os arts. 7?, 20 e 21 do estatuto da Financiadora de
Estudos e Projetos (Finep), aprovado pelo Decreto n? 92.104, de
10 de dezembro de 1985, passam a vigorar com a seguinte redação:
«Art. 7? O capital da Finep, de propriedade exclusiva
da União, é de NCz$ 44.785.513,87 (quarenta e quatro milhões, setecentos e oitenta e cinco mil, quinhentos e treze
cruzados novos e oitenta e sete centavos).»
«Art. 20. O Conselho Fiscal será composto de três
membros efetivos e de suplentes em igual número, designados pelo Ministro da Ciência e Tecnologia, sendo um deles
representante do Tesouro Nacional, indicado pelo Ministro
da Fazenda.
§ I? Os membros do Conselho Fiscal terão mandato
de um ano, podendo ser reconduzidos.
§ 2? O Presidente do Conselho Fiscal será designado
pelo Ministro da Ciência e Tecnologia.
§ 3? As decisões do Conselho Fiscal serão tomadas
por maioria de votos, presentes, todos os seus membros.
§ 4? Os conselheiros e suplentes permanecerão em
exercício até a posse de seus substítutos.»

«Art. 21. Cabe ao Conselho Fiscal supervisionar as
atividades da Auditoria Interna, a ele vinculada diretamente, acompanhar e verificar a execução financeira e orçamentária, podendo examinar livros ou quaisquer elementos, requisitar informações, pronunciar-se sobre prestação
de contas e assuntos de sua fiscalização que lhe forem submetidas pelo Presidente ou pelo Conselho da Finep .»
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 182(2, t.2):1043-1678, mar.labr. 1990.
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Art. 2? Fica acrescentado ao estatuto da Finep o art. 25,
com a seguinte redação:
"Art. 25. A Diretoria fará publicar, no Diário Oficial,
depois de aprovados pelo Ministro da Ciência e Tecnologia:
I - o Regulamento de Licitações;
II - o Regulamento de Pessoal, com os direitos e deveres dos empregados, o regime disciplinar e as normas sobre apuração de responsabilidade;
III - o quadro de pessoal, com a indicação, em três
colunas, do total de empregos providos e vagos, discriminados por carreira ou categoria, em 30 de junho e 31 de dezembro de cada ano; e
IV - o plano de salários, benefícios, vantagens e
quaisquer outras parcelas que componham a retribuição de
seus empregados.»
Art. 3? Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 4? Revogam-se as disposições em contrário.
Brasília, 12 de março de 1990; 169? da Independência e
102? da República.

JOSÉ SARNEY
Décio Leal de Zegoitie
João Batista de Abreu

DECRETO N? 99.138, DE 12 DE MARÇO DE 1990
Abre ao Senado Federal, o crédito suplementar no valor de NCz$ 4.087.000,00,
para reforço de dotações consignadas no vigente Orçamento.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição
que lhe confere o artigo 84, inciso IV, da Constituição e da autorização contida no artigo 11, inciso I, letra a da Lei n? 7.999, de
31 de janeiro de 1990,
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 182(2, t.2):lD43-1678. mar./abr. 1990.
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DECRETA,
Art. 1~ Fica aberto ao Senado Federal o crédito suplementar de NCz$ 4.087.000 (quatro milhões e oitenta e sete mil cruzados novos), para atender à programação indicada no Anexo I
deste decreto.
Art. 2? Os recursos necessários à execução do disposto no
artigo anterior decorrerão de anulação parcial da dotação indicada no Anexo II deste Decreto e no montante especificado.
Art. 3? Os valores constantes deste decreto são considerados com base na Unidade de Referência Orçamentária relativa
ao mês de março de 1990.
Art. 4~ Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 5?

Revogam-se as disposições em contrário.
Brasília, 12. de março de 1990; 169~ da Independência e
102~ da República.

JOSÉ SARNEY
Meilson Ferreira da Nóbrega
João Batista de Abreu
Os anexos estão publicados no DO de 13.3.1990, pág , 5004.

DECRETO

N~

99.139, DE 12 DE MARÇO DE 1990
Autoriza o funcionamento do curso de
Administração, das Faculdades Integradas
do Planalto Central, em Luziãníe, Estado
de Goiás.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, usando das atribuições que lhe confere o artigo 84, item IV, da Constituição, e tendo em vista o que consta do Processo n~ 23000.024713/88-05 do
Ministério da Educação,
DECRETA,
Art. I? Fica autorizado o funcionamento do curso de Administração, habilitação em Administração, a ser ministrado peCol. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 182(2, t.2):1043-1678, mar.labr. 1990.
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las Faculdades Integradas do Planalto Central, mantidas pela
Fundação Educacional de Luzíánia, em Luziânia, Estado de
Goiás, com 100 (cem) vagas.
Art. 2? Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 12 de março de 1990; 169? da Independência e
102? da República.
JOSÉ SARNEY
Carlos Sant'Anna

DECRETO N? 99.140, DE 12 DE MARÇO DE 1990
Autoriza o funcionamento do curso de
Pedagogia a ser ministrado pelas Faculdades Integradas do Planalto Central em Luziânia, Estado de Goiás.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, usando das atribuições que lhe confere o artigo 84, item IV, da Constituição, e tendo em vista o que consta do Processo n? 23000.024713/88-05 do
Ministério da Educação,
DECRETA:
Art. I? Fica autorizado o funcionamento do curso de Pedagogia, habilitações em Magistério das Disciplinas do 2? Grau
e em Administração Escolar de I? e 2? graus, a ser ministrado
pelas Faculdades Integradas do Planalto Central, mantidas pela
Fundação Educacional de Luz iânia, em Luziânia, Estado de
Goiás, com 100 (cem) vagas cada.
Art. 2? Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 12 de março de 1990; 169? da Independência e
102? da República.
JOSÉ SARNEY
Carlos Sant'Anna
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 182(2, t.2J;lÜ43-1678, mar./abr. 1990.
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DECRETO

N~

99.141, DE 12 DE MARÇO DE 1990
Declara de interesse social, para fins de
reforma agrária, o imóvel rural denominado
Fazenda Planalto/Pedesa, situado no Município de Santa Luzia, Estado do Maranhão, e dá outras providências.

o PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições
que lhe conferem os artigos 84, item IV, e 184, da Constituição,
e nos termos dos artigos 18 e 20 da Lei n~ 4.504, de 30 de novembro de 1964, e do Decreto-Lei n~ 554, de 25 de abril de 1969,
DECRETA:
Art. 1~ É declarado de interesse social, para fins de reforma agrarra, nos termos dos artigos 18, letras a, b, c e d, e 20,
itens I e V, da Lei n? 4.504, de 30 de novembro de 1964, o imóvel
rural denominado Fazenda Planalto/Pedesa, com a área de
16.217,0584ha (dezesseis mil, duzentos e dezessete hectares, cinco ares e oitenta e quatro centiares), situado no Município de
Santa Luzia, Estado do Maranhão.
Parágrafo único. O imóvel a que se refere este artigo tem o
seguinte perímetro: inicia o perímetro da área no Marco M-I, de
coordenadas geográficas longitude 46°11'31 "WGr. e latitude
04°38'00"S, situado no limite da faixa de domínio da Rodovia
Estadual MA-006, margem direita, sentido Arame/Entroncamen-·.
to da BR-222; deste, segue por linha seca, confrontando com terras da Agroindustrial Nossa Sr? de Fátima S.A. (Faisa) , com os
seguintes rumos magnéticos e distâncias: 72°30'00"SE
20.250,50m, até o M-2; 72°30'00"SE - 6.385,00m, até o M-3;
72°30'00"NE - 1.660,00m, até o M-4; situado à margem esquerda do Rio Zutiua, atravessando o referido rio; deste, segue por
linha seca, confrontando com terras dos Srs. Danilo Celso Santana e Antonio Celso Bereira, com rumo magnético de
73°30'00"SE e distância de 2.380,00m, até o M-5; deste, segue
por linha seca, confrontando com terras do Sr. Humberto Carneiro, com os seguintes rumos magnéticos e distâncias:
16°00'00"SW - 845,00m, até o M-6; 27°00'OO"SW - 5.240,00m,
até o M-7; deste, segue por linha seca, confrontando com terras
do Sr. Cândido Vieira da Silva e Sociedade Instalações Técnicas S.A. (SIT), com rumo magnético de 73°30'00"NW e distânCol. Leis Rep. Ped. Brasil, Brasília, 182(2, t.2):1043-1678, mar./abr. 1990.
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cia de 9.145,00m, atravessando o Rio Zutiua, até o M-8; deste,
segue por linha seca, confrontando com terras da Sociedade Instalações Técnicas S .A. (SIT), com rumo magnético de
72"00'00"NW e distância de 19.375,00m, até o M-9; deste, segue
por linha seca, confrontando com terras de quem de direito,
com rumo magnético de 51"OO'OO"NW e distância de 5.100,00m,
até o M-I0, situado no limite da faixa de domínio da Rodovia
Estadual MA-006, margem direita sentido Arame/Entroncamento BR-222; deste segue a referida rodovia, com distância de
5.040,00m, até o M -I, início de descrição deste perímetro. (Fonte
de Referência; Carta Imagem Radar Preliminar FI. SB.23-V-B
(MIR-149) Vitorino Freire, Publicada em 1984, Escala: 1:250.000,
levantamento cartorial, vistoria e locação feita em campo pelos
técnicos da SR-12).
Art. 2~ Excluem-se dos efeitos deste decreto: a) os semoventes, as máquinas e 08 implementas agrícolas; e b) as benfeitorias existentes no imóvel referido no artigo anterior e pertencentes aos que serão beneficiados com a sua destinação.
Art. 3~ O Instituto Nacional de Colonização e Reforma
Agrária (lucra) fica autorizado a promover a desapropriação do
imóvel rural de que trata o presente decreto, na forma prevista
no Decreto- Lei n? 554, de 25 de abril de 1969.
Art. 4~ . Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 5? Revogam-se as disposições em contrário.
Brasília, 12 de março de 1990; 169~ da Independência e
102~ da República.
JOSÉ SARNEY
Iris Rezende Machado
DECRETO

N~

99.142, DE 12 DE MARÇO DE 1990
Cria, no Estado de Santa Catarina, a
Reserva Biológica Marinha do Arvoredo, e
dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, usando das atribuições que lhe confere o art. 84, item IV, da Constituição, e tendo
em vista o disposto no art. 5?, alínea a, da Lei n? 4.771, de 15 de
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 182(2, t.2):1043-1678, mar./abr. 1990.
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setembro de 1965 e art. 5?, alínea a, da Lei n? 5.197, de 3 de janeiro de 1967,
DECRETA:
Art. I? Fica criada, no Estado de Santa Catarina, a Reserva Biológica Marinha do Arvoredo, com o objetivo de proteger
amostra representativa dos ecossistemas da região costeira ao
norte da ilha de Santa Catarina, suas ilhas e ilhotas, águas e
plataforma continental, com todos os recursos naturais associados.
Art. 2? A Reserva Biológica Marinha do Arvoredo tem os
seguintes limites, descritos a partir da carta topográfica em escala 1:50.000 n? SG.22-2-D-IlI-3, editada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) em 1981 e das cartas náutícas n? 1902, em escala 1:100.930 e n? 1903, em escala 1:50.075,
editadas pela Diretoria de Hidrografia e Navegação do Ministério da Marinha.
Começa na Ponta Sul da ilha do Arvoredo, ponto de coordenadas geográficas aproximadas (cga) 27°17'57,57" lato sul e
48°21'23,56" longo WGr. (Ponto 1): desse ponto, segue pela margem leste da ilha, em direção ao norte, até atingir o ponto de
cga 27°17'38,11" lato sul e 48°21'25,45" longo WGr. (Ponto 2); segue por uma linha reta de aproximadamente 400m até atingir o
ponto de cga 27°17'43,78" lato sul e 48°21'38,18" longo WGr., situado na foz de um pequeno curso d'água que desce a encosta
da ílha (Ponto 3); desse ponto, segue contornando a margem
oeste da Ilha do Arvoredo, em direção norte, até atingir o ponto
de cga 27°17'07,30" lato sul e 48°22'32,59" longo WGr., situado
no extremo noroeste da Baía Mansa (Ponto 4); segue por uma linha reta de rumo 270000' e distância aproximada de 4.850 metros, até atingir o ponto de cga 27°17'07,30" lato sul e 48°25'30"
longo WGr., situado sobre o oceano (Ponto 5); desse ponto, segue por uma linha reta de rumo 180°00' e distância aproximada
de 14.000 metros, até atingir o ponto de cga 27°09'30" lato sul e
48°25'30" longo WGr., situado sobre o oceano (Ponto 6); segue
por uma linha reta de rumo 90°00' e distância aproximada
11.950 metros, até atingir o ponto de cga 27°09'30" lato sul e
48°18'30" longo WGr., situado sobre o oceano (Ponto 7); daí, segue por uma linha reta de rumo 180°00" e distância aproximada
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15.500 metros, até atingir o ponto de cga 27°17'57,57" lato sul e
48°18'30" longo WGr., situado sobre o oceano (Ponto 8); desse
ponto, segue por uma linha reta até atingir a Ponta Sul da Ilha
do Arvoredo, ponto inicial desta descrição, fechando o perímetro e perfazendo uma área total aproximada de 17.600ha.
Art. 3? A Reserva Biológica Marinha do Arvoredo fica subordinada ao Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama) , que deverá tomar as medidas necessárias para sua efetiva implantação, manutenção e
controle.
Art. 4? Fica proibida a pesca de indivíduos jovens de
qualquer espécie na região limitada ao norte, pelo paralelo
27°00' lato sul, ao sul pelo paralelo 27°30' lato sul, a leste pela
linha costeira do continente e a oeste pelo meridiano 48°18'
longo WGr.
Art. 5? Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 12 de março de 1990; 169? da Independência
e 102? da República.
JOSÉ SARNEY
João Alves Filho
DECRETO N? 99.143, DE 12 DE MARÇO DE 1990
Declara de preservação permanente a
vegetaçáo natural das áreas que descreve.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, usando das atribuições que lhe confere o artigo 84, inciso IV, da Constituição e
considerando o que dispõe o artigo 3?, alínea e e f da Lei n?
4.771, de 15 de setembro de 1965,
DECRETA:
Art. 1~ Fica declarada de preservação permanente, a vegetação natural, contígua aos limites do Parque Nacional da Serra
da Capivara, situada nas regiões conhecidas como Serra Vermelha/Angical, Serra do Cumbre/Chapada da Pedra Hume e Serra
da Capivara/Baixão das Andorinhas, localizadas nos MuCol. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 182(2, t.2):1043·1678, mar./abr. 1990.
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mcipios Canto do Buriti, São João do Piauí e São Raimundo
Nonato, Estado do Piauí, dentro dos perímetros descritos no artigo 2? deste decreto, com o objetivo de proteger 08 sítios de eXM
cepcional beleza, de valor científico/histórico e espécies de fauna e flora ameaçadas de extinção.
Art. 2? As áreas aqui decretadas como sob regime de preservação permanente tem os seguintes limites descritos a partir
das cartas topográficas em escala 1:100.000 MI 1356,1434 e 1435
editada pela Diretoria Geográfica do Exército, ano 1974.
Área I - Serra VermelhalAngical
Superfície - 8.500ha (oito mil e quinhentos hectares)
Perímetro - 60km (sessenta quilômetros)
Partindo do Marco M -90 de coordenadas geográficas
08'35'31,656"8 e 42'43'23,959"WGr., localizado próximo do Riacho Baixo da Lima e Terras da Fazenda Guzerá Nacional, segue
acompanhando a parte elevada da margem esquerda do citado
riacho, passando pelos marcos de coordenadas geográficas: 1-13
08'34'37,137"8 e 42'43'59,130"WGr., e M-88 08'34'19,599"8 e
42'44'06,929"WGr., localizado junto à divisa da Agropastoril
Piauiense 81 A (Apesa); daí, segue acompanhando a parte elevada da margem esquerda do citado riacho, passando
pelo marco. de coordenadas geográficas M-86 08'33'45,994"8
e
42'43'12,591"WGr.,
até
o
M-84
08'32'56,721"8
e
42'42'42,439"WGr., localizado junto a cerca divisória da Apesa;
daí, segue acompanhando a citada cerca de arame, passando pelos marcos de coordenadas geográficas M-82 08·'31'07,795"8 e
42'43'19,534"WGr., M-80 08'29'54,998"8 e 42'43'43,566"WGr.,
M·78 08'28'38,306"8 e 42'44'08,836"WGr., até o M-76
08°27'35,633"8 e 42'44'29,550"WGr., localizado na divisa Coneal/
Apesa; daí, segue pela citada divisa por uma linha com azimute
e distância de 42'42'02,8" e 1.808,03 metros, até o Marco M'74
de coordenadas geográficas 08'26'52,168"8 e 42'43'49,746"WGr.,
segue por uma linha com azimute e distância de 88°18'47,6" e
1.724,12 metros, até o Marco M-72 de coordenadas geográficas
08'26'50,194"8 e 42'42'53,425"WGr., localizado junto à divisa da
Fazenda Tanque Novo; daí, segue acompanhando as divisas
norte/leste da referida fazenda, passando pelos marcos de coordenadas geográficas MM-4 08'27'14,014"8 e 42'39'13,651"WGr.,
e MM-03 08'27'57,664"8 e 42'39'29,787"WGr., até o M-60
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08°28'13,301"8 e 42°39'52,560"WGr.; daí, segue pelas linhas nos
respectivos azimutes, distâncias, marcos e coordenadas geográficas: 98"40'01,1" e 2.087,65 metros, até o Marco M-58
08°28'23,133"8 e 42°38'45,062"WGr., 99°59'28,6" e 3.376,39 metros, até o Marco M-56 08°28'41,529"8 e 42°36'56,311"WGr.,
263°39'12,4" e 2.717,44 metros, até o Marco M-54 08°28'51,839"8
e 42°38'24,501"WGr., 173°27'17,8" e 1.611,94 metros, até o Marco
M-52 08°29'43,906"8 e 42°38'18,168"WGr., 76°50'00,2" e 2.321,56
metros, até o Marco M-50 08°29'26,321"8 e 42°37'04,681"WGr.,
160°32'12,0" e 1.923,94 metros, até o Marco 48/A de coordenadas
geográficas 08°30'00"8 e 42°36'45"WGr.; daí segue a linha coincidente deste paralelo até o ponto distante 1.000,00 metros da
margem esquerda do Riacho Baixo da Lima; daí, sobe o Riacho
Baixo da Lima por uma linha distante 1.000,00 metros da margem esquerda, até o Marco 90, inicial da descrição.
Área II ~ Serra do Cumbre/Chapada da Pedra Hume
Superfície - 18.500ha (dezoito mil e quinhentos hectares)
Perímetro - 90km (noventa quilômetros)
Partindo do Marco M -32 de coordenadas geográficas
08°34'21,134"8 e 42°31'24,580"WGr., localizado no caminho que
liga o Povoado do Alegre ao Cambraia, segue pelas linhas nos
respectivos azimutes, distâncias, marcos e coordenadas geográficas: 99°00'43,6" e 1.695,30 metros, até o Marco 30
08°34'29,422"8 e 42°30'29,785"WGr., 49°53'51,0" e 967,44 metros,
até o Marco M-28 08°34'08,994"8 e 42°30'05,714"WGr.,
92°49'21,8" e 376,54 metros, até o Marco 1-10 08°34'09,519"8 e
42°29'53,453"WGr., 103°11'56,3" e 2.742,02 metros, até o Marco
M-26 08°34'29,317"8 e 42°28'26,042"WGr., localizado na Serra
do Cumbre; daí, segue acompanhando a encosta oriental da citada Serra nos azimutes, distâncias, marcos e coordenadas geográficas 171°09'38,6" e 1.098,64 metros, até o Marco M-24
08°35'04,590"8 e 42°28'20,281"WGr., 205°24'01,5" e 2.888,12 metros, até o Marco M-22 08°36'29,722"8 e 42°29'00,238"WGr.,
212°01'18,0" e 2.300,38 metros, até o Marco M-20 08°37'33,434"8
e 42°29'39,682"WGr., 147°11'50,9" e 1.646,70 metros, até o Marco
M-18 08°38'18,273"8 e 42°29'10,232"WGr., localizado na Baixão
do (Veredão) Congo: daí, segue por várias linhas nos respectivos azimutes, distâncias, marcos e coordenadas geográficas:
127°07'17,3" e 1.414,93 metros, até o Marco M-16 08°38'45,806"8
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e 42'28'33,137"WGr., 32'55'38,4" e 87,81 metros, até. o Marco MM-146 08'38'43,402"S e 42'28'31,611"WGr., 35'54'35,5"
e 1.811,82 metros, até o Marco M-14 08'37'55,435"S e
42'27'57,186"WGr., localizado no encontro dos Baixões do Veredão e Boqueirão; daí, segue no sentido jusante pelo Baíxão Veredão, passando pelos marcos com as respectivas coordenadas
geográficas: Marco M-12 08'37'23,201"Se 42'26'541"WGr.,
Marco M-10 08'36'39,469"S e 42'26'05,590"WGr., até o Marco
M-8 08'35'16,864"S e 42'25'25,329"WGr., localizado no cruzamento com o Baixão da Pedra Hume; daí, segue sentido montante pelo citado Baixão passando pelos marcos com as respectivas coordenadas geográficas: Marco M-6 08'35'46,428"S e
42'24'06,616"WGr., Marco M-4 08'36'36,484"S e 42'23'11,172"
WGr., Marco M-2 08'36'40,003"S e 42'21'37,718"WGr., até o
Marco M-10 08'36'33,661"S e 42'19'46,983"WGr., localizado no
prolongamento do citado baixão, junto a Chapada da Pedra Hume e Rodovia Federal BR-020; daí, segue acompanhando a encosta da Chapada, margeando a faixa de domínio da citada rodovia, no sentido São João do Piauí a São Raimundo Nonato,
passando-pelos marcos com as respectivas coordenadas geográficas: Marco M-3 08'38'02,528"S e 42'20'35,408"WGr., Marco M-5
08'38'25,149"S e 42'21'30,203"WGr., Marco M-7 08'39'46,228"S e
42'22'34,954"WGr., Marco M-9 08'40'24,353"S e 42'22'41,516"
WGr., Marco M-11 08'41'OO,856"S e 42'23'34,136"WGr., Marco
M-13 08'41'25,739"S e 42'24'41,979"WGr., até o Marco 15
08'41'58,640"S e 42'25'20,028"WGr., localizado junto à estrada
de acesso à torre de TV; daí, segue por este paralelo no sentido
L/W (leste/oeste) por uma linha coincidente de aproximadamente a 9.400,00 metros até um ponto sobre este paralelo a 1.000,00 metros da margem direita do Riacho Gruta do Pinga, desce o Riacho Gruta do Pinga por uma linha distante 1.000,00 metros da
margem direita até encontrar o paralelo 08'38'51"S, segue por
uma linha coincidente a este paralelo no sentido L/W (leste/oeste) por 5.700,00 metros aproximadamente até o ponto distante
1.000,00 metros da margem direita do Riacho Toca da Onça, desce este riacho por uma linha distante da margem direita até encontrar um caminho secundário, no Marco 32, inicial da descrição.
Área lU - Serra da Capivara/Baixão das Andorinhas
Superfície - 8.000ha (oito mil hectares)
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Perímetro - 50km (cinqüenta quilômetros)
Partindo do Ponto 1 localizado a 1.000,00 metros a oeste da
nascente principal do Riacho Nova Olinda sobre o paralelo
08°50'00"8, desse ponto segue em linha seca de aproximadamente 20.250,00 metros coincidente ao paralelo 08°50' até o ponto geograficamente determinado Marco M-39 08°49'55,310"8 e
42°33'04,710"WGr., localizado no paredão da 8erra da Capivara;
daí, segue na direção geral sudoeste/noroeste, pelo citado paredão, passando pelos marcos com as respectivas coordenadas
geográficas: Marco M-41 08°49'57,199"8 e 42°33'10,585"WGr.,
Marco M-43 08°50'04,062"8 e 42°33'14,056"WGr., Marco M-45
08°51'19,161"8 e 42°34'31,816"WGr., Marco M-47 08°52'22,263"8
e 42°37'16,545"WGr., Marco M-49 08°53'05,433"8 e 42°38'28,620"
WGr., Marco M-51 08°54'23,364"8 e 42°40'21,873"WGr., até o
Marco M-53 08°53'34,854"8 e 42°41'39,556"WGr., localizado junto ao Baixão das Andorinhas, próxima à Fazenda dos Grigos;
daí, segue nos respectivos azimutes, distâncias, marcos e coordenadas geográficas 124°19'27,2" e 1.398,36 metros, até o Marco
M-12 08°53'32,317"l!i e 42°41'41,235"WGr., 344°41'45,9" e 1.955,60
metros, até o Marco M-ll 08°52'31,056"8 e 42°41'58,477"WGr.,
localizado junto ao Morro da Canoa; daí, segue nos respectivos
azimutes, distâncias, marcos e coordenadas geográficas
330°53'09,5" e 1.737,39 metros, até o Marco 1-1408°51'41,839"8 e
42°42'26,417"WGr., 327°05'51,5" e 3.450,87 metros, até o Marco
M-8 08°50'07,944"8 e 42°43'28,346"WGr., daí, segue por uma linha, até o Ponto 1, inicial da descrição.
Art. 3? As áreas objeto do presente decreto ficam sujeitas
ao que dispõe, com relação à matéria, a Lei n? 4.771, de 15 de
setembro de 1965.
Art. 4? Este decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 12 de março de 1990; 169? da Independência e
102? da República.
J08E 8ARNEY
João Alves Filho
Rubens Bayma Denys
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DECRETO N? 99.144, DE 12 DE MARÇO DE 1990
Cria
Mendes.

a

Reserva Extrativista Chico

O PRE8IDENTE DA REPÚBLICA, usando das atribuições que lhe confere o art. 84, inciso IV, da Constituição Federal e nos termos do artigo 9?, inciso VI, da Lei n? 6.938, de 31 de
agosto de 1981; com a nova redação dada pela Lei n? 7.804, de 18
de julho de 1989, combinado com o artigo 3? do Decreto n?
98.897, de 30 de janeiro de 1990,
DECRETA:
Art. l? Fica criada nos Municípios de Xapuri, Rio Branco, Brasiléia e Assis Brasil, no Estado do Acre, a Reserva Extrativista Chico Mendes, com área aproximada de 970.570ha (novecentos e setenta mil, quinhentos e setenta hectares), que passa a integrar a estrutura do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama), antarquia
vinculada ao Ministério do Interior, compreendida dentro do seguinte perímetro:
Norte: Partindo do Ponto 1 de coordenadas geográficas
aproximadas 10°30'38"8 e 69"47'57"WGr, localizado na confluência do Igarapé Samarrã com o Rio Iaco, segue pela margem
direita do Rio Iaco, sentido jusante até a confluência de um igarapé sem denominação; daí, segue pela margem esquerda do
igarapé sem denominação no sentido montante até o Ponto 2 de
coordenadas geográficas aproximadas (cga] 10°17'40"8 e
69°10'57"WGr., localizado na sua cabeceira; desse ponto, segue
por uma reta de azimute aproximado 63°45'49" e distância
aproximada 23188,llm, até o Ponto 3 de cga, 10°12'07"8 e
68°59'33"WGr.; localizado na confluência do Rio Espalha, com
um igarapé sem denominação; desse ponto segue pela margem
esquerda do igarapé sem denominação até sua cabeceira, Ponto 4, de cga, 10°5'30"8 e 68°57'09"WGr.; desse ponto, segue
por uma reta de azimute aproximado 120°50'47" e distância
aproximada 8386,30m, até o Ponto 5 de cga, 10°17'50"8 e
68°53'12"WGr.; situado na cabeceira de um igarapé sem denominação; daí, segue pela margem direita do igarapé sem denominação, no sentido jusante, até sua confluência Igarapé Riozinho; daí, segue pela margem direita do Igarapé Riozinho no senCol. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 182(2, t.2):1043-1678, mar./abr. 1990.
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tido jusante até sua confluência com Igarapé Fundo; daí, segue
pela margem esquerda do Igarapé Fundo, no sentido montante,
até a sua cabeceira Ponto 6 de cga, 10°16'28"8 e 68°38'08"WGr.,
desse ponto segue por uma reta de azimute aproximado
83'39'35" e distância aproximada de 452,70m, até o Ponto 7 de
cga, 10'16'26"8 e 68'37'53"WGr.; situado na cabeceira do Igarapé Mambuca; desse ponto segue pela margem direita do Igarapé
Mambuca no sentido jusante até a confluência com o Igarapé
São Raimundo; daí, segue pela margem direita do Igarapé São
Raimundo, no sentido jusante até a confluência com o Igarapé
Grande; daí, segue pela margem esquerda do Igarapé Grande,
no sentido montante até sua cabeceira Ponto 8 de cga,
10'15'41"8 e 68°26'18"WGr.; desse ponto, segue por uma reta de
azimute aproximado 55°29'29" e distância aproximada de
1941,65m até o Ponto 9 de cga, 10'15'06"8 e 68'25'15"WGr., situado na cabeceira de um igarapé sem denominação; desse ponto segue pela margem direita do igarapé sem denominação, no
sentido jusante até sua confluência com o Igarapé Taxi, daí, segue pela margem direita do Igarapé Taxi, no sentido jusante,
até sua confluência com o Igarapé Iguatu; daí segue pela margem esquerda do Igarapé Iguatu, no sentido montante, até sua
cabeceira Ponto 10 de cga, 10'17'18"8 e 68'l7'41"WGr.; desse
ponto segue por uma reta de azimute aproximado 152'21 '15" e
distância aproximada de 2370,65m até o Ponto 11 de cga,
10'18'26"8 e 68°17'5"WGr.; desse ponto segue pela margem direita do Igarapé da Taboca no sentido jusante até sua confluência com :o Igarapé Jatobá; daí, segue pela margem esquerda do
Igarapé J atobá, no sentido montante até sua cabeceira Ponto 12
de cga, 10'16'05"8 e 68°04'43"WGr. Leste: Do Ponto 12 segue
por uma reta de azimute aproximado 76°30'15" e distância aproximada de 2571m, até o Ponto 13 de cga, 10'15'45"8 e
68°03'20"WGr.; situado na cabeceira do Igarapé Tio Chico; desse ponto segue pela margem direita do Igarapé Tio Chico no
sentido jusante, até sua confluência com o Igarapé Caipora; daí,
segue pela margem esquerda do Igarapé Caipora até sua confluência com o Igarapé Extrema Ponto 14, de cga, 10'18'40"8 e
67'57'31"WGr.; desse ponto segue acompanhando os limites leste, sul e oeste da Reserva Extrativista São Luiz do Remanso/Jnera até o Ponto 15 de cga, 10'25'07"8 e 67'58'13"WGr; situado
na margem esquerda do Rio Acre; desse ponto segue pela margem esquerda do Rio Acre; no sentido montante, até a confluênCol. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 182(2, t.2):1043-1678, mar.labr. 1990.
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cia com um igarapé sem denominação, localizado próximo à Fazenda Pau de Mulato; daí, segue pela margem esquerda do igarapé sem denominação, no sentido montante, até sua cabeceira
Ponto 16 de cga, 10'28'47"8 e 68'06'52"WGr.; desse ponto segue
por uma reta de azimute aproximado 260'51'30" e distância
aproximada de 8.811,92m, até o Ponto 17 de cga situado na cabeceira do Igarapé Dois Irmãos: Sul: Do Ponto 17, segue pela margem direita do Igarapé Dois Irmãos, no sentido jusante, até a
confluência com o Rio Acre; daí, segue pela margem esquerda
do Rio Acre, no sentido montante, até a confluência com o Igarapé São Pedro; daí, segue pela margem direita do Igarapé 8ão
Pedro, no sentido montante até sua cabeceira, Ponto 18 de cga,
10'30'50"8 e 68'29'37"WGr.; desse ponto, segue por uma reta de
azimute aproximado 255°06'49"8 e distância aproximada de
8.174,35m, até o Ponto 19 de cga, situado na cabeceira do Rio
Branco; desse ponto, segue pela margem direita do Rio Branco,
no sentido jusante até a confluência com o Igarapé Castanheira,
e por este igarapé, segue pela margem esquerda no sentido montante até o Ponto 20 de cga, 10'20'36"8 e 68'39'13"WGr.; situado na cabeceira desse ponto, segue por uma reta de azimute
267'09'06" e distância aproximada de 20.124,86m até o Ponto 21
situado na cabeceira de um igarapé sem denominação, de cga,
10'30'09"8 e 68°50'14"WGr.; desse ponto segue pela margem direita do igarapé sem denominação- até a confluência com o Rio
Xapuri: Ponto 22 de cga, 10'33'34"8 e 68'50'37"WGr.; daí, segue pela margem esquerda do Rio Xapuri, no sentido jusante
até o Ponto 23 de cga 19'34'29"8 e 68'39'22"WGr.; localizado
na confluência com igarapé sem denominação, desse ponto segue pela margem esquerda do igarapé sem denominação nosentido montante até Ponto 24 de cga, 10'36'33"8 e 68'40'44'WGr.;
situado na cabeceira; desse ponto segue por uma reta de azimute aproximado 161'33'54" e distância aproximada de 1581,38m
até o Ponto 25 de cga, 10'37'22"8 e 68'40'28"WGr.; localizado
no Igarapé Riozinho; desse ponto, segue pela margem direita do
Igarapé Riozinho, no sentido jusante, até a confluência com o
Igarapé São João; daí, segue pela margem esquerda do Igarapé
São João, no sentido montante até a confluência com um igarapé sem denominação; daí, segue pela margem esquerda do igarapé sem denominação até sua cabeceira Ponto 26 de cga
10'39'16"8 e 68'38'36"WGr.; desse ponto segue por uma reta de
azimute aproximado 94°17'21" e distância aproximada de
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4.011,23m até o Ponto 27 de cga, 10 0 3 9 ' 2 5 " S e 68°36'24"WGr.; localizado na margem esquerda do Igarapé Santa Isabel, desse
ponto segue por uma reta de azimute aproximado 137°46'12" e
distância aproximado 8778,38m, até o Ponto 28 de cga,
10 0 4 2 ' 5 7 " S e 68°33'10"WGr.; desse ponto segue por uma reta de
azimute aproximado 114°26'38" e distância aproximada
1208,31m até o Ponto 29 de cga, 10 0 4 3 ' 1 3 " S e 68°32'33"WGr.; situado na margem esquerda do Rio Acre, desse ponto segue pela
margem esquerda do Rio Acre até a confluência com igarapé
sem denominação; daí, segue pela margem esquerda do referido
igarapé até o Ponto 30 de cga, 10 0 4 5 ' 5 5 " S e 68°27'40"WGr.; situado na sua cabeceira; desse ponto segue por uma reta de azimute aproximado 195°15'18" e distância aproximada 2.280,35m,
até o Ponto 31 de cga, 10 0 4 7 ' 0 7 " S e 68°28'OO"WGr.; desse ponto
segue por uma reta de azimute aproximado 212°09'08" e distância aproximada 4134,00m até o Ponto 32 de cga, 10 049'01"S e
68°29'12"WGr.; desse ponto segue por uma reta de azimute
aproximada 306°17'07" e distância aproximada 9800,51m até o
Ponto 33 localizado na margem direita do Rio Acre, de cga,
10 0 4 5 ' 5 2 " S e 68°33'32"WGr.; desse ponto, segue pela margem
esquerda do Rio Acre, no sentido jusante até sua confluência
com o Igarapé Bom Jardim, Ponto 34 de cga, 10 0 4 5 ' 0 0 " S e
68°31"57"WGr.; desse ponto, segue por uma reta de azimute
aproximadas 288°05'00" e distância aproximada de 5.154,61m,
até o Ponto 35 de cga, 19°44'08"S e 68°34'38"WGr.; situado na
confluência de um igarapé sem denominação com o Igarapé Santo Antônio; desse ponto segue pela margem esquerda do Igarapé
Santo Antônio, no sentido jusante até a confluência com o Igarapé Monte Branco; daí, segue pela margem direita do Igarapé
Branco até o Ponto 36 de cga, 10 0 4 3 ' 1 6 " S e 68°38'03"WGr.; desse ponto segue por uma reta de azimute 0°0'00' e distância aproximada de 9.500,00m até o Ponto 37 de cga, 10 0 4 8 ' 2 6 " S e
68°38'02"WGr.; situado no Igarapé das Filipinas; desse ponto,
segue pela margem direita do Igarapé Filipinas, no sentido jusante até o Ponto 38 de cga 10 0 4 7 ' 4 0 " S e 68°35'34"WGr.; desse
ponto segue por uma reta de azimute aproximado 0°0'00" e distância aproximada de 1.800m até o Ponto 39 de cga, 10 0 4 8 ' 3 8 " S
e 68°35'34"WGr.; daí, segue por uma reta de azimute aproximado 90° e distância aproximada de 2.400m, até o Ponto 40 de cga,
10 0 4 8 ' 3 8 " S e 68°34'15"WGr.; situado no Rio Acre; desse ponto
segue pela margem direita do Rio Acre, até a confluência com o
Col. Leis Rep , Fed. Brasil, Brasília, 182(2, t.21:1043-1678, mar.labr. 1990.
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Igarapé Santa Fé; daí, segue pela margem esquerda do Igarapé
Santa Fé no sentido montante até o Ponto 41 de cga, 10'49'47"8
e 68°3Ü'28"WGr.; localizado na confluência com um igarapé sem
denominação; desse ponto, segue por uma reta de azimute apro-

ximado 171 'OI '38" e distância aproximada 1923,54m até o Ponto
42 de cga, 10'50'48"8 e 68'30'18"WGr.; situado na confluência
de igarapé sem denominação com o Igarapé Santa Fé, desse
ponto, segue por uma reta de azimute aproximado 241 °33'20" e

distância aproximada de 2.729,47m, até o Ponto 43 de cga,
10'51'31"8 e 68'31'37"WGr.; situado na cabeceira do Igarapé
dos Paus; desse ponto segue por uma reta de azimute aproximado 338'11'54" e distância aproximada 2.692,58m, até o Ponto 44
de cga, 10'50'09"8 e 68'32'10"WGr.; situado na cabeceira do
Igarapé Preto; desse ponto segue pela margem direita do Igarapé Preto, no sentido jusante até sua cabeceira com o Rio Acre;
daí, segue pela margem esquerda do Rio Acre no sentido mon-

tante até a confluência com o Igarapé Pupunha; daí, segue pela
margem esquerda do Igarapé Pupunha até a confluência com
um igarapé. sem denominação, e por este segue pela margem es-

querda no sentido montante até o Ponto 45 de cga, 10'51 '10"8 e
68'33'12"WGr.; situado na cabeceira; desse ponto segue por
uma reta de azimute aproximado 189°12'39" e distância aproxi-

mada 3.748,33m até o Ponto 46 de cga, 10'53'18"8 e
68'33'32"WGr.; situado na margem esquerda do Igarapé Revolta; desse ponto, segue por uma reta de azimute aproximado

231'20'24" e distância aproximada de 1.920,94m, situado na
margem direita do Igarapé Monte Santo Ponto 47 de cga,
10'53'58"8 e 68'34'21"WGr.; desse ponto, segue pela margem
direita do Igarapé Monte Santo, até a sua confluência com o Rio
Acre; daí, segue pela margem esquerda do Rio Acre no sentido

montante até a confluência do Igarapé Grande; daí, segue pela
margem esquerda do Igarapé Grande, no sentido montante até

sua cabeceira Ponto 48 de cga, 10'52'17"8 e 68'44'50"WGr.; desse ponto, segue por uma reta de azimute aproximado 27°38'45"8
e distância aproximada de 2.370,65m até o Ponto 49 de cga,
10'51'09"8 e 68°44'14"WGr.; situado na cabeceira de um igarapé
sem denominação; desse ponto, segue pela margem direita do
igarapé sem denominação, no sentido jusante até sua confluência com o Igarapé Pindaquara; daí, segue pela margem esquerda
do Igarapé Pindaquara no sentido montante, até a confluência
com um igarapé sem denominação, e por este segue pela marCol. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 182(2, t.2):1043-1678, mar.labr. 1990.
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gero esquerda no sentido montante até o Ponto 50 de cga,
10°49'31"8 e 68°46'59"WGr.; situado na sua cabeceira; desse
ponto, segue por uma reta de azimute aproximado 322°25'53"
e distância aproximada 2460,18m até o Ponto 51 de cga,
10°49'02"8 e 68°47'12"WGr.; situado na cabeceira do Igarapé
Natal; desse ponto, segue pela margem direita do Igarapé Natal
até a confluência com o Igarapé Riozinho; daí, segue pela margem esquerda do Igarapé Riozinho no sentido montante, até a
confluência com o Igarapé Entre Rios; daí, segue pela margem

esquerda do Igarapé Entre Rios, até a confluência com um igarapé sem denominação e por este margem esquerda, no sentido
montante Ponto 52 de cga, 10°46'33"8 e 68°56'45"WGr.; desse
ponto, segue por uma reta de azimute aproximado de 2.952,96m,
até o Ponto 53 de cga, 10°47'18"8 e 68°58'11"WGr.; localizado
na cabeceira de um igarapé sem denominação; desse ponto, segue pela margem direita do igarapé sem denominação, no sentido jusante até a confluência com o Igarapé Virtude, Ponto 54,
de cga, 10°45'24"8 e 68°59'36"WGr.; deste ponto, segue por uma
reta de azimute aproximado 306°13'16" e distância aproximada de 28261,81m, até o Ponto 55 de cga, 10°36'20"8 e
69°12'07"WGr.; situado na confluência do Igarapé 8indicato
com o Rio Xapuri; desse ponto, segue pela margem esquerda do
Rio Xapuri, até o Ponto 56 de cga, 10°36'20"8 e 69°12'07"WGr.;
desse ponto, segue por uma reta de azimute 185°39'16" e distância aproximada de 10.149,38m, até o Ponto 57 de cga, 10°46'01"8
e 69°18'09"WGr.; desse ponto segue pelo limite norte do PAD
Quixadá e pelos limites norte e oeste da Reserva Extrativista de
8anta Quitéria/1ncra, até o Ponto 58 de cga, 10°52'26"8 e
6go32'43"WGr.; situado no Igarapé São Pedro, desse ponto segue pela margem esquerda do Igarapé São Pedro, no sentido
montante até o Ponto 59 de cga, 10°51'30"8 e 69°39'54"WGr.;
desse ponto, segue por uma reta de azimute aproximado 0°0'00'
e distância aproximada de 11.000,00m, até o Ponto 60 de cga,
10°57'28"8 e 69°39'55"WGr.; localizado na margem esquerda do
Rio Acre, divisa Internacional Brasil-Peru; desse ponto segue
pela margem esquerda do Rio Acre no sentido montante até o
Ponto 13 de cga, 10°55'45"8 e 69°47'18"WGr.; pertencente a
Área Indígena Cabeceira do Rio Acre, definida pela Portaria n?
1.173/88; localizado na margem esquerda do Rio Acre; Oeste: Do
Ponto 13, segue pela limite leste da Área Indígena Cabeceira do
Rio Acre, através das retras 13-12, 12-11, 11-10, 10,09, 09,08, 08Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília. 182(2, t.2):1043-1678. mar.vabr. 1990.
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62, com os respectivos azimutes e distâncias aproximadas:
25'49'15" - 6887,67m, 344'44'41" - 1140,18m, 32'11'40" 1830,98m, 332'33'37" - 2929,59m e
781,03m, 34'59'31"
16'41'57" - 1044,03m até o Ponto' 61 de cga, 10'47'24"S e
69'46'06"WGr.; desse ponto, segue por uma reta de azimute
aproximada 349'49'28"S e a distância aproximada de 3.962,32m,
até o Ponto 62 de cga, 10'45'21"S e 69'46'28"WGr.; localizado
na cabeceira do Igarapé Samarrã, daí, segue pela margem direita do Igarapé Samarrâ até o Ponto 1 inicial da presente descrição perimétrica.
Art. 2? A Reserva Extrativista Chico Mendes tem seus limites descritos através das folhas topográficas em escala
1:100.000, MIR 1603, 1604, 1605, 1606, 1671, 1672, 1673, 1674, 1675,
1676 e 1737, editada pela Diretoria do Serviço Geográfico do
Exército, anos 80/81.
Art. 3? O Poder Executivo deverá proceder às desapropriações das áreas privadas legitimamente extremadas do Poder
Público, à identificação e arrecadação das áreas públicas e, nos
termos do art. 4? do Decreto n? 98.897, de 30 de janeiro de 1990,
à outorga de contratos de concessão de direito real de uso à população com tradição extrativista.

Parágrafo único.

Caberá, ainda, ao Poder Executivo, a

permanente. gestão no sentido de assegurar a eficaz destinação
da área descrita no artigo I? deste decreto.

Art. 4? A área da reserva extrativista ora criada fica declarada de interesse ecológico e social, conforme preconiza o
art. 225 da Constituição Federal, o art. 9?, inciso VI, da Lei n?
6.938, de 31 de agosto de 1981, com a nova redação dada pela
Lei n? 7.804, de 18 de julho de 1989 e art. 2? do Decreto n?
98.897, de 30 de janeiro de 1990.
Art. 5? Este decreto entrará em vigor na data da sua publicação.
Art. 6? Revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 12 de março de 1990; 169? da Independência e
102? da República.
JOSÉ SARNEY
João Alves Filho
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasüia, 182{2, t.2):1043-1678, mar./abr. 1990.
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DECRETO N? 99.145, DE 12 DE MARÇO DE 1990
Cria a Reserva Extrativísta do Rio
Ceieri.

o PRE8IDENTE DA REPÚBLICA, usando das atribuições que lhe confere o art. 84, inciso IV, da Constituição Federal e nos termos do artigo 9?, inciso VI, da Lei n? 6.938, de 31 de
agosto de 1981, Com a nova redação dada pela Lei n? 7.804, de 28
de julho de 1989, combinado com o artigo 3? do Decreto n?
98.897, de 30 de janeiro de 1990,
DECRETA:
Art. I? Fica criada nos Municipios de Laranjal do Jari e
Mazagão, no Estado do Amapá, a Reserva Extrativista do Rio
Cajari, com área aproximada de 481.650ha (quatrocentos e oitenta e um mil, seiscentos e cinqüenta hectares), que passa a integrar a estrutura do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos
Recursos N aturâís Renováveis (lhama) autarquia vinculada ao
Ministério do Interior, compreendida dentro do seguinte perímetro:
Norte: Partindo do Ponto 10 de coordenadas geográficas
aproximadas (cga} 01°05'10"8 e 51°46'36"WGr.; situado na cabeceira do igarapé sem denominação, segue pela margem direita
do citado igarapé até a sua confluência com o Igarapé Cachoeirinha; daí, segue pela margem esquerda dç Igarapé Cachoeirinha no sentido montante até sua confluência com igarapé sem
denominação, daí, segue pela margem esquerda no sentido montante do igarapé sem denominação até sua cabeceira Ponto 11
de cga, 0°22'05"8 e 52°15'13"WGr.; desse ponto, segue por uma
linha reta de azimute aproximado 83°30'26" e distância aproximada de 4.227,llm até o Ponto 12 de cga, 0°20'50"8 e
52°12'57"WGr.; localizado na cabeceira de um igarapé sem denominação; desse ponto, segue pela margem direita do citado
igarapé no sentido jusante, até sua confluência com o Igarapé
Cachoeirinha e por este margem esquerda, no sentido montante
até o Ponto 13 de cga, 0°16'16"8 e 51'54'57"WGr.; desse ponto,
segue por uma reta de azimute aproximado 172°52'29" e distância aproximada de 1624,51m, até o Ponto 14 de cga, 0°24'58"8 e
51'53"53"WGr.; situado na cabeceira de um igarapé sem denominação; desse ponto segue pela margem direita do referido igaCol. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília. 182(2. t.2):1043-1678. mar.labr. 1990.
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rapé até sua foz no Canal do Norte do Rio Amazonas Ponto 15
de cga, 0'27'30"8 e 51'31'40"WGr.; Leste: Do Ponto 15, segue
pela margem esquerda do Canal do Norte, no sentido montante
até a foz do Igarapé Matauaú; Ponto 1 de cga, 01'05'10"8 e
51'46'36"WGr.; desse ponto, segue pela margem esquerda do
Igarapé Matauaú, no sentido montante até o Ponto 2 de cga,
01'OI '14"8 e 51'50'14"WGr.; situado na sua cabeceira; 8ul: Do
Ponto 2, segue por uma reta de azimute aproximado de
251'27'11" e distância aproximada de 16190,89m até o Ponto 3
de cga, 01'04'01"8 e 51'58'31"WGr.; desse ponto segue por uma
reta de azimute aproximado 270°00'00" e distância aproximada de 12.000,00m, até o Ponto 4 de cga, 01'04'01"8 e
52°04'59"WGr.; desse ponto, segue por uma reta de azimute
aproximado 346'14'21" e distância aproximada de 10089,59m,
até o Ponto 5 de cga, 0'58'42"8 e 52'06'16"WGr.; situado na
confluência do igarapé sem denominação com o Igarapé Braço
São Luiz; desse ponto segue pela margem esquerda do Igarapé
Braço São Luiz no sentido montante até o Ponto 6 de cga,
0'54'05"8 e 52'18'38"WGr.; situado na cabeceira. Oeste: Do
Ponto 6, segue por uma reta de azimute aproximado 15°05'10" e
distância aproximada de 11910,50m, até o Ponto 7 de cga,
0'47'50"8 e 52'16'57"WGr.; situado no igarapé sem denominação, afluente do Rio São Luiz; desse ponto, segue pela margem
esquerda do referido afluente até o Ponto 8 de cga, 0'39'22"8 e
52'23'05"WGr.; situado na sua cabeceira; desse ponto, segue
por uma reta de azimute aproximado de 39°48'20" e distância
aproximada de 4686,15m, até o Ponto 9 de cga, 0°37'25"8 e
52'21'29"WGr.; situado na cabeceira do Rio 8ão Luiz; desse
ponto, segue por uma reta de azimute aproximado 349°21 '50" e
distância aproximada 21672,33m, até o Ponto 10 de cga, início
da presente descrição perimétrica.
Art. 2? A Reserva Extrativista do Rio Cajari tem seus l imites descritos das cartas planimétricas 8A.22VB Mazagão e
8A.22-V-D Gurupá, em escala 1:250.000, elaboradas pelo Projeto
Radam - 1973.
Art. 3? O Poder Executivo deverá proceder às desapro·
priações das áreas privadas legitimamente extremadas do Poder
Público, à identificação e arrecadação das áreas públicas e, nos
termos do art. 4? do Decreto n? 98.897, de 30 de janeiro de 1990,
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 182(2, t.2):1043-1678, mar.labr. 1990.
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à outorga de contratos de concessão de direito real de uso à população com tradição extrativista.
Parágrafo único. Caberá, ainda, ao Poder Executivo, a
permanente gestão no sentido de assegurar a eficaz destinação
da área descrita no artigo I? deste decreto.
Art. 4? A área da Reserva Extrativista ora criada fica declarada de interesse ecológico e social, conforme preconiza o
art. 225 da Constituição Federal, o art. 9?, inciso VI, da Lei n?
6.938, de 11 de agosto de 1981, com a nova redação dada pela
Lei n? 7.804, de 18 de julho de 1989 e artigo 2? do Decreto n?
98.897, de 30 de janeiro de 1990.
Art. 5? Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação.
Art. 6? Revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 12 de março de 1990; 169? da Independência e
102? da República.

JOSE SARNEY
João Alves Filho

DECRETO N? 99.146, DE 12 DE MARÇO DE 1990
Abre a Presidência da República, em
favor do Estado-Maior das Forças Armadas, o crédito suplementar no valor de
NCz$ 29.630.000,00, para reforço de dotações consignadas no vigente orçamento.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição
que lhe confere o artigo 84, inciso IV, da Constituição e da autorização contida no artigo 11, inciso I, letra c, da Lei n? 7.999, de
31 de janeiro de 1990,
DECRETA:
Art. I? Fica aberto à Presidência da República, em favor
do Estado-Maior das Forças Armadas, o crédito suplementar de
NCz$ 29.630.000,00 (vinte e nove milhões e seiscentos e trinta
mil cruzados novos), para atender a programação indicada no
Anexo I deste decreto.
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 182(2, t.2):lü43-1678, mar./abr. 1990.
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Art. 2? Os recursos necessários à execução do disposto no
artigo anterior decorrerão da incorporação do excesso de arrecadação das receitas das Contribuições para os Programas de Integração Nacional (PIN) e de Red :stribuição de Terras e de
Estímulo a Agroindústria do Norte € do Nordeste (Proterra).
Art. 3? Os valores constantes chste decreto foram calculados com base na Unidade de Referência Orçamentária, relativa
ao mês de janeiro.
Art. 4? Este decreto entra em vigor na data de sua publícação.
Art. 5? Revogam-se as disposições em contrário.
Brasília, 12 de março de 1990; 169? da Independência e
102? da República.

JOSE SARNEY
Mailson Ferreira da Nóbrega
João Batista de Abreu

o

anexo está publicado no DO de 13.3.1990, pág. 5008.

DECRETO N? 99.147, DE 12 DE MARÇO DE 1990
Reabre ao Ministério da Saúde, em favor da Adminietreçüo Direta e da Superintendência de Campanhas de Saúde Pública,
pelos saldos apurados em 31 de dezembro
de 1989, os créditos especiais abertos pelos
Decretos n?s 98.299, de 18 de outubro de
1989, 98.633, de 20 de dezembro de 1989 e
98.742, de 28 de dezembro de 1989.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição
que lhe confere o artigo 84, inciso IV, da Constituição, e da autorização contida no § 2?, do artigo 167 da Constituição,
DECRETA:
Art. I? Fíca reaberto ao Ministério da Saúde em favor da
Administração Direta, pelo saldo apurado em 31 de dezembro de
1989, o crédito especial no valor de NCz$ 25.000.000,00 (vinte e
cinco milhões de cruzados novos), autorizado pela Lei n? 7.925,
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 182(2, t.2):1043-1678, mar./abr. 1990.
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de 12 de dezembro de 1989, aberto pelo Decreto n? 98.633, de 20
de dezembro de 1989, na forma do Anexo I, deste decreto.
Art. 2? Fica reaberto ao Ministério da Saúde em favor da
Superintendência de Campanhas de Saúde Pública, pelo saldo
apurado em 31 de dezembro de 1989, o crédito especial no valor
de NCz$ 64.968.505,00 (sessenta e quatro milhões, novecentos e
sessenta e oito mil, quinhentos e cinco cruzados novos), autorízado pelas Leis n?s 7.836, de 10 de outubro de 1989, e 7.954, de
20 de dezembro de 1989, e, aberto pelos Decretos n?s 98.299, de
18 de outubro de 1989, e 98.742, de 28 de dezembro de 1989, na
forma do Anexo lI, deste decreto.
Art. 3? As classificações constantes dos Anexos I e II deste decreto, guardam compatibilidade com aquelas contidas na
Lei n? 7.999, de 31 de janeiro de 1990.
Art. 4? Este decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Art. 5? Revogam-se as disposições em contrário.
Brasília, 12 de março de 1990; 169? da Independência e
102? da República.
JOSÉ SARNEY
Meilson Ferreira da Nóbrega
João Batista de Abreu
Os anexos estão publicados no DO de 13.3.1990, pág. 5008.

DECRETO N? 99.148, DE 12 DE MARÇO DE 1990
Abre ao Orçamento da União, em favor
do Ministério da Saúde, o crédito suplementar de NCz$ 60.000.000,00 para reforço
de dotação consignada no vigente Orçamento.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição
que lhe confere o artigo 84, inciso IV, da Constituição, e da autorização contida no artigo 11, inciso I, letra b, da Lei n? 7.999,
de 31 de janeiro de 1990,
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 182(2, t.2):1043-1678, mar./abr. 1990.
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DECRETA:
Art. I? Fica aberto ao Orçamento da União o crédito suplementar de NCz$ 60.000.000,00 (sessenta milhões de cruzados
novos), em favor do Ministério da Saúde, para reforço de dotação orçamentária indicada no Anexo I deste decreto.
Art. 2? Os recursos necessários à execução do disposto no
artigo anterior decorrerão de anulação parcial da dotação orçamentária indicada no Anexo 11 deste decreto e no montante especificado.
Art. 3? Este decreto refere-se a remanejamento de recursos a nível de grupo de despesa, não implicando em alteração
do valor total da subatividade.
Art. 4? Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 5? Revogam-se as disposições em contrário.
Brasília, 12 de março de 1990; 169? da Independência e
102? da República.

JOSÉ SARNEY
Mailson Ferreira da Nóbrega
João Batista de Abreu
Os anexos estão publicados no DO de 13.3.1990, pág. 5009.

DECRETO N? 99.149, DE 12 DE MARÇO DE 1990
Abre ao Ministério da Saúde, em favor
do Instituto Nacional de Alimentação e
Nutrição e da Fundação das Pioneiras Sociais, o crédito' suplementar de NCz$
38.584.000,00, para reforço de dotações consignadas no vigente Orçamento.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição
lhe confere o artigo 84, inciso IV, da Constituição, e da autor ização contida no artigo 11, inciso I, letra b, da Lei n? 7.999,
de 31 de janeiro de 1990,
qu~
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DECRETA:
Art. I? Fica aberto ao Ministério da Saúde, em favor
do Instituto Nacional de Alimentação e Nutrição e da Fundação das Pioneiras Sociais, o crédito suplementar de NCz$
38.584.000,00 (trinta e oito milhões e quinhentos e oitenta e quatro mil cruzados novos), para atender a programação indicada
no Anexo I deste decreto.
Art. 2? Os recursos necessários à execução do disposto no
artigo anterior decorrerão de anulação parcial das dotações orçamentárias indicadas no Anexo II deste decreto e nos montantes especificados.
Art. 3? Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 4? Revogam-se as disposições em contrário.
Brasilia, 12 de março de 1990; 169? da Independência e
102? da República.

JOSÉ SARNEY
Mailson Ferreira da Nóbrega
João Batista de Abreu
Os anexos estão publicados no DO de 13.3.1990, pégs. 5009/10.

DECRETO N? 99.150, DE 12 DE MARÇO DE 1990
Abre ao Orçamento da União, em favor
do Ministério da Saúde, o crédito suplementar de NCz$ 152.530.000,00 para reforço
de dotação consignada no vigente Orcamento.

o PRESIDENTE DA REPúBLICA, no uso da atribuição
que lhe confere o artigo 84, inciso IV, da Constituição, e da autorização contida no artigo 11, inciso I, letra c, da Lei n? 7.999,
de 31 de janeiro de 1990,
DECRETA:
do

Art. 1? Fica aberto ao Orçamento da União, em favor
Ministério da Saúde, o crédito suplementar de NCz$

Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 182(2, t.2):1043·1678, mar./abr. 1990.
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152.530.000,00 (cento e cinqüenta e dois milhões e quinhentos e
trinta mil cruzados novos), para atender a programação indicada no Anexo I deste decreto.
Art. 2? Os recursos necessários à execução do disposto no
artigo anterior decorrerão da incorporação de recursos vinculados do Tesouro Nacional.
Art. 3? Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 4? Revogam-se as disposições em contrário.
Brasilia, 12 de março de 1990; 169? da Independência e
102? da República.

JOSÉ SARNEY
Mailson Ferreira da Nóbrega
João Batista de Abreu

o anexo está publicado no DO

de 13.3.1990, pág. 5010.

DECRETO N? 99.151, DE 12 DE MARÇO DE 1990
Reabre ao Orçamento Fiscal da União,
em favor do Ministério dos Transportes,
pelo saldo apurado em 31 de dezembro de
1989, o crédito especial aberto pelo Decreto
n? 98.137, de 13 de setembro de 1989.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição
que lhe confere o artigo 84, inciso IV, da Constituição e da autorização contida no § 2? do artigo 167 da Constituição.
DECRETA:
Art. I? Fica reaberto ao Orçamento Fiscal da União, em
favor do Ministério dos Transportes, pelo saldo apurado em 31
de dezembro de 1989 o crédito especial no valor de NCz$
14.553.000,00 (quatorze milhões, quinhentos e cinqüenta e três
mil cruzados novos), autorizado pela Lei n? 7.813, de 5 de setembro de 1989, e aberto pelo Decreto n? 98.137, de 13 de setembro de 1989, na forma do anexo a este decreto.
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 182(2, t.21:1043-1678, mar./abr. 1990.
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Art. 2? As classificações constantes do anexo a este decreto, guardam compatibilidade com aquelas contidas da Lei n?
7.999, de 31 de janeiro de 1990.
Art. 3? Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 4? Revogam-se as disposições em contrário.
Brasília, 12 de março de 1990; 169? da Independência e
102? da República.

JOSÉ SARNEY
Mailson Ferreira da Nóbrega
João Batista de Abreu

o anexo está publicado no DO

de 13.3.1990, pág. 5010.

DECRETO N? 99.152, DE 12 DE MARÇO DE 1990
Reabre ao Orçamento Fiscal da União,
em favor do Ministério dos Transportes,
pelo saldo apurado em 31 de dezembro de
1989, o crédito especial aberto pelo Decreto
n? 98.371, de 7 de novembro de 1989.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição
que lhe confere o artigo 84 inciso IV, da Const.ituição e da autorização contida no § 2? do artigo 167 da Constituição.
DECRETA:
Art. I? Fica reaberto ao Orçamento Fiscal da União, em
favor do Ministério dos Transportes, pelo saldo apurado em 31
de dezembro de 1989 o crédito especial no valor de NCz$
13.376.000,00 (treze milhões, trezentos e setenta e seis mil cruzados novos), autorizado pela Lei n? 7.854, de 24 de outubro de
1989, e aberto pelo Decreto n? 98.371 de 7 de novembro de 1989,
na forma do anexo a este decreto.
Art. 2? As classificações constantes do anexo a este decreto guardam compatibilidade com aquelas contidas na Lei n?
7.999, de 31 de janeiro de 1990.
Art. 3? Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Cal. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 182(2, t.2);l ü43-1678, mar./abr. 1990.
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Art. 4?

Revogam-se as disposições em contrário.

Brasília, 12 de março de 1990; 169? da Independência e
102? da República.
JOSÉ SARNEY
Mailson Ferreira da Nóbrega
João Batista de Abreu

o anexo está publicado no DO de 13.3.1990,

págs. 5011/12.

DECRETO N? 99.153, DE 12 DE MARÇO DE 1990
Reabre ao Orçamento Fiscal da União
em favor do Ministério dos Transportes,
pelo saldo apurado em 31 de dezembro de
1989, o crédito especíal aberto pelo Decreto
n? 98.647, de 20 de dezembro de 1989.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição
que lhe confere o artigo 84, inciso IV, da Constituição e da autorização contida no § 2? do artigo 167 da Constituição,
DECRETA:
Art. I? Fica reaberto ao Orçamento Fiscal da União, em
favor do Ministério dos Transportes, pelo saldo apurado em 31
de dezembro de 1989 o crédito especial no valor de NCz$
41.451.000,00 (quarenta e um milhões, quatrocentos e cinqüenta
e um mil cruzados novos), autorizado pela Lei n? 7.917, de 7 de
dezembro de 1989, e aberto pelo Decreto n? 98.647, de 20 de dezembro de 1989, na forma do anexo a este decreto.

Art. 2? As classificações constantes do anexo a este decreto guardam compatibilidade com aquelas contidas da Lei n?
7.999, de 31 de janeiro de 1990.

Art. 3?

Este decreto entra em vigor na data de sua publi-

cação.
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 182(2, t.2J;1043-1678, mar./abr. 1990.
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Art. 4? Revogam-se as disposições em contrário.

Brasília, 12 de março de 1990; 169? da Independência e
102? da República.
JOSÉ SARNEY
Mailson Ferreira da Nóbrega
João Batista de Abreu

o anexo está publicado no DO de

13.3.1990, págs. 5011/12.

DECRETO N? 99.154, DE 12 DE MARÇO DE 1990
Reabre ao Orçamento Fiscal da União
em favor do Ministério dos Transportes,
pelo saldo apurado em 31 de dezembro de
1989, o crédito especial aberto pelo Decreto
n? 98.754, de 29 de dezembro de 1989.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição
que lhe confere o artigo 84, inciso IV, da Constituição e da autorização contida no § 2? do artigo 167 da Constituição.
DECRETA:
Art. I? Fica reaberto ao Orçamento Fiscal da União, em favor do Ministério dos Transportes, pelo saldo apurado em 31 de
dezembro de 1989 o crédito especial no valor de NCZ$
18.680.000,00 (dezoito milhões, seiscentos e oitenta mil cruzados
novos), autorizado pela Lei n? 7.978, de 27 de dezembro de 1989, e
aberto pelo Decreto n? 98.754, de 29 de dezembro de 1989, na forma do anexo a este decreto.
Art. 2? As classificações constantes do anexo a este decreto guardam compatibilidade com aquelas contidas da Lei n?
7.999, de 31 de janeiro de 1990.
ArL 3? Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Cal. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 182(2, t.2):1043-1678, mar./abr. 1990.
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Art. 4? Revogam-se as disposições em contrário.
Brasília, 12 de março de 1990; 169? da Independência e
102? da República.

JOSÉ SARNEY
Mailson Ferreira da Nóbrega
João Batista de Abreu

o anexo está publicado no DO de 13..3.1990, pág.

5012.

DECRETO N? 99.155, DE 12 DE MARÇO DE 1990
Outorga concessão à TV Minas Sul
Ltda., para explorar serviço de radiodifusão
de sons e imagens (televisão), na Cidade de
Vargínha, Estado de Minas Gerais.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, usando das atribuições que lhe conferem o artigo 84, item IV, da Constituição, e o
artigo 29 do Regulamento dos Serviços de Radiodifusão, aprovado pelo Decreto n? 52.795, de 31 de outubro de 1963, com a redação dada pelo Decreto n? 88.067, de 26 de janeiro de 1983, e
tendo em vista o que consta do Processo MC n? 29000.007203/89,
(Edital n? 116/89),
DECRETA:
Art. I? Fica outorgada concessão à TV Minas Sul Ltda.,
para explorar, pelo prazo de 15 (quinze) anos, sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão de sons e imagens (televisão), na Cidade de Varginha, Estado de Minas Gerais.
Parágrafo único. A concessão ora outorgada reger-se-á pelo Código Brasileiro de Telecomunicações, leis subseqüentes,
regulamentos e obrigações assumidas pela outorgada em sua
proposta.
Art. 2? Esta concessão' somente produzirá efeitos legais
após deliberação do Congresso Nacional, na forma do artigo
223, § 3?, da Constituição.
Art. 3? O contrato decorrente desta concessão deverá ser
assinado dentro de 60 (sessenta) dias, a contar da data de publiCol. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 182(2, t.2L1043-1678, mar.labr. 1990.
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cação da deliberação de que trata o artigo anterior, sob pena de
se tornar nulo, de pleno direito, o ato de outorga.
Art. 4? Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 12 de março de 1990; 169? da Independência e
102? da República.
JOSÉ SARNEY
Antônio Carlos Magalhães
DECRETO N? 99.156, DE 12 DE MARÇO DE 1990
Outorga concessão à Televisão Independente de São José do Rio Preto Ltde.,
para explorar serviço de radiodifusão de
sons e imagens (televisão), na Cidade de
São José do Rio Preto, Estado de São
Paulo.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, usando das atribuições que lhe conferem o artigo 84, item IV, da Constituição, e o
artigo 29 do Regulamento dos Serviços de Radiodifusão, aprovado pelo Decreto n? 52.795, de 31 de outubro de 1963, com a redação dada pelo Decreto n? 88.067, de 26 de janeiro de 1983, e
tendo em vista o que consta do Processo MC n? 29000.009649/89,
(Edital n? 153/89),
DECRETA:
Art. 3? Fica outorgada concessão à Televisão Independente de São José do Rio Preto Ltda., para explorar, pelo prazo de
15 (quinze) anos, sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão de sons e imagens (televisão), na Cidade de São José do
Rio Preto, Estado de São Paulo.
Parágrafo único. A concessão ora outorgada reger-se-á pelo Código de Brasileiro de Telecomunicações, leis subseqüentes,
regulamentos e obrigações assumidas pela outorgada em sua
proposta.
Art. 2? Esta concessão somente produzirá efeitos legais
após deliberação do Congresso Nacional, na forma do artigo
223, § 3?, da Constituição.
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 182(2, t.2):1043-1678, mar.labr. 1990.
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Art. 3? O contrato decorrente desta concessão deverá ser
assinado dentro de 60 (sessenta) dias, a contar da data de publicação da deliberação de que trata o artigo anterior, sob pena de
se tornar nulo, de pleno direito, o ato de outorga.
Art. 4? Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Brasília, 12 de março de 1990; 169? da Independência e
102? da República.
JOSÉ SARNEY
Antônio Carlos Magalhães

DECRETO N? 99.157, DE 12 DE MARÇO DE 1990
Outorga concessão à Rádio Vale do
Iguaçu do Verê Ltâe., para explorar serviço
de radiodifusão sonora em onda média, na
Cidade de Verê, Estado do Paraná.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, usando das atribuições que lhe conferem o artigo 84, item IV, da Constituição, e o
artigo 29 do Regulamento dos Serviços de Radiodifusão, aprovado pelo Decreto n? 52.795, de 31 de outubro de 1963, com a redação dada pelo Decreto n? 88.067, de 26 de janeiro de 1983, e
tendo em vista o que consta do Processo MC n? 29000.003223/86,
(Edital n? 101/86),
DECRETA:
Art. I? Fica outorgada concessão à Rádio Vale do Iguaçu
do Verê Ltda., para explorar, pelo prazo de 10 (dez) anos, sem
direito de exclusividade, serviço de radiodifusão sonora em onda média, na Cidade de Verê, Estado do Paraná.
Parágrafo único. A concessâo ora outorgada reger-se-á pelo Código Brasileiro de Telecomunicações, leis subseqüentes,
regulamentos e obrigações assumidas pela outorgada em sua
proposta.
Art. 2? Esta concessão somente produzirá efeitos legais
após deliberação do Congresso Nacional, na forma do artigo
223, § 3?, da Constituição.
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 182(2, t.2):1043-1678, rnar./abr. 1990.
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Art. 3? O contrato decorrente desta concessão deverá ser
assinado dentro de 60 (sessenta) dias, a contar da data de publicação da deliberação de que trata o artigo anterior, sob pena de
se tornar nulo, de pleno direito, o ato de outorga.
Art. 4? Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Brasília, 12 de março de 1990; 169? da Independência e
102? da República.
JOSÉ SARNEY
Antônio Carlos Magalhães
DECRETO N? 99.158, DE 12 DE MARÇO DE 1990
Torna sem efeito, o Decreto n.O 99.114(1),
de 9 de março de 1990.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, usando das atribuições que lhe conferem o artigo 84, item IV, da Constituição e o
artigo 29 do Regulamento dos Serviços de Radiodifusão, aprovado pelo Decreto n? 52.795, de 31 de outubro de 1963, com a redação dada pelo Decreto n? 88.067, de 26 de janeiro de 1983, e
tendo em vista o que consta do Processo MC n? 29000.004984/89
(Edital n? 70/89),
DECRETA:
Art. I? Torna sem efeito o Decreto n? 99.114, de 9 de março de 1990, que outorgou concessão à Global Comunicação Ltda.
para explorar, pelo prazo de 10 (dez) anos, sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão sonora em onda média, .na Cidade de Itaobim, Estado de Minas Gerais.
Art. 2? Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 3? Ficam revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 12 de março de 1990; 169? da Independência e
102? da República.
JOSÉ SARNEY
Antônio Carlos Magalhães
(1) V. Coleção das Leis de 1990. volume 182, n? 2, tomo 2, pág. 1342.
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 182(2, t.2):1043·1678, mar.Zabr. 1990.
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DECRETO

N~

99.159, DE 12 DE MARÇO DE 1990
Outorga concessão à TV Delta de Curitiba Ltda., para explorar Serviço Especial
de Televisão por Assinatura (TVA) na região metropolitana de Curitiba, Estado do
Paraná.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, usando das atribuições que lhe conferem o artigo 84, item IV, da Constituição, e o
artigo 15 do Regulamento do Serviço Especial de Televisão por
Assinatura (TV A), aprovado pelo Decreto n~ 95.744, de 23 de fevereiro de 1988, e alterado pelo Decreto n~ 95.815, de 10 de março de 1988, e tendo em vista o que consta do Processo MC n?
29000.009359/89, (Edital n~ 143/89),
DECRETA:
Art. 1 ~ Fica outorgada concessão à TV Delta de Curitiba
Ltda., para explorar, pelo prazo de 15 (quinze) anos, sem direito
de exclusividade, Serviço Especial de Televisão por Assinatura
(TV A), na região metropolitana de Curitiba, Estado do Paraná.
Parágrafo único. A concessão ora outorgada reger-se-á pelo Código Brasileiro de Telecomunicações, leis subseqüentes e
seus regulamentos e, cumulativamente, de conformidade com
preceitos e obrigações enumerados no artigo 19 do Regulamento
do Serviço Especial de Televisão por Assinatura (TVA), bem
como as obrigações assumidas pela outorgada em sua proposta.
Art. 2? O contrato decorrente desta concessão deverá ser
assinado dentro de 60 (sessenta) dias, a contar da publicação
deste decreto no Diário Oiiciel da União, sob pena de se tornar
nulo, de pleno direito, o ato de outorga.
Art. 3~ Este decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
102~

Brasília, 12 de março de 1990;
da República.

169~

da Independência e

JOSÉ SARNEY
Antônio Carlos Magalhães
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 182(2, t.2):1043-1678, mar.labr. 1990.
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DECRETO N? 99.160, DE 12 DE MARÇO DE 1990
Outorga concessão à Sociedade Rádio
Alvorada Ltda., para explorar Serviço Especial de Televisão por Assinatura (TVA),
na região metropolitana de Belo Horizonte,
Estado de Minas Gerais.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, usando das atribuições que lhe conferem o artigo 84, item IV, da Constituição, e o
artigo 15 do Regulamento do Serviço Especial de Televisão por
Assinatura (TV A), aprovado pelo Decreto n? 95.744, de 23 de fevereiro de 1988, e alterado pelo Decreto n? 95.815, de 10 de março de 1988, e tendo em vista o que consta do Processo MC n?
29000.009913/89, (Edital n? 159/89),
DECRETA:
Art. I? Fica outorgada concessão à Sociedade Rádio Alvorada Ltda., para explorar, pelo prazo de 15 (quinze) anos, sem
direito de exclusividade, Serviço Especial de Televisão por Assinatura (TV A) na região metropolitana de Belo Horizonte, Estado de Minas Gerais.
Parágrafo único. A concessão ora outorgada reger-se-á pelo Código Brasileiro de Telecomunicações, leis subseqüentes e
seus regulamentos e, cumulativamente, de conformidade com
preceitos e obrigações enumerados no artígõ 19 do Regulamento
do Serviço Especial de Televisão por Assinatura (TV A), bem
como as obrigações assumidas pela outorga em sua proposta.

Art. 2~ O contrato decorrente desta concessão deverá ser
assinado dentro de 60 (sessenta) dias, a contar da publicação
deste decreto no Diário Oticiel da União, sob pena de se tornar
nulo, de pleno direito, o ato de outorga.

Art. 3? Este decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 12 de março de 1990; 169? da Independência e
102? da República.
JOSÉ SARNEY
Antônio Carlos Magalhães
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 182(2, t.2):1043-1678, mar.labr. 1990.
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DECRETO N? 99.161, DE 12 DE MARÇO DE 1990
Outorga concessão à Rádio Princesa do
Vale Ltda., para explorar serviço de Radiodifusão Sonora, em onda média, na Cidade
de Itaobím, Estado de Minas Gerais.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, usando das atribuições que lhe conferem o artigo 84, item IV, da Constituição, e o
artigo 29 do Regulamento dos Serviços de Radiodifusão, aprovado pelo Decreto n? 52.795, de 31 de outubro de 1963, com a redação dada pelo Decreto n? 88.067, de 26 de janeiro de 1983, e
tendo em vista o que consta do Processo MC n? 29000.004984/89,
(Edital n? 70/89),
DECRETA:
Art. I? Fica outorgada concessão à Rádio Princesa do Vale Ltda., para explorar, pelo prazo de 10 (dez) anos, sem direito
de exclusividade, serviço de radiodifusão sonora em onda média, na Cidade de Itaobim, Estado de Minas Gerais.
Parágrafo único. A concessão ora outorgada reger-se-á pelo Código Brasileiro de Telecomunicações, leis subseqüentes,
regulamentos e obrigações assumidas pela outorgada em sua
proposta.
Art. 2? Esta concessâo somente produzirá efeitos legais
após deliberação do Congresso Nacional, na forma do artigo
223, § 3?, da Constituição.
Art. 3? O contrato decorrente desta concessão deverá ser
assinado dentro de 60 (sessenta) dias, a contar da data de publicação da deliberação de que trata o artigo anterior, sob pena de
se tornar nulo, de pleno direito, o ato de outorga.

Art. 4?

Este decreto entra em vigor na data de sua publi-

cação.

Brasília, 12 de março de 1990; 169? da Independência e
102? da República.
JOSÉ SARNEY
Antônio Carlos Magalhães
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 182(2, t.2):1043-1678, mar./abr. 1990.
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DECRETO N? 99.162, DE 12 DE MARÇO DE 1990
Concede autorização para funcionar como empresa de energia elétrica à Malacco
Amarante Energética S.A.

O PRESIDENTE DA REPúBLICA, usando da atribuição
que lhe confere o art. 84, item IV, da Constituição, e nos termos
do Decreto-Lei n? 938, de 8 de dezembro de 1938, e tendo em vista o que consta do Processo n? 27100.002997/89-57,
DECRETA:
Art. I? É concedida à Malacco Amarante Energética S .A.,
com sede no Município de Nova Xavantina, Estado de Mato
Grosso, autorização para funcionar como empresa de energia
elétrica, concessionária de serviços públicos de energia elétrica.
ficando obrigada a cumprir o disposto no Decreto n? 24.643, de
10 de julho de 1934 (Código de Águas), leis subseqüentes e seus
regulamentos.
Art. 2? Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 3~ Revogam-se as disposições em contrário.
Brasília, 12 de março de 1990: 169? da Independência e
102? da República.

JOSÉ SARNEY
Vicente Cavalcante Fialho
DECRETO N? 99.163, DE 12 DE MARÇO DE 1990
Promulga o Acordo Básico de Cooperação Cientifica e Tecnológica entre a República Federativa do Brasil e a República
Socialista da Tchecoslováquia.

O PRESIDENTE DA REPúBLICA, usando das atribuições que lhe confere o art. 84, item VIII, da Constituição, e
Considerando que o Congresso Nacional aprovou, pelo Decreto Legislativo n? 88, de 15 de dezembro de 1989, o Acordo Básico de Cooperação Cientifica e Tecnológica, celebrado entre o
Governo da República Federativa do Brasil e o Governo da ReCol. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 182(2, t.2):lÜ43-1678, mar.labr. 1990.
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pública Socialista da Tchecoslováquia, em Brasília, a 2 de julho
de 1985;
Considerando que o referido acordo entrou em vigor, por
troca de notas, na forma de seu artigo IX, concluida em 26 de
janeiro de 1989,
DECRETA:
Art. 1~ O Acordo Básico de Cooperação Científica e Tecnológica entre o Governo da República Federativa do Brasil e o
Governo da República Socialista da Tchecoslováquia, apenso por
cópia ao presente decreto, será executado e cumprido tão inteiramente como nele se contém.
Art. 2~ Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 12 de março de 1990; 169? da Independência e
102~ da República.
JOSÉ SARNEY
Roberto Costa de Abreu Sodré

o texto do acordo está publicado no DO

de 13.3.90, págs. 5014/15.

DECRETO N? 99.164, DE 12 DE MARÇO DE 1990
Promulga o Acordo de Cooperação
Científica e Tecnológica entre o Governo da
República Federativa do Brasil e o Governo
da República Portuguesa.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA,
Considerando que o Congresso Nacional aprovou, pelo Decreto Legislativo ri? 65, de 30 de outubro de 1989, o Acordo de
Cooperação Científica e Tecnológica entre o Governo da República Federativa do Brasil e o Governo da República Portuguesa, celebrado em Lísboa.va 5 de maio de 1986;
Considerando que o referido acordo entrou em vigor, por
troca de Instrumento de Ratificação, a 6 de março de 1990, na
forma de seu artigo X,
Cal. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 182(2. t.2):1043·1678, mar./abr. 1990.

1406

DECRETA:
Art. I? O Acordo de Cooperação Científica e Tecnológica
celebrado entre o Governo da República Federativa do Brasil e
o Governo da República Portuguesa, apenso por cópia ao presente decreto, será executado e cumprido tão inteiramente como
nele se contém.
Art. 2? Este decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 12 de março de 1990; 169? da Independência e
102? da República.
JOSÉ SARNEY
Roberto Costa de Abreu Sodré

o texto do acordo está publicado no DO

de 13.3.1990, pégs , 5015/16.

DECRETO N? 99.165, DE 12 DE MARÇO DE 1990 (*)
Promulga a Con venceo das Nações
Unidas sobre o Direito do Mar.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, usando da atribuição
que lhe confere o art. 84, item IV, da Constituição, e
Considerando que o Congresso Nacional aprovou, pelo Decreto Legislativo n? 5, de 9 de novembro de 1987, a Convenção
das Nações Unidas sobre o Direito do Mar, celebrada em Montego Bay, a 10 de dezembro de 1982;
Considerando que o Brasil ratificou a referida convenção,
em 22 de dezembro de 1988, tendo ela entrado em vigor na forma
de seu artigo 319 e seus incisos;
DECRETA:
Art. I? A Convenção das Nações Unidas sobre o Direito
do Mar, apensa por cópia ao presente decreto, será executada e
cumprida tão inteiramente como nela se contém.
Art. 2? Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
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Art. 3? Revogam-se as disposições em contrário.
Brasília, 12 de março de 1990; 169~ da Independência e
102~ da República.

JOSÉ SARNEY
Roberto Costa de Abreu Sodré
A convenção está publicada em suplemento ao DO de 14.3.1990.

DECRETO N? 99.166, DE 13 DE MARÇO DE 1990
Cria a Reserva Extretiviete do Rio Ouro Preto.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, usando das atribuições que lhe confere o art. 84, inciso VI, da Constituição Federal e nos termos do art. 9?, inciso VI, da Lei n~ 6.938, de 31 de
agosto de 1981, com a nova redação dada pela Lei n? 7.804, de 28
de julho de 1989, combinado com o art. 3? do Decreto n? 98.897
de 30 de janeiro de 1990,
DECRETA:
Art. 1? Fica criada nos Municípios de Guajará-Mirirn e
Vila Nova do Mamoré, no Estado de Rondônia, a Reserva Extrativista do Rio Ouro Preto, com área aproximada de 204.583ha
(duzentos e quatro mil, quinhentos e oitenta e três hectares),
que passa a integrar a estrutura do Instituto Brasileiro do Meio
Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis, compreendida
dentro do seguinte perímetro:
Norte: partindo do Marco M-23, pela Linha L-52, com rumo
aproximado de 64.15NE, limitando com o lote 1 da gleba 6 do
Setor Bananeiras, numa distância aproximada de 4.000,OOm, até
o Marco M-2, cravado no canto do lote 19 de gleba 11; deste, segue pela lateral do referido lote com rumo aproximado de
332.20NW, limitando com o lote 1 da gleba 6, numa distância de
2.000,00m, até o Marco M -8 cravado no canto do lote 15 da gleba
1; deste, segue pela Linha L-I, com azimute verdadeiro de
58.1553", percorrendo ao longo da Serra dos Pacaás Novos, uma
distância de 9.149.69m, até o Marco M-75, cravado no canto do
lote 3; deste, segue pela lateral do referido lote com azimute
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verdadeiro de 333.5157", percorrendo uma distância de
1177,14m, até o Marco M·111, cravado na linha fundiária do referido lote; deste, segue pela referida linha com azimute verdadeiro de 64.3532", percorrendo uma distância de 1.447,56m, até o
Marco M-109; deste, pela linha fundiária do lote 2 com azimute
verdadeiro de 621.44m, até o Marco M-108; deste, segue pela Linha LH-58 com azimute verdadeiro de 64.3441", percorrendo
uma distância de 1.961,64m, até o Marco M-106, localizado no
sopé da Serra dos Pacaás Novos; deste segue pelo referido sopé,
num percurso aproximado de 7.500m, até o Marco M-ll, cravado no canto do lote 17; deste segue pela Linha L-83 com azimute
verdadeiro de 24.3322", percorrendo uma distância de 1.196,63m,
até o Marco M-61; deste, segue pela Linha L-84 com azimute
verdadeiro de 115.1710", limitando com o setor Bom Sossego,
numa distância de 2.394,53m, até o Marco M-66, cravado rio azimute verdadeiro de 61.4655", limitando com o Setor Bom Sossego, numa distância de 1.798,55m, até o Marco M-67, localizado
no sopé da referida serra; do Marco M-3 ao Marco M-67, pertecente à gleba 9 da TP-13/81; prosseguindo do Marco M-67 pelo
referido sopé, num percurso aproximado de 19.100,00m, até o
Marco M-6 cravado no canto do lote 5 da gleba 01.TP-06/82 do
Setor Bananeiras; deste, segue com um rumo aproximado de
77.00SE, limitando com o Setor Bom Sucesso numa distância
aproximada de 2.000,00m, localizado no sopé da referida serra;
deste segue pelo referido sopé, num percurso aproximado de
19.800,00m, até o Marco M-22, localizado no canto do lote 21 da
gleba 2, TP-14/82 do Setor Evandro da Cunha; deste, segue pela
Linha L-AJ com azimute verdadeiro de 26.5556", limitando com
a gleba 8 do Setor Bom Sucesso, numa distância de 6.892,78m,
até o Marco M-2, cravado no canto do lote 1 do referido setor,
que faz divisa com a Área Indigena Laje; deste, segue pela Linha L-E2 com azimute verdadeiro de 87.1258", limitando com a
referida área indígena, numa distância de 13.949,26m, até o Marco M-35, cravado na lateral do lote 17 da gleba 1 do Setor Evandro da Cunha; deste, segue pela divisa da referida área indígena
com azimute verdadeiro de 01.0343", percorrendo uma distância
de 2.001,26m, até o Marco M-36, cravado no canto do lote 17 da
citada gleba, na Linha L-E1, deste, segue pela referida linha
com azimute verdadeiro de 89.4952", percorrendo uma distância
de 5.804,70m, até o Marco M-43, cravado no canto do lote 26 da
gleba 1 do referido setor; deste, contornando o sopé da Serra
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dos Pacaás Novos, num percurso aproximado de 8.500,00m, até
o Marco M-97, cravado no canto comum aos lotes 43 e 41 da gleba 04 do Setor Pacaás Novos; deste, segue com azimute verdadeiro de 70.4013", percorrendo uma distância de 1.934,72m, até o
Marco M-100, cravado no canto do lote 1 da gleba 5 do Setor Pacaás Novos; deste, segue pela LinhaLvl com azimute verdadeiro de 70.3834", percorrendo uma distância de 4.092,23m, até o
Marco M-86, cravado no canto do lote 15 da referida gleba; deste, segue pela Linha L-I com azimute verdadeiro de 88.4837",
percorrendo uma distância de 10.722,21m, até o Marco M-104,
cravado no canto do lote 49 da referida gleba; deste, segue pela
lateral do lote 2 da gleba 22, do Setor Evandro da Cunha, com
azimute verdadeiro de 333.4852", percorrendo uma distância de
1.745,30m, até o Marco M-360, cravado no canto do referido lote;
deste, segue pela Linha E-I com azimute verdadeiro de
86.2919", percorrendo uma distância de 12.176,50m, até o Marco
M·348, cravado no canto do lote 22 da gleba 22, TP-14/82 do Setor Evandro da Cunha; do Marco M-36 ao Marco M-348 faz divisa com a área para a criação do Parque Estadual de GuajaráMirim; Leste: prosseguindo do Marco M-348 pela Linha L·18A
com azimute verdadeiro de 179.3943", percorrendo uma distância de 7.626,89m, até o Marco M-484, cravado no canto do lote 9
da gleba 21; deste, segue pela Linha E-4, com azimute verdadei·
ro de 89.4038", percorrendo uma distância de 2.002,02m, até o
Marco M-483 cravado no canto do lote 27 da gleba 18; deste, segue pela Linha L·19, com azimute verdadeiro de 179.4448", per'
correndo uma distância de 982,OOm, até o Marco M·485, cravado
no canto comum aos lotes 25 e 27 da gleba 18; deste, segue pela
Linha E·5, com azimute verdadeiro de 89.4015", percorrendo
uma distância de 2.629,50m, até o Marco M-499, cravado no canto do lote 26 da gleba 18; deste, segue pela Linha L-20 com azimute verdadeiro de 179.4216", percorrendo uma distância de
4.000,72m, até o Marco M-507, cravado no canto comum aos lo'
tes 18 e 20 da gleba 18; deste, segue pela Linha E-9 com azimute
verdadeiro de 89.3817", percorrendo uma distância de 2.405,55m,
até o Marco M-913 cravado no canto do lote 17 da gleba 19; deste, segue pela Linha L·21 com azimute verdadeiro 179.4010",
percorrendo uma distância de 3.998,07m, até o Marco M-904 eravado no canto comum aos lotes 9 e 11 da gleba 19; deste, segue
pela Linha E-13 com azimute verdadeiro de 89.3711", percorrendo uma distância de 4.50l,24m, até o Marco M·546, cravado na
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canto do lote 9 da gleba; deste, segue pela Linha L-23 com rumo
de 0.005, percorrendo uma distância aproximada de 500,00m, até
o Ponto P-2 de coordenadas geográficas aproximadas de latitude 10.4615"S e longitude 64.2219"WGr. situado na margem direita do Rio Ouro Preto; do Marco M·348 ao Ponto P·2 pertence ao
Setor Evandro da Cunha, TP-14/82 da Gleba Samaúma, que limita com a área proposta para a criação do Parque Estadual de
Guajará- Mirim, prosseguindo do Ponto P-2, pela margem direita
do Rio Ouro Preto sentido da jusante, confrontando com a Área
Indígena Uru-Eu-Wau-Wau, num percurso aproximado de
13.000,00m, até o Ponto P-3 de coordenadas geográficas aproximadas da latitude 10.5005"S e longitude de 64.2646"WGr., situado na confluência do Igarapé Repartição; deste, segue pela margem esquerda do referido igarapé no sentido da montante, confrontando com a citada área indígena num percurso aproximado
de 9.500,00m, até o Ponto P-4 de coordenadas geográficas aproximadas de latitude 10.4933"S e longitude 64.2240"WGr., situado na confluência de um igarapé sem denominação; deste, segue pela margem esquerda do citado igarapé no sentido da montante, confrontando com a referida área indígena, num percurso
aproximado de 10.000,00m, até o Ponto P-5 de coordenadas geográficas aproximadas de latitude 10.5410"S e longitude
64.2225WGr, situado na Linha LE-28; Sul: Prosseguindo do Ponto P-5, pela referida linha com azimute verdadeiro de 269.2228",
percorrendo uma distância de 6.650,00m, até o Marco M-631,
cravado no canto do lote 13 da gleba 11; deste, segue pela Linha
L-20 com azimute verdadeiro de 359.3240", percorrendo uma distância de 6.504,70m, até o Marco M-623, cravado no canto do lote IA da gleba 11; deste segue com azimute verdadeiro de
263.4205", percorrendo uma distância de 4.980,36m, até o Marco
M-619, cravado no canto do lote 4 da gleba 9; deste, segue pela
Linha L-18 com rumo aproximado de 0.005, percorrendo uma
distância aproximada de 1.000,00m, até o Marco M-617 cravado
na lateral do lote 4; deste, segue pela referida lateral com azimute verdadeiro de 269.3923", percorrendo uma distância de
2.485,56m, até o Marco M-611, cravado no canto comum aos lotes 5 e 4 da gleba 9; deste segue pela Linha L-17 com azimute
verdadeiro 179.3640", percorrendo uma distância de 4.986,16m,
até o Marco M-616, cravado no canto do lote 13 da gleba 9; deste, segue pela Linha LE-26 com azimute verdadeiro de
269.3728", percorrendo uma distância de 7.522,72m, até o Marco
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M-143, cravado no canto do lote 15 da gleba 8; deste, segue pela
Linha L-14 com azimute verdadeiro de 359.4032", percorrendo
uma distância de 2.998,46m, até o Marco M-151, cravado no canto comum aos lotes 9 e 11 da gleba 8; deste, segue pela lateral
do lote 12 da referida gleba com azimute verdadeiro de
269.4117", percorrendo uma distância de 2.528,97m até o Marco
M-134, cravado no canto do citado lote; deste, segue pela Linha
L-13 com azimute verdadeiro de 359.3722", percorrendo uma distância de 998,28m, até o Marco M-7A, cravado no canto comum
aos lotes 10 e 12 da gleba 7; deste, segue pela linha lateral do lote 9 da referida gleba com azimute verdadeiro 269.4200" percorrendo uma distância de 2.503,18m, até o Marco M-6A, cravado
no canto do referido lote; deste, segue pela Linha L-12 com azimute verdadeiro de 359.5036", percorrendo uma distância de
2.000,00m, até o Marco M-125, cravado no canto comum aos lotes 5 e 7 da gleba 7; deste segue pela lateral do lote 8, com azimute verdadeiro de 270.2415", percorrendo uma distância de
2.586,44m, até o Pilar PI-3, cravado no canto do lote 8 da gleba
8; deste, segue pela Linha L-lI, com azimute verdadeiro de
359.3836", percorrendo uma distância de 990,08m até o Marco
M-13, cravado no canto comum aos lotes 7 e 8 da gleba 6; deste,
segue pela lateral do lote 7 da referida gleba, com azimute verdadeiro de 269.3937", percorrendo uma distância de 2.475,00m,
até o Marco M-10, cravado no canto do referido lote; deste, segue pela lateral do lote 12 da gleba 5, com azimute verdadeiro
de 269.3918" percorrendo uma distância de 2.526,24m, até o Pilar PI-2, cravado no canto comum aos lotes 15 e 12 da gleba 5;
deste segue pela Linha L-9, com azimute verdadeiro de
179.4228", percorrendo uma distância de 999,97m, até o Marco
M-2A, cravado no canto do lote 15 da referida gleba; deste, se-,
gue pela lateral do citado lote com azimute verdadeiro de
269.4139", percorrendo uma distância de 2.510,12m, até o Marco
M-7l, cravado no canto comum aos lotes 12 e 14 da gleba 4; deste, segue pela Linha L-8, com azimute verdadeiro 179.4230",
percorrendo uma distância de l.000,65m, até o Pilar PI-IA, cravado no canto do lote 14 da referida gleba; deste, segue pela lateral do referido lote, com azimute verdadeiro de 269.4152", percorrendo uma distância de 2.485,55m, até o Pilar PI-1, cravado
na linha fundiária do lote 14 da referida gleba; deste, segue pela
Linha L-7, com azimute verdadeiro de 359.4043", percorrendo
uma distância de l.000,51m, até o Marco M-9, cravado no canto
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comum aos lotes 11 e 12 da referida gleba; deste, segue pela Linha LE-23, com azimute verdadeiro de 269.3346", percorrendo
uma distância de 9.996,47m, até o Marco M-48, cravado no canto
comum aos lotes 6 e 7 da gleba 2; deste, segue pela lateral do lote 7, com azimute verdadeiro de 179.3109", percorrendo uma distância de 450,42m até o Marco M-48A, cravado no sopé da 8erra
dos Pacaás Novos; do Ponto P-5 ao Ponto P-6, pertence ao Setor Evandro da Cunha, TP-14/82 da gleba Samaúma, que faz divisa com a área proposta para criação da Reserva Biológica do
Rio Ouro Preto; prosseguindo do Marco M-48A, pelo sopé da referida serra, num percurso aproximado de 23.000,OOm, até o
Ponto P-6, de coordenadas geográficas aproximadas de latitude
10.51058 e longitude 64.5409WGr., situado no referido sopé; deste, segue rumo aproximado de 71.008W, percorrendo uma distância aproximada de 3.300,OOm, até o Ponto P-7 de coordenadas
geográficas aproximadas de latitude 10.51418 e longitude
64.5552"WGr.; deste, segue com rumo aproximado de 7.200,00m,
até o Ponto P-8 de coordenadas geográficas de latitude 10.53558
e longitude 64.5908WGr.; deste, segue com rumo aproximado de
32.008W, percorrendo uma distância aproximada de 11.500,00m,
até o Ponto P-9 de coordenadas geográficas aproximadas de latitude 10.59168 e longitude 65.0224"WGr., deste, segue com rumo aproximado de 56.008W, percorrendo uma distância aproximada de 14.700,OOm, até o Ponto P-10 de coordenadas geográficas aproximadas de latitude 11.03468 e longitude 65.0905"WGr.,
localizadas na margem direito do Rio Pacaás Novos; do Ponto
P-2 ao Ponto P-10 faz divisa com a área proposta para criação
da Floresta Extrativista do Rio Pacaás Novos; Oeste: prosseguindo do Ponto P-10 pela margem do referido rio, no sentido
da jusante, num percurso aproximado de 15.000,OOm, até o Ponto P-11, de coordenadas geográficas aproximadas de latitude
10.57588 e longitude 65.1258"WGr., situado na confluência da
margem esquerda de um igarapé sem denominação; deste, segue
pela citada margem do igarapé no sentido da montante, confrontando com o 8etor Bananeiras TP-6/82, num percurso de
3.700,00, até o Ponto P-1 de coordenadas geográficas aproximadas de latitude 10.57568 e longitude 65.1127"WGr.; deste, segue
pela Linha L-36 com azimute verdadeiro de 126.4750", confrontando com 'O Setor Bananeiras, numa distância aproximada de
6.000,00m, até o Marco M-89, localizado na Linha 62/A; deste,
segue pela Linha 62/A, com azimute verdadeiro de 08.5400" conCol, Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília. 182(2, t.2):1043-1678. mar./abr. 1990.
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frontando com a gleba 2 do Setor Bananeiras, numa distância
de 4.734,70m, até o Marco M-83, localizado na divisa do lote 20
da gleba 2 com o lote 7 da gleba 7/A, deste, segue pela Linha
62, com azimute verdadeiro de 121.4303", confrontando com a
gleba 7/A, numa distância de 671,25m, até o Marco M-73, localizado na divisa do lote 19 da gleba 2 do Setor Bananeiras; deste,
segue pela Linha 62-B, com azimute verdadeiro de 82.4946",
confrontando com a referida gleba, numa distância de
3.817,36m, até o Marco M-105, localizado na divisa do lote 13 da
referida gleba; deste, segue com azimute verdadeiro de
358.5556", confrontando com a referida gleba, numa distância
de 3.482,90m, até o Marco M-126, localizado no sopé da Serra do
Macaxeiral, divisa com o lote 10; deste, segue pelo sopé da referida serra, rumo nordeste, por linha tortuosa numa distância
aproximada de 20.000,00m, até o Marco M-23, onde iniciou-se a
descrição deste polígono.
Art. 2? O Poder Executivo deverá proceder às desapropriações das áreas privadas legitimamente extremadas do Poder
Público, à identificaçâo e arrecadação das áreas públicas e, nos
termos do art. 4? do Decreto n? 98.897, de 30 de janeiro de 1990,
à outorga de contratos de concessão de direito real de uso à população com tradição extrativista.
Parágrafo único. Caberá, ainda, ao Poder Executivo, a
permanente- gestão no sentido de assegurar a eficaz destinação
da área descrita no artigo anterior.
Art. 3? A área da Reserva Extrativista ora criada fica de'
clarado de interesse ecológico e social, conforme preconiza o
art. 225 da Constituição Federal, o art. 9?, inciso VI, da Lei n?
6.938, de 11 de agosto de 1981, com a nova redação dada pela
Lei n? 7.804, de 18 de julho de 1989 e art. 2? do Decreto n?
98.897, de 30 de janeiro de 1990.
Art. 4? Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação.
Art. 5? Revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 13 de março de 1990; 169? da Independência e
102? da República.
JOSÉ SARNEY
João Alves Filho
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DECRETO

N~

99.167, DE 13 DE MARÇO DE 1990
Regulamenta a Lei n? 7.976(1), de 27 de
dezembro de 1989, que dispõe sobre o retinenciemento, pela União, da divida externa
de responsabilidade dos Estados, do Distrito Federal, dos Municípios e de suas entidades da administração indireta.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição
que lhe confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e tendo em
vista o disposto na Lei n~ 7.976, de 27 de dezembro de 1989,
DECRETA:
Art. 1~ Serão refinanciados pela União as dividas dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, bem como das entidades de suas respectivas administrações indiretas, originadas
de empréstimos que lhes tenham sido concedidas pelo Tesouro
Nacional, com a finalidade de honrar compromissos em moeda
estrangeira, contratados por tais entidades com a garantia da
União.
Parágrafo único. O valor a ser refinanciado para cada entidade será limitado ao saldo da divida existente em 1~ de janeiro de 1990.
Art. 2~ Será financiado, a partir de 1990, o montante da
dívida externa das entidades referidas no artigo anterior,
vencível em cada exercício civil, garantida pelo Tesouro Nacionai e com prazo superior a 360 dias, contratada até 31-12-88, observados os limites fixados nos respectivos orçamentos da
União.
§ 1~ O Ministério da Fazenda, através da Secretaria do
Tesouro Nacional (STN) informará ao Banco do Brasil S.A. o
total do financiamento anual a ser concedido a cada entidade.
§ 2? Os valores dos financiamentos a que se refere o caput
deste artigo, para efeito de utilização pelas entidades interessadas, serão expressos em moeda nacional, indicando-se a sua
equivalência em dólares norte-americanos.
Art. 3~ As operações de que tratam os artigos l~ e 2~ deste
decreto obedecerão ainda às seguintes condições:
(1) V. Coleção das Leis de 1989, volume 181, n? 6, pég. 3104.
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1 - Prazo (já incluída a carência):
a) operações de refinanciamento - 20 (vinte) anos, com
vencimento final em 31-12-2009: e
b) operações de financiamento - até 20 (vinte) anos, observado que não poderá ultrapassar o prazo final estabelecido na
alínea anterior.
U - Carência, até 31-12-1994.
lU - Encargos financeiros:
a) atualização monetária: de acordo com a variação da moeda nacional em relação à moeda norte-americana;
b) juros: equivalente àqueles pagos pelo Governo Federal
nos respectivos contratos externos. O Ministério da Fazenda,
por sua Secretaria do Tesouro Nacional (STN), periodicamente,
assim que ocorrer qualquer alteração, informará ao Banco do
Brasil S.A. a taxa a ser utilizada para o cálculo dos juros. Serão calculados sobre os saldos devedores diários previamente
corrigidos e debitados no último dia de cada mês, no vencimento e na Liquidação da dívida;
c) comissão de administração: correspondente a 0,20% (vinte centésimos por cento) ao ano, calculada sobre os saldos devedores diários previamente corrigidos e debitada em 30-6 e 31-12,
no vencimento e na liquidação da dívida; e
d) juros moratórios: correspondentes a 1 % (um por cento)
ao ano, calculados sobre o valor do débito em atraso previamente corrigido.
IV - Forma de pagamento:
a) principal - prestações semestrais vencíveis em 30-6 e
31-12, a partir de 1995, equivalentes ao saldo corridigo dividido
pelo número de prestações vincendas, inclusive a que está sendo paga, facultando-se ao devedor optar pelo pagamento integral ou parcelado da prestação em até 6 amortizações mensais,
durante o período que antecede a cada vencimento;
b) juros contratuais - exigíveis no últímo dia útil de cada
mês, inclusive durante o período de carência;
c) mora - exigível na regularização do respectivo débito; e
d) comissão de administração - exigível no último dia útil
de cada semestre civil, inclusive no período de carência.
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v - Garantias: os Estados e Municípios oferecerão em
garantia, inclusive para as respectivas entidades da administração indireta, cessão do direito ao crédito relativo às quotas ou
parcelas de receitas previstas no art. 159 da Constituição Federal.
VI - Risco das Operações: Tesouro Nacional.
Art. 4? Os beneficios que a União vier a obter em futuras
renegociações com credores externos, referentes aos débitos financeiros e refinanciados nos termos deste decreto, serão repassados às entidades devedoras, mediante a formalização de aditamentos contratuais, ouvida a Procuradoria-Geral da Fazenda
Nacional.
Art. 5~ Os contratos de financiamento e de refinanciamento de que trata este decreto serão firmados pelo Banco do Brasil
S.A., na qualidade de agente financeiro do Tesouro Nacional.
Art. 6? As operações de crédito interno realizadas com base no disposto nos Votos nss 340 e 548, respectivamente de 30 de
julho e 14 de dezembro de 1987, com as alterações introduzidas
pelo Voto n? 128, de 12 de maio de 1989, todos do Conselho Monetário Nacional, serão refinanciados nos prazos deste decreto,
observadas as seguintes condições, além das demais previstas
nos referidos votos:
I - Valor: saldo atualizado da divida existente em I? de
janeiro de 1990;
11 - Prazo: 20 (vinte) anos, com vencimento final em
31-12-2009, já incluida a carência;
111
Carência: até 31-12-1994; e
IV - Forma de pagamento:
a) principal - prestações semestrais venciveis em 30-6 e
31-12, a partir de 1995, equivalentes ao saldo corrigido dividido
pelo número de prestações vincendas, inclusive a que está sendo
paga, facultando-se ao devedor optar pelo pagamento integral
ou parcelado da prestação em até 6 amortizações mensais, durante o período em que antecede a cada vencimento;
b) juros contratuais - exigiveis no último dia útil de cada
mês, inclusive durante o período de carência;
c) mora - exigivel na regularização do respectivo débito; e
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 182(2, t.2):1043-1678, mar./abr. 1990.
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d) comissão de administração - exigível no último dia útil
de cada semestre civil, inclusive no período de carência.
Parágrafo único. As entidades que não utilizarem a prerrogativa do refinanciamento de que trata este artigo, até 30-6-90,
permanecerão sujeitas ao pagamento da dívida no prazo e sob
as condições já pactuadas.
Art. 7? Enquanto não forem firmados os contratos referidos nos artigos I? e 2? do presente decreto. não serão concedidos novos financiamentos da espécie (empréstimos-ponte) às respectivas entidades.
Art. 8? A Secretaria do Tesouro Nacional (STN) do Ministério da Fazenda exercerá a gestão dos programas de financiamento e refinanciamento das dívidas e expedirá as demais instruções necessárias ao cumprimento deste decreto.
Art. 9? Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 10. Revogam-se as disposições em contrário.
Brasília, 13 de março de 1990; 169? da Independência e
102? da República.
JOSÉ SARNEY
Mailson Ferreira da Nóbrega
DECRETO N? 99.168, DE 13 DE MARÇO DE 1990
Dispõe sobre a administração dos portos organizados e a estruturação dos Conselhos Especiais de Usuários.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição
que lhe confere o art. 84, inciso IV, da Constituição:
DECRETA:
Art. 1? A exploração dos portos será pautada na autosuficiência econômico-financeira, entendida esta como a geração
pela atividade portuária de recursos suficientes para fazer face
aos custos de operação dos serviços, aos custos de administração, bem como aos de amortização e remuneração dos investimentos.
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Art. 2? A administração de cada porto organizado será
exercida de forma descentralizada, com o assessoramento de um
Conselho Especial de Usuários (CEUj, nos termos deste decreto.
Art. 3? O CEU será composto de no máximo vinte membros, representativos dos seguintes segmentos com interesse na
atividade do porto, compreendendo, além do dirigente da administração do porto:
I
Ministério dos Transportes;
II
Empresa de Portos do Brasil S.A. (Portobrás);
III
entidade associativa do setor industrial;
IV
entidade associativa do comércio local;
V
entidade associativa da agricultura;
VI
Associação do Comércio Exterior (AEB) ou de representante de entidade associativa local das empresas de comércio exterior;
VII - transportadores rodoviários;
VIII - entidade associativa de grandes usuários dos serviços do porto;
IX - entidade associativa dos terminais extraportuários ;
X
transportadores de navegação de longo curso;
XI - transportadores de cabotagem;
XII - das categorias de empregados que trabalham na
administração do porto;
XIII - das categorias de trabalhadores avulsos da orla
marítima, indicado em conjunto pelos sindicatos correspondentes.
§ I? Mantido o limite estabelecido neste artigo, a composição do CEU poderá ser complementada com representantes do
Estado ou do Municipio de localização do porto ou de outras entidades representativas de interesse para o porto.
§ 2? Os membros serão designados mediante portaria do
Ministro dos Transportes e terão mandato de um ano, permitida
a recondução.
§ 3? O exercicio da função de membro do CEU não será
remunerado.
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Art. 4? O CEU reunir-se-á ordinariamente uma vez por
mês, podendo deliberar com 50% de seus membros.
Parágrafo único.
O CEU elegerá entre seus membros o
presidente, pelo período de um ano, em sistema de rodízio, não
permitida a reeleição.
Art. 5? Compete ao CEU como órgão de assessoramento
da administração do porto:
I - estudar e propor solução para a melhoria dos serviços portuários;
11 - identificar deficiências, propor soluções de correção,
acompanhando os resultados das medidas adotadas;
In
manifestar-se sobre os valores tarifários e suas alterações;

IV
manifestar-se sobre programas de obras, aquisições e
orçamentos anuais de custeio e investimentos;
V - elaborar seu regimento interno com a aprovação de
pelo menos 2/3 de seus membros.
Parágrafo único. Os casos de fixação de tarifas serão decididos na forma deste decreto, dispensada a exigência do art. 1~
do Decreto n~ 79.706 111, de 18 de maio de 1977, com a redação dada pelo art. 5~ do Decreto n~ 91.149 121, de 15 de março de 1985.
Art. 6~ As deliberações do CEU serão submetidas pelo dirigente da administração do porto à apreciação:
I - do Conselho de Administração do respectivo porto no
caso de controlada da Portobrás.
II - do Conselho de Administração da Portobrás, no caso
de porto por ela administrado.
Parágrafo único. As decisões caberão aos Conselhos de
Administração que poderão deliberar em casos especiais ad
referendum do Conselho Especial de Usuários.
Art. 7~ Aplicam-se aos portos explorados sob regime de
concessão as diretrizes estabelecidas neste decreto.

192.
701.

(1) V. Coleção das Leis de 1977, Atos do Poder Executivo volume IV pãg

'

,.

(2) V. Coleção das Leis de 1985, Atos do Poder Executivo volume II pág
'
,.
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Art. 8? O Ministro dos Transportes baixará as instruções
e demais atos necessários à aplicação deste decreto.
Art. 9? Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 10. Revogam-se o Decreto n? 96.909 (3 ), de 3 de outubro de 1988, e demais disposições em contrário.
Brasília, 13 de março de 1990; 169? da Independência e
102? da República.
JOSÉ SARNEY
Mailson Ferreira da Nóbrega
José Reinaldo Carneiro Tavares
DECRETO N? 99.169, DE 13 DE MARÇO DE 1990
Outorga concessão à TV Amazônia
Ltda., para explorar serviço de radiodifusão de sons e imagens (televisão), na Cidade
de Macapâ, Estado do Amapá.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, usando das atribuições que lhe conferem o artigo 84, item IV, da Constituição, e o
artigo 29 do Regulamento dos Serviços de Radiodifusão, aprovado pelo Decreto n? 52.795, de 31 de outubro de 1963, com a redação dada pelo Decreto n? 88.067, de 26 de janeiro de 1983, e
tendo em vista o que consta do Processo MC n? 29000.000433/88,
(Edital n? 20/88),
DECRETA:
Art. 1? Fica outorgada concessão à TV Amazônia Ltda.,
para explorar, pelo prazo de 15 (quinze) anos, sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão de sons e imagens (televisão), na Cidade de Macapá, Estado do Amapá.
Parágrafo único. A concessão ora outorgada reger-se-á pelo
Código Brasileiro de Telecomunicações, leis subseqüentes, regulamentos e obrigações assumidas pela outorgada em sua proposta.
(3) V. Coleção das Leis de 1988, Atos do Poder Executivo, volume VIII,
pág , 18.

cor,
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Art. 2? Esta concessão somente produzirá efeitos legais
após deliberação do Congresso Nacional, na forma do artigo
223, § 3? da Constituição.
Art. 3? O contrato decorrente desta concessão deverá ser
assinado dentro de 60 (sessenta) dias, a contar da data de publicação da deliberação de que trata o artigo anterior, sob pena de
se tornar nulo, de pleno direito, o ato de outorga.
Art. 4? Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 13 de março de 1990; 169? da Independência e
102? da República.

JOSÉ SARNEY
Antônio Carlos Magalhães
DECRETO N? 99.170, DE 13 DE MARÇO DE 1990
Homologa a demarcação da Terra Indígena que menciona, no Estado de Rondônia.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições
que lhe confere o artigo 84, inciso IV da Constituição Federal e
tendo em vista o disposto no artigo 19, § 1? da Lei n? 6.001, de
19 de dezembro de 1973,
DECRETA:
Art. 1? Fica homologada, para os efeitos do art. 231 da
Constituição Federal, a demarcação administrativa promovida
pela Fundação Nacional do Índio (Funaí) da Área Indígena Tubarão Latundê, localizada no Município de Vilhena, Estado de
Rondônia, caracterizada como de ocupação tradicional e permanente indígena, habitada pelos grupos tribais Sabanê, Aikanã e
Latundê, com superfície de 116.613,3671 hectares e perímetro de
177.380,98 metros.
Art. 2? A área indígena de que trata este decreto tem a seguinte delimitação: Norte: Partindo do Marco MK-80/105, de
coordenadas geográficas de 12°26'51,769"8 e 60°48'34,881 "WGr.,
segue deste por uma linha reta com azimute de 90°13'52,6" e
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasflía, 182(2, t.21:1043-1678, mar.labr. 1990.
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distância 3.889,53 metros, até o Marco MK-84, de coordenadas
geográficas de 12'26'51,228"8 e 60'46'26,135"WGr., segue deste
por uma linha reta com azimute de 89°27'58,6" com distância de
3.875,37 metros, até o Marco MK-88, de coordenadas geográficas
de 12'26'48,989"8 e 60 0 4 4 ' 1 7 , 8 8 0 " W G r . , segue deste por uma linha reta com azimute de 89'22'42,7" com distância de 3.853,83
metros, até o Marco MK-92, de coordenadas geográficas de
12'26'46,554"8 e 60 0 4 2 ' 1 0 , 3 4 5 " W G r . , segue por uma linha reta com azimute de 89'09'07,3" com distância de 3.824,52 metros, até o marco MK-94, de coordenadas geográficas de
12'26'43,629"8 e 60'40'03,794"WGr., segue deste por uma linha
reta com azimute de 88'54'49,5" com distância de 2.996,14 metros, até o Marco MK-100, de coordenadas geográficas de
12'26'40.921"8 e 60'38'24,667"WGr, segue deste por uma linha
reta com azimute de 89'41'09,8" com distância 1.301,46 metros,
até o Marco 1 de coordenadas geográficas 12'26'40,312"8 e
60'37'41,597"WGr., segue deste por uma linha reta com azimute de 187'18'46,8" com distância de 10.416,01 metros, até o Marco 2, de coordenadas geográficas de 12'32'16,740"8 e
60'38'22,429"WGr., segue deste por uma linha reta com azimute
de 89'55'43,4" com distância 21.098,82 metros, até o Marco
MK-120/115, de coordenadas geográficas de 12'32'09,493"8 e
60'26'43,954"WGr. Leste: Segue deste por uma linha reta
com azimute de 179'52'39,5" com distância de 9.504,52 metros,
até o Marco MK-120/125, de coordenadas geográficas de
12'37'18,591"8 e 60'26'40,224"WGr., segue deste por uma linha
reta com azimute de 180'02'05,9" com distância de 9.990,70 metros, até o Marco MK-120/135, de coordenadas geográficas de
12'42'43,506"8 e 60 0 2 6 ' 3 7 , 1 8 7 " W G r . , segue deste por uma linha
reta com azimute de 180'03'55,3" com distância de 10.429,41 metros, até o Marco MK-120/145, de coordenadas geográficas de
12'48'22,688"8 e 60 0 2 6 ' 3 4 , 1 7 4 ' ' W G r . , segue deste por uma linha
reta com azimute de 180°13'16,5" com distância de 3.703,43
metros, até o Marco 3, de coordenadas geográficas de
12'50'23,132"8 e 60 026'33,431"WGr., situado na margem direita
do Rio Pimenta Bueno. 8ul: Segue deste pelo referido rio, sentido jusante, com uma extensão de 58.580,35 metros, até o
Marco 4, de coordenadas geográficas de 12'45'15,097"8 e
60'48'25,374"WGr. Oeste: Segue deste por uma linha reta com
azimute de 359'56'49,3" com distância de 3.894,50 metros,
até o Marco MK-80j135, de coordenadas geográficas de
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12'43'08,410"8 e 60'48'26,582"WGr" segue deste por uma linha
reta com azimute de 359'58'31,3" com distância de 10,004,80 metros, até o Marco MK-80/125, de coordenadas geográficas de
12.37'42,953"8 e 60'48'29,509"WGr; segue deste por uma linha
reta com azimute de 000'00'27,1" com distância de 9.893,500 metros, até o Marco MK-80/115, de coordenadas geográficas de
12'32'21,113"8 e 60 0 4 8 ' 3 2 , 1 9 7 ' ' W G r . , segue deste por uma linha
reta com azimute de 000'00'55,0" com distância de 10.124,10 metros, até o Marco MK-80/105, ponto inicial da descrição deste
perímetro.
Art. 3? Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 13 de março de 1990; 169? da Independência e
102? da República.

J08É 8ARNEY
Iris Rezende Machado
João Alves Filho
Rubens Bayma Denys
DECRETO N? 99.171, DE 13 DE MARÇO DE 1990
Abre ao Ministério das Relações Exteriores o crédito suplementar no valor de
NCz$ 3.338.000,00, para reforço de dotação
consignada no vigente Orçamento.

O PRE8IDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições
que lhe confere o artigo 84, inciso IV, da Constituição e da autorização contida no artigo 11, inciso I, letra b , da Lei n? 7.999, de
31 de janeiro de 1990,
DECRETA:
Art. 1? Fica aberto ao Ministério das Relações Exteriores
o crédito suplementar de NCz$ 3.338.000,00 (três milhões, trezentos e trinta e oito mil cruzados novos), para atender a programação indicada no Anexo I deste decreto.
Art. 2? Os recursos necessários à execução do disposto no
artigo anterior decorrerão de anulação parcial da dotação orçaCol. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 182(2, t.2):1043·1678. mar.labr. 1990.
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mentária indicada no Anexo II deste decreto e no montante eapecificado.
Art. 3? Os valores constantes deste decreto, foram calculados com base na unidade de referência orçamentária relativa

ao mês de janeiro de 1990.
Art. 4? Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 5?

Revogam-se as disposições em contrário.

Brasília, 13 de março de 1990; 169? da Independência e
102? da República.
JOSÉ SARNEY
Mailson Ferreira da Nóbrega
João Batista de Abreu
Os anexos estão publicados no DO de 14.3.1990, pág. 5174.

DECRETO N? 99.172, DE 13 DE MARÇO DE 1990
Abre

a Presidência

da República, em
de Planejamento e
Coordenação - Entidades Supervisionadas, crédito suplementar na valor de NCz$
29.500.000,00 para reforço de âoteçõee consignadas no vigente Orçamento.

favor da

Secretaria

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição
que lhe confere o artigo 84, inciso IV, da Constituição e da autorização contida no artigo 11, inciso I, Letra a, da Lei n? 7.999,
de 31 de janeiro de 1990,
DECRETA
Art. I? Fica aberto à Presidência da República, em favor
da Secretaria de Planejamento e Coordenação - Entidades Supervisionadas, o crédito suplementar de NCz$ 29.500.000,00 (vinte e nove milhões e quinhentos mil cruzados novos), para atender a programação indicada no Anexo I deste Decreto.
Art. 2? Os recursos necessários à execução do disposto no
artigo anterior decorrerão de anulação parcial da dotação indicada no Anexo II deste Decreto e no montante especificado.
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 182(2, t.2):lD43-1678, mar.labr. 1990.
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Art. 3? Os valores constantes deste decreto foram calculados com base na unidade de referência orçamentária relativa ao
mês de março de 1990.
Art. 4? Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 5~ Revogam-se as disposições em contrário.
Brasília, 13 de março de 1990; 169? da Independência e
102? da República.

JOSÉ SARNEY
Mailson Ferreira da Nóbrega
João Batista de Abreu
Os anexos estão publicados no DO de 14.3.1990, pág. 5174.

DECRETO N? 99.173, DE 14 DE MARÇO DE 1990
Declara de utilidade pública, para fins
de constituição de servidão administrativa,
faixa de terra destinada à passagem do ramal de linha de transmissão, da Empresa
Elétrica Bregsntine S.A., no Estado de
São Paulo.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, usando da atribuição
que lhe confere o art. 84, item IV, da Constituição, tendo em
vista o disposto no art. 151, letra c, do Decreto n? 24.643, de 10
de julho de 1934, regulamentado pelo Decreto n? 35.851, de 16 de
julho de 1954, e o que consta de Processo n? 27100.002507/89-86,
DECRETA
Art. I? Ficam declaradas de utilidade pública, para fins
de constituição de servidão administrativa, as áreas de terra situadas na faixa de 30,00m (trinta metros) de largura, tendo como eixo o ramal de linha de transmissão, em 138kV, circuito duplo, a ser estabelecido, com início na estrutura n~ 241 da linha
de transmissão Bragantina Paulista-Mogi Mirim 11, pertencente
à Companhia Energética de São Paulo (Cesp) e término na subestação Santa Terezinha, no Município de Bragança Paulista,
Estado de São Paulo, cujos projeto e planta de situação n? 00138-000 foram aprovados por ato do Diretor da Divisão de ConCol. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 182(2, t.2):1043-1678, mar./abr. 1990.
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cessão de Águas e Eletricidade, do Departamento Nacional de
Águas e Energia Elétrica, no Processo n? 27100.002507/89-86.
Art. 2? Fica autorizada a Empresa Elétrica Bragantina
S.A. a promover a constituição de servidão administrativa nas
referidas áreas de terra, na forma da legislação vigente, onde
tal se fizer necessário, para a passagem do ramal de linha de
transmissão de que trata o artigo anterior.
Art. 3? Fica reconhecida a conveniência da constituição de
servidão administrativa necessária em favor da Empresa Elétrica Bragantina S.A., para o fim indicado, a qual compreende o
direito atribuído à empresa concessionária de praticar todos 08
atos de construção, operação e manutenção do mencionado ramal de linha de transmissão e de linhas telegráficas ou telefônicas auxiliares, bem como suas possíveis alterações ou reconstruções, sendo-lhe assegurado, ainda, o acesso à área da servidão através de prédio serviente, desde que não haja outra via
praticável.
Parágrafo único. Os proprietários das áreas de terra atingidas pelo ônus, limitarão o uso e gozo das mesmas ao que for
compatível com a existência da servidão, abstendo-se, em conseqüência, da prática, dentro das mesmas, de quaisquer atos
que a embaracem ou lhe causem danos, incluídos entre eles os
de erguer construções ou fazer plantações de elevado porte.
Art. 4? A Empresa Elétrica Bragantina S.A. poderá promover, em juízo, as medidas necessárias à constituição da servidão administrativa, de caráter urgente, utilizando o processo
judicial estabelecido no Decreto-Lei n? 3.365, de 21 de junho de
1941, com as modificações introduzidas pela Lei n? 2.786, de 21
de maio de 1956.
Art. 5? Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 6? Revogam-se as disposições em contrário.
Brasília, 14 de março de 1990; 169? da Independência e
102? da República.
JOSÉ SARNEY
Vicente Cavalcante Fialho
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília. 182(2. t.2):lü43-1678. mar.labr. 1990.
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DECRETO N? 99.174, DE 14 DE MARÇO DE 1990
Declara de utilidade pública, para fins
de constituição de servidão administrativa,
faixa de terra destinada à passagem de linha de transmissão de Furnas - Centrais
Elétricas S.A., nos Estados do Paraná e
São Paulo.

o PRESIDENTE DA REPÚBLICA, usando da atribuição
que lhe confere o art. 84, item IV, da Constituição, tendo em
vista o disposto no art. 151, letra c, do Decreto n? 24.643, de 10
de julho de 1934, regulamentado pelo Decreto n? 35.851, de 16 de
julho de 1954, e o que consta do Processo n? 27100.001720/89·06,
DECRETA
Art. I? Ficam declaradas de utilidade pública, para fins
de constituição de servidão administrativa, as áreas de terra situadas na faixa variável de 94,50m (noventa e quatro metros e
cinqüenta centimetros) a 72,00m (setenta e dois metros) de largura, tendo como eixo a linha de transmissão, em 750kV, a ser
estabelecida, com início na subestação I vaiporã e término na
subestação Itaberá IH, nos Municipios de Manoel Ribas, Estado do Paraná e Itaberá, Estado de São Paulo, cujos projeto e
planta de situação n? 282.675-5-A foram aprovados por ato do
Diretor da Divisão de Concessão de Águas e Eletricidade, do
Departamento Nacional de Águas e Energia Elétrica, no Processo n? 27100.001720/89-06.
Art. 2? Fica autorizada Furnas - Centrais Elétricas S.A.
a promover a constituição de servidão administrativa nas referidas áreas de terra, na forma da legislação vigente, onde tal se
fizer necessário, para a passagem da linha de transmissão de
que trata o artigo anterior.
Art. 3? Fica reconhecida a conveniência da constituição de
servidão administrativa necessária em favor de Furnas - Centrais Elétricas S.A., para o fim indicado, a qual compreende o
direito atribuído à empresa concessionária de praticar todos os
atos de construção, operação e manutenção da mencionada linha de transmissão e de linhas telegráficas ou telefônicas auxiliares, bem como suas possíveis alterações ou reconstruções,
sendo-lhe assegurado, ainda, o acesso à área da servidão atraCol. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 182(2. t.2):1043-1678, mar.labr. 1990.
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vês de prédio serviente. desde que não haja outra via praticável.
Parágrafo único. Os proprietários das áreas de terra atingidas pelo ônus limitarão o uso e gozo das mesmas ao que for
compatível com a existência da servidão, abstendo-se, em consequência, da prática, dentro das mesmas, de quaisquer atos
que a embaracem ou lhe causem danos, incluídos entre eles 08
de erguer construções ou fazer plantações de elevado porte.
Art. 4? Furnas - Centrais Elétricas S.A. poderá promover. em juízo, as medidas necessárias à constituição de servidão
administrativa, de caráter urgente, utilizando o processo judicial estabelecido no Decreto-Lei n? 3.365, de 21 de junho de 1941,
com as modificações introduzidas pela Lei n? 2.786, de 21 de
maio de 1956.
Art. 5? Este decreto entra em vigor da data de sua publicação.

Art. 6? Revogam-se as disposições em contrário.
Brasilia, 14 de março de 1990; 169? da Independência e
102? da República.

JOSÉ SARNEY
Vicente Cavalcante Fialho
DECRETO N? 99.175, DE 14 DE MARÇO DE 1990
Declara de utilidade pública, para fins
de constituição de servidão administrativa,
faixa de terra destinada à passagem de linhas de transmissão de Centrais Elétricas
do Norte do Brasil S.A. (Eletronorte}, no
Estado do Amazonas.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, usando da atribuição
que lhe confere o art. 84, item IV, da Constituição, tendo em
vista o disposto no art. 151, letra c, do Decreto n? 24.643, de 10
de julho de 1934, regulamentado pelo Decreto n? 35.851, de 16 de
julho de 1954, e o que consta do Processo n? 27100.001389/88-35,
DECRETA:
Art. I? Ficam declaradas de utilidade pública, para fins
de constituição de servidão administrativa, as áreas de terra siCol. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 182(2, t.2):1043-1678, mar.labr. 1990.
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tuadas na faixa variável de 15,00m (quinze metros) a 45,00m
(quarenta e cinco metros) de largura, tendo como eixo as linhas
de transmissão, em 69kV, a serem estabelecidas: a) com origem
na Subestação Manaus I e término na Subestação V8; b) com
origem entre as estruturas 9 e 9-4 da linha de transmissão Subestação Chaveadora - Subestação V8 e término na Subestação
Manaus I; c) com origem na estrutura n? 83 da linha de transmissão Subestação Vê-Subestação Distrito Industrial e término
na Subestação Manaus I, no Município de Manaus, Estado do
Amazonas, cujos projeto e planta de situação n? MAO-800-3002
foram aprovados por ato do Diretor da Divisão de Concessão de
Águas e Eletricidade, do Departamento Nacional de Águas e
Energia Elétrica, no Processo n? 27100.001389/88-35.
M3

Art. 2? Fica autorizada a Centrais Elétricas do Norte do
Brasil S.A. (Eletronorte) a promover a constituição de servidão
administrativa nas referidas áreas de terra, na forma da legislação vigente, onde tal se fizer necessário, para a passagem das
linhas de transmissão de que trata o artigo anterior.
Art. 3? Fica reconhecida a conveniência da constituição de
servidão administrativa necessária em favor da Centrais Elétricas do Norte do Brasil S.A. (Eletronorte), para o fim indicado,
a qual compreende o direito atribuído à empresa concessionária
de praticar -todos os atos de construção, operação e manutenção
das mencionadas linhas de transmissão e de linhas telegráficas
ou telefônicas auxiliares, bem. como suas possíveis alterações
ou reconstruções, sendo-lhe assegurado, ainda, o acesso à área
da servidão através de prédio serviente, desde que não haja outra via praticável.
Parágrafo único. Os proprietários das áreas de terra atingidas pelo ônus limitarão o uso e gozo das mesmas ao que for
compatível com a existência da servidão, abstendo-se, em conseqüência, da prática, dentro das mesmas, de quaisquer atos
que a embaracem ou lhe causem danos, incluídos entre eles os
de erguer construções ou fazer plantações de elevado porte.

Art. 4? A Centrais Elétricas do Norte do Brasil S.A. (Eletronorte) poderá promover, em juízo, as medidas necessárias à
constituição da servidão administrativa, de caráter urgente, utilizando o processo judicial estabelecido no Decreto-Lei n? 3.365,
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 182(2. t.2):1043-1678, mar./abr. 1990.
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de 21 de junho de 1941, com as modificações introduzidas pela
Lei n? 2.786, de 21 de maio de 1956.
Art. 5? Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 6? Revogam-se as disposições em contrário.
Brasília, 14 de março de 1990; 169? da Independência e
102? da República.
JOSÉ SARNEY
Vicente Cavalcante Fialho
DECRETO N? 99.176, DE 14 DE MARÇO DE 1990
Dá a denominação de Governador Pedro Ivo de Figueiredo Campos à barragem
de contenção de cheias que especifica.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição
que lhe confere o art. 84, inciso IV, da Constituição,
DECRETA:
Art. 1? Fica denominada Governador Pedro Ivo de Figueiredo Campos a barragem de contenção de cheias, construída no
Rio Hercílio, localidade de Barra Dollrnann, no Município de
José Boiteux, Estado de Santa Catarina, para proteção de cidades no Vale do Itajaí.
Art. 2? Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Brasília, 14 de março de 1990; 169? da Independência e
102? da República.
JOSÉ SARNEY
Luis Roberto Ponte
DECRETO N? 99.177, DE 15 DE MARÇO DE 1990
Dispõe sobre o regime de acumulação
de cargos e empregos, e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição
que lhe confere o art. 84, inciso IV, da Constituição,
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 182(2, t.2l:1043-1678, mar./abr. 1990.
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DECRETA:
Art. I? Para efeito de fiscalização e cumprimento da vedação constitucional de acumulação remunerada de cargos ou empregos públicos, os órgãos da Administração Pública Federal
direta, as autarquias, as fundações e empresas públicas e as sociedades de economia mista são obrigados a fornecer informações sobre o seu pessoal, na forma estabelecida pela Secretaria
de Administração Federal, da Presidência da República.
Art. 2? A apuração da acumulação será de responsabilidade:
I - do órgão ou entidade que efetuou o último provimento, no caso de cargos ou empregos públicos federais; e
II - dos órgãos integrantes do Sistema de Controle Interno do Poder Executivo, das autarquias e das fundações, nos casos de acumulação de cargo ou emprego federal com outro da
Administração Pública direta ou indireta dos Estados, do Distrito Federal e dos Municipios.
Art. 3? As Secretarias de Controle Interno promoverão a
responsabilidade dos dirigentes dos órgãos e entidades que permitirem a acumulação ilícita, para aplicação das sanções cabíveis.
Art. 4~ A partir de 1~ de maio de 1990, o valor da retribuição paga pelo exercício de cargo ou função de confiança em órgãos ou entidades da Administração Pública Federal direta, autárquica e fundacional, não poderá ser superior ao valor da remuneração percebida pelo ocupante de cargo ou função de confiança do Grupo Direção e Assessoramento Superiores (DAS),
nível 6.
Art. 5~ Até o dia 15 de abril de 1990, os órgãos da Administração Pública Federal direta. autárquica e fundacional, inclusive as que se refere a Lei n~ 7.596111. de 10 de abril de 1987,
cujas tabelas salariais incluírem cargos com retribuição superior à prevista no art. 4?, proporão à Secretaria de Administração Federal a reestruturação das respectivas tabelas.
(1) V.

Coleçao das Leis de 1987, Atos do Poder Legislativo, volume IH, pág.

45.
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Art. 6? Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 7? Revogam-se as disposições em contrário.
Brasília, 15 de março de 1990; 169? da Independência e
102? da República.

FERNANDO COLLOR
Bernardo Cabral
DECRETO N? 99.178, DE 15 DE MARÇO DE 1990
Dispõe sobre contenção de despesas na
AdministraçãO Pública Federal e dá outras
providências.

o PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição
que lhe confere o art. 84, incisos IV e VI, da Constituição,
DECRETA:
Art. I? OS veículos automotores de transporte rodoviário
da Administração Pública Federal direta, das autarquias e das
fundações públicas, são classificados, para fins de utilização,
nas seguintes categorias:
I
veículos de representação;
II - veículos especiais;
III - veículos de serviço.
Art. 2? Os veículos de representação são utilizados exclusivamente:
I - pelo Presidente da República;
II ~ pelos Ministros de Estado.
Art. 3? São veículos especiais os destinados ao atendimento de atividades peculiares dos Ministêrios Militares e do das
Relações Exteriores.
Art. 4? São veículos de serviço:
I - os de uso privativo das Forças Armadas;
11 - os utilizados exclusivamente:
a) em transporte de material;
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 182(2, t.2):1043-1678, mar.labr. 1990.
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b) em atividades relativas à:

1.
2.
3.
4.

segurança pública;
saúde pública;
defesa nacional;
fiscalização.

Art. 5~ Os veículos automotores de transporte rodoviário
da Administração Pública Federal direta, das autarquias e das
fundações que não se enquadrem na classificação de que tratam
os artigos anteriores serão alienados, mediante leilão, no prazo
de sessenta dias contados da data da publicação deste decreto.

Art. 6? É vedada a contratação de veículos de terceiro,
salvo para atender a comprovadas situações especiais de alto
interesse da Administração Pública Federal, mediante autorização do Secretário da Administração Federal, publicada no
Diário Oficial, da União.
Art. 7? É vedada aos órgãos e entidades referidos no art.
I - a requisição de veículos de empresas públicas e de
sociedades de economia mista;
11 - a contratação, a renovação ou a prorrogação dos contratos existentes, de serviços de transporte coletivo para condução de servidores de suas residências ao local de trabalho e
vice-versa;
III - a locação e a renovação dos contratos de locação de
veículos de representação pessoal.

Art. 8? As empresas públicas, sociedades de economia
mista e demais entidades controladas direta ou indiretamente
pela União, alienarão, no prazo de sessenta dias contados da
data da publicação deste decreto, todos os veículos terrestres
automotores destinados ao transporte dos respectivos administradores.
Art. 9? Serão alienadas, no prazo de noventa dias, todas
as aeronaves de transporte de passageiros de propriedade de
autarquias, fundações, empresas públicas, sociedades de economia mista e demais entidades controladas direta ou indiretamente pela União.
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 182(2, t.2):1043-1678, mar./abr. 1990.
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Art. 10. Os dirigentes das empresas públicas, quando for o
caso, os das sociedades de economia mista e 08 das demais entidades controladas direta ou indiretamente pela União, farão
convocar, no prazo de cinco dias contados da data da publicação deste decreto, assembléia geral de acionistas para deliberar
sobre:
I - as matérias de que tratam 08 arts. 8? e 9?;
II - a alteração dos estatutos, para designação, como Presidente dos respectivos Conselhos de Administração, de titular
de órgão do Ministério 80 b cuja supervisão se encontrem.
§ I? O disposto neste artigo equivale, para todos os efeitos
à comunicação de que trata a alinea c do art. 123 da Lei n?
6.404(1), de 15 de dezembro de 1976.
§ 2? O representante da União ou da entidade federal controladora nas assembléias gerais, votará de forma a garantir a
alienação dos bens, conforme o disposto neste decreto.
Art. 11. Até 31 de dezembro de 1990, somente serão autorizadas viagens ao exterior nos seguintes casos;
I - negociação ou formalização de contratações internacionais que, comprovadamente. não possam ser realizadas no
Brasil ou por intermédio de embaixadas, representações e escritórios sediados no estrangeiro, ouvida previamente a Secretaria
da Administração Federal;
II - delegações e representações constituídas mediante
ato do Presidente da República;
IH
missões militares;
IV - prestação de serviços diplomáticos;
V - intercâmbio cultural, científico ou tecnológico, acordado com a interveniência do Ministério das Relações Exteriores;
VI - bolsas de estudos para curso de pós-graduação

stricto sensu.
Parágrafo único. Ressalvados os casos dos incisos II e IV,
o servidor, no prazo de quinze dias contados do seu retorno ao
País, apresentará, à Sec'retaria do Tesouro Nacional, prestação
(1)

V. Coteceo das Leis de 1976, Atos do Poder Legislativo, volume VII, pág.
105.
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de contas das diárias recebidas, bem assim, ao órgão em que tiver exercício, relatório circunstanciado dos trabalhos desenvolvidos.
Art. 12. As viagens para participação em congressos
científicos e reuniões similares internacionais no exterior, desde
que aprovadas pelos órgãos competentes da Administração PÚblica Federal e com duração não superior a quinze dias, inclusive trânsito, poderão ser autorizadas com ônus limitado.
Art. 13. As viagens não previstas nos arts. 10 e 11 poderão ser autorizadas desde que sem ônus.
Art. 14. É vedada a cessão ou requisição de servidores
pertencentes a órgãos ou entidades da Administração Pública
direta ou indireta.
§ I? Ficam revogadas as cessões ou requisições, a qualquer título, de servidores de que trata este artigo, que deverão
apresentar-se aos órgãos ou entidades de origem, até o dia I? de
maio de 1990, sob pena de caracterizar abandono do cargo ou
emprego ocupado.
§ 2? O disposto neste artigo não se aplica:
a) à requisição de servidores em virtude de específica disposição de lei ou por órgãos da Presidência da República;
b) à cessão de servidores para exercerem cargo de direção
em órgãos ou entidades da Administração Pública Federal;
c) à cessão de servidores para exercerem cargos de direção
em órgãos ou entidades dos Estados, Distrito Federal e dos Municípios.
Art. 15. São mantidas as cessões de servidores ao Senado
Federal, à Câmara dos Deputados e aos Tribunais Superiores,
já autorizadas na forma da legislação anterior, observado o
período estabelecido na respectiva autorização.
Art. 16. A contratação de serviços de publicidade dos
atos, programas, obras e campanhas de responsabilidade dos
órgãos da Presidência da República e dos Ministérios, será efetuada por intermédio de Comissão Exclusiva de Licitação de
Serviços de Publicidade, presidida, no primeiro ano, pelo Chefe
do Gabinete Pessoal do Presidente da República.
§ I? O disposto neste artigo aplica-se aos casos de prorrogação ou renovação dos contratos atualmente em vigor.
Colo Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 182(2, t.2):1043-1678. mar.labr. 1990.
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§ 2? Regimento Interno aprovado pelo Presidente da República disporá sobre a composição e o funcionamento da Comissão de que trata este artigo.
Art. 17. É instituída, no Gabinete Pessoal do Presidente
da República, sob a presidência do respectivo titular, Comissão
de Aprovação de Projetos Básicos de Serviços de Publicidade,
com a finalidade de deliberar sobre projetos básicos de publicidade e estimular, com vistas à racionalização de recursos públicos, a respectiva integração e contratação consorciada ou conveniada, sempre que o seu objeto interessar a mais de um órgão
ou entidade da Administração Pública Federal, bem assim expedir as instruções necessárias ao cumprimento do disposto
neste artigo.
§ I? A convite do Presidente da Comissão, poderão participar de suas reuniões pessoas de notários conhecimentos e experiência na matéria, bem assim representantes dos órgãos e entidades interessados.
§ 2? A participação na Comissão não será remunerada.
Art. 18. São suspensos, pelo prazo de sessenta dias contados da data da publicação deste decreto, os contratos de publicidade em vigor, que serão alterados, mediante aditivo, para
adaptá-los aos requisitos e condições contidos nas instruções a
que alude a parte final do artigo anterior, observado o disposto
no art. 55 do Decreto-Lei n? 2.300 121, de 21 de novembro de 1986.
Art. 19. A partir da data da publicação deste decreto é vedada a realização de despesas com recursos provenientes de dotações orçamentárias, inclusive suprimento de fundos, para o
atendimento de gastos com assinaturas de revistas, jornais e periódicos, salvo de natureza estritamente técnica, bem assim com
cartões, brindes, convites e outros dispêndios congêneres de natureza pessoal.
Art. 20. Aos órgãos integrantes do Sistema de Controle
Interno do Poder Executivo, bem assim aos Conselhos Fiscais
ou órgãos equivalentes das autarquias, fundações, empresas públicas, sociedades de economia mista, e demais entidades controladas direta ou indiretamente pela União, incumbe a fiscali(2) V. Coleção das Leis, de 1986, Atos do Poder Legislativo, volume VII, pág.
25.
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zação das medidas contidas neste decreto e a apuração das res-

ponsabilidades.
Parágrafo único. Incorrerão em responsabilidade administrativa e civil, os dirigentes de órgãos e entidades, inclusive os
representantes da União referidos no § 2? do art. 10, que descumprirem ou se omitirem no cumprimento das normas estabelecidas neste decreto.
Art. 21. Sem prejuízo do disposto na legislação pertinente,
os órgãos e entidades a que se refere este decreto farão publicar, no Diário Oficial da União, no prazo de quinze dias contados da data do evento, extrato dos instrumentos contratuais relativos a:
I - serviços de consultoria e congêneres, inclusive quando decorrentes de obrigação legal ou estipulação em virtude de
acordo ou contrato com entidades internacionais;
II - mão-de-obra indireta, sob qualquer modalidade.
Parágrafo único. O disposto neste artigo aplica-se também
aos serviços retribuídos mediante recibo.
Art. 22. Revogam-se as disposições em contrário.
Brasília, 15 de março de 1990: 169? da Independência e
102? da República.
FERNANDO COLLOR
Bernardo Cabral
DECRETO N? 99.179, DE 15 DE MARÇO DE 1990
Institui o Programa Federal de Desregulementeçüo.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição
que lhe confere o art. 84, inciso IV, da Constituição,
DECRETA:
Art. I? Fica criado o Programa Federal de Desregulamentação, fundamentado no princípio constitucional da liberdade
individual, com a finalidade de fortalecer a iniciativa privada,
em todos os seus campos de atuação, reduzir a interferência do
Estado na vida e nas atividades do indivíduo, contribuir para a
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 182(2, t.2):1043-1678, mar.!abr. 1990.
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maior eficiência e o menor custo dos serviços prestados pela
Administração Pública Federal e sejam satisfatoriamente atendidos os usuários desses serviços.
Art. 2? O programa de que trata este decreto será formulado e executado com a observância das seguintes diretrizes:
I ~ a Administração Pública Federal, em principio, aceitará como verdadeiras as declarações feitas pelos administrados,
substituindo, sempre que cabível, a exigência de prova documental ou de controles prévios por fiscalização dirigida que assegure a oportuna repressão às infrações da lei;
II - somente serão mantidos os controles e as formalidades imprescindíveis;
UI - a atividade econômica privada será regida, basicamente, pelas regras do livre mercado, limitada a interferência
da Administração Pública Federal ao que dispõe a Constituição;

IV - sempre que possivel, a Administração Pública Federal atuará mediante convênios entre seus órgãos e entidades, ou
entre estes e os Estados, o Distrito Federal e os Municípios, visando à descentralização da atividade administrativa, à redução
dos custos e à eliminação dos controles' superpostos;
V - os órgãos e entidades da Administração Pública Federal observarão o cumprimento das normas vigentes, editadas
na execução do extinto Programa Nacional de Desburocratização, criado pelo Decreto n? 83.740(11, de 18 de julho de 1979, bem
assim os seus princípios fundamentais.
Art. 3? Serão adotadas as medidas necessárias para a extinção dos órgãos e entidades da Administração Pública Federal
cujas atribuições se tornem supérfluas ou conflitem com o
cumprimento das diretrizes estabelecidas neste decreto.
Art. 4? O Programa Federal de Desregulamentação, vinculado à Presidência da República, será dirigido e orientado pela
Secretaria·Geral da Presidência da República e executado pela
Secretaria da Administração Federal.

(1)

V. Coleção das Leis de 1979. Atos do Poder Executivo, volume VI, pág.

60.
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Art. 5~ Para os fins do disposto nos artigos precedentes,
será criada, no âmbito da Secretaria-Geral da Presidência da
República, uma Comissão Especial, composta de um representante de cada ministério civil e de três representantes da Secretaria da Administração Federal, à qual caberá promover o levantamento das matérias, atividades e setores a serem objeto de
desregulamentação, bem como propor prioridades quanto às medidas a serem adotadas.
Parágrafo único. A comissão instituída neste artigo será
presidida pelo Secretário-Geral da Presidência da República e
terá como secretário-executivo o Secretário da Administração
Federal.
Art. 6? Ao Presidente da Comissão Especial caberá:
I - propor ao Presidente da República as medidas necessárias ao cumprimento dos objetivos do programa;
II - articular-se com os Ministros de Estado e com os Secretários Nacionais, visando à adoção das medidas necessárias
ao cumprimento do programa, nas respectivas áreas de competência;
IH - orientar e coordenar a execução do programa ê os
trabalhos da Comissão Especial.
Art. 7? Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 8? Revogam-se as disposições em contrário.
Brasília, 15 de março de 1990; 169~ da Independência e
102~ da República.
FERNANDO COLLOR

Bernardo Cabral
DECRETO N~ 99.180, DE 15 DE MARÇO DE 1990 (")
Dispõe sobre a reorganização e o funcionamento dos 'orgéoe da Presidência da
República e dos Ministérios e dá outras
providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição
que lhe confere o art. 84, incisos IV e VI, da Constituição,
(*) Retificado no DO de 19.3.1990 (v. pág. 1681 deste volume).
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DECRETA:
TÍTULO I
Disposição Preliminar

Art. I? A Administração Pública Federal direta compreende a Presidência da República e os seguintes Ministérios:
I
da Justiça; .
II
da Marinha;
III
do Exército;
IV
das Relações Exteriores;
V
da Educação;
VI
da Aeronáutica;
VII
da Saúde;
VIII
da Economia, Fazenda e Planejamento;
IX
da Agricultura e Reforma Agrária;
X
do Trabalho e da Previdência Social;
XI
da Infra-Estrutura;
XII
da Ação Social.
TÍTULO II
Da Presidência da República
CAPÍTULO I
Da Organização
Art. 2? A Presidência da República é constituída, essencialmente, pela Secretaria-Geral, pelo Gabinete Militar e pelo
Gabinete Pessoal do Presidente da República.
Parágrafo único. Também a integram:
a) como órgãos de consulta do Presidente da República:
1. o Conselho da República;
2. o Conselho de Defesa Nacional;
b) como órgãos de assessoramento imediato ao Presidente
da República:
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1. o Conselho de Governo;
2. o Alto Comando das Forças Armadas;
3. o Estado-Maior das Forças Armadas;
4. a Consultoria-Geral da República;
c) como órgãos de assistência direta e imediata ao Presidente da República:
1. a Secretaria da Cultura;
2. a Secretaria da Ciência e Tecnologia;
3. a Secretaria do Meio Ambiente;
4. a Secretaria do Desenvolvimento Regional;
5. a Secretaria dos Desportos;
6. a Secretaria de Administração Federal;
7. a Secretaria de Assuntos Estratégicos.
CAPÍTULO II
Da Competência e da Estrutura dos Órgãos
Seção I
Da Secretaria-Geral
Art. 3? A Secretaria-Geral compete:
I - assistir ao Presidente da República no desempenho
de suas atribuições;
II - coordenar a ação administrativa do Governo, o
acompanhamento de programas e políticas governamentais e o
relacionamento com os Estados, o Distrito Federal e os Municípios;
III - preparar as mensagens do Poder Executivo ao Congresso Nacional, acompanhar a tramitação de atos legislativos e
examinar, em conjunto com outros órgãos da Administração Pública Federal, os projetos que forem submetidos à sanção presidencial;
IV - exercer a supervisão técnica das Secretarias da Presidência da República;
V - promover a numeração, o registro e a publicação de
leis, decretos, mensagens, portarias e demais atos da competência dos órgãos da Presidência da República.
.
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Art. 4? A Secretaria-Geral compõe-se de:
I
Subsecretaria-Geral:
II
Cerimonial;
III
Secretaria de Controle Interno.
Parágrafo único. O Gabinete Militar e o Gabinete Pessoal,
diretamente subordinados ao Presidente da República, vinculam-se administrativamente à Secretaria-Geral.
Art. 5? A Subsecretaria-Geral compete:
I - executar os trabalhos especialmente atribuídos pelo
Secretário-Geral;
II - orientar, coordenar, supervisionar e controlar as atividades de apoio administrativo da Presidência da República;
III - coordenar as atividades de apoio na preparação e
execução de viagens e visitas presidenciais;
IV - supervisionar as atividades de comunicação administrativa, numeração de publicação de leis, medidas provisórias,
decretos e outros atos, lavratura de termos de posse e guarda
dos respectivos livros e obtenção de referenda ministerial nos
atos do Presidente da República.
V - distribuir os imóveis funcionais destinados aos servidores lotados nos órgãos de que trata o art. 2?;
VI - elaborar a proposta orçamentária e a programação financeira da Presidência da República e executar o orçamento.
Art. 6? Compete ao Cerimonial:
I - zelar pela observância das Normas do Cerimonial
Público nas solenidades a que comparecer o Presidente da República;
11 - organizar, orientar e coordenar a entrega de credenciais e demais solenidades e recepções que se realizem nos palácios presidenciais ou de que participe, no País, o Presidente da
República;
III - transmitir ao Secretário-Geral o programa das solenidades e recepções oficiais a que tenham de comparecer o Presidente da República e as demais autoridades da Presidência da
República;
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IV
expedir e controlar os convites para solenidades
oficiais;
V
assessorar o Secretário-Geral na preparação e execução das viagens e visitas presidenciais;
VI - receber e organizar a agenda de convites oficiais
endereçados ao Presidente da República;
VII - opinar em questões de precedência;
VIII - planejar e executar as atividades de relações públicas nos palácios da Presidência da República;
IX - articular-se com o Cerimonial dos Governos dos
Estados, do Distrito Federal e dos Municípios;
X - articular-se com o Cerimonial do Ministério das
Relações Exteriores para:
a) a elaboração do programa de posse do Presidente e do
Vice-Presidente da República;
b) a elaboração do programa de viagens oficiais do Presidente da República ao exterior;
c) a organização das audiências do Presidente da República
a agentes diplomáticos e outras personalidades estrangeiras;
d) o preparo da correspondência oficial de cortesia doPresidente da República com personalidades estrangeiras;
e) o planejamento e execução do programa de viagem, ao
Brasil, de Chefes de Estado ou personalidades estrangeiras.
Parágrafo único. O Cerimonial tem as atribuições de Secretaria da Ordem Nacional do Mérito e do Livro do Mérito.
Art. 7? À Secretaria de Controle Interno compete:
I - controlar a gestão orçamentária, financeira e patrimonial dos órgãos subordinados e das entidades vinculadas;
II - acompanhar a execução do Orçamento e dos programas de trabalho dos órgãos subordinados e das entidades vinculadas, verificar a utilização regular e racional dos recursos e
bens públicos e avaliar os resultados alcançados pelos administradores;
IH - orientar os administradores com vistas à racionalização da execução da despesa, à eficiência e eficácia da gestão
dos órgãos subordinados e das entidades vinculadas;
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IV
realizar a contabilidade analítica e a contabilidade
sintética;
V - executar os trabalhos de auditoria contábil e de auditoria de programas.

Seção II
Do Gabinete Militar
Art. 8? Ao Gabinete Militar compete:
I - assistir ao Presidente da Repúblíca no desempenho
de suas atribuições referentes aos assuntos militares;
II - zelar pela segurança do Presidente da República, do
Vice- Presidente da República, do Secretário-Geral, do Chefe do
Gabinete Militar, do Chefe do Gabinete Pessoal, bem assim das
respectivas residências e dos palácios presidenciais;
III - coordenar a participação do Presidente da República
em cerimônias militares;
IV - supervisionar as atividades de transporte do Presidente da República.
Art. 9? O Gabinete Militar compõe-se de:
I
Chefia;
II
Subchefia da Marinha;
III
Subchefia do Exército;
IV
Subchefia da Aeronáutica;
V
Serviço de Segurança.
Art. 10. Compete à Chefia do Gabinete Militar dirigir,
orientar, supervisionar, coordenar e controlar as atividades dos
órgãos do Gabinete Militar, de modo a assegurar, em sua área
de atuação, assistência ao Presidente da República e, emespecial:
I - assessorar diretamente o Presidente da República
nos assuntos de competência do Gabinete Militar;
II - superintender os trabalhos do Gabinete Milítar;
lU ~ transmitir aos ministros militares e outras autoridades militares ordens e diretrizes do Presidente da República.
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Art. 11. Compete às Subchefias da Marinha, do Exército e
da Aeronáutica:
.
I - estudar e encaminhar documentos, bem assim emitir
pareceres ou informações sobre assuntos de interesse dos ministérios militares correspondentes, do Estado-Maior das Forças
Armadas e dos demais órgãos vinculados ao Gabinete Militar;
II - manter contatos funcionais do Gabinete Militar com
os respectivos ministérios militares, Estado-Maior das Forças
Armadas e demais órgãos vinculados ao Gabinete Militar;
III - assistir à Chefia do Gabinete Militar no estudo e encaminhamento de questões técnicas e adminitrativas de sua
competência ou em que sejam especialmente incumbidas de
atuar;

IV - realizar outras atividades determinadas pela Chefia
do Gabinete Militar.
Parágrafo único. A Subchefia da Aeronáutica compete, especificamente, a segurança das aeronaves presidenciais e o planejamento das operações de transporte aéreo de interesse da
Presidência da República.
Art. 12. Compete ao Serviço de Segurança:
I - proporcionar segurança ao Presidente da República, ao Vice-Presidente da República, ao Secretário-Geral, ao
Chefe do Gabinete Militar, ao Chefe do Gabinete Pessoal, bem
assim às respectivas residências e aos palácios presidenciais,
coordenando e providenciado as medidas necessárias;
II - zelar pela manutenção da ordem e da disciplina nas
dependências dos palácios presidenciais e circunvizinhanças;
III - fornecer documento de identidade especial às autoridades e demais servidores da Presidência da República, aos
jornalistas credenciados e a outras pessoas que freqüentem os
palácios presidenciais, em virtude do cargo ou função;
IV - autorizar o ingresso de visitantes ou pessoas, incumbidas de trabalhos eventuais nos palácios presidenciais;
V - controlar a circulação e o estacionamento de veículos em dependências dos palácios e nas imediações;
VI - supervisionar e coordenar o transporte do Presidente da República;
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VII - planejar e executar as atividades necessárias à proteção das instalações da Presidência da República;
VIII - realizar outras tarefas que lhe sejam atribuídas.

Seção III
Do Gabinete Pessoal do Presidente da República
Art. 13. Ao Gabinete Pessoal compete assistir ao Presidente da República nos serviços de secretaria particular e de
ajudância-de-ordens.
Art. 14. O Gabinete Pessoal compõe-se de:
I - Secretaria Particular;
II - Ajudância-de-Ordens.
Art. 15. Compete à Secretaria Particular do Gabinete Pessoal:
I - executar os trabalhos distribuídos pelo Presidente da
República;
II - encarregar-se da correspondência pessoal do Presidente da República;
III - organizar e manter em dia o arquivo pessoal do Presidente da República;
IV - coordenar o trabalho dos Oficiais de Gabinete do
Presidente da República.
Art. 16. Compete à Ajudância-de-Ordens assistir, direta e
indiretamente, ao Presidente da República nos assuntos de serviço e de natureza pessoal.

Seção IV
Dos Conselhos da República e da Defesa Nacional
Art. 17. O Conselho da República e o Conselho de Defesa
N acíonal, com a composição e atribuições previstas na Constituição terão a organização e o funcionamento regulados em legislação especial.
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Seção V

Do Conselho de Governo
Art. 18. O Conselho de Governo, integrado pelos Ministros de Estado, com a finalidade de assessorar o Presidente da
República na fixação de diretrizes de ação governamental,
reunir-se-á quando por ele convocado.
Parágrafo único. O Conselho de Governo será presidido,
em cada reunião, por Ministro de Estado, para este fim designado pelo Presidente da República.

Seção VI

Do Alto Comando das Forças Armadas
Art. 19. Ao Alto Comando das Forças Armadas, integrado
pelos Ministros Militares e pelos Chefes dos Estados-Maiores
de cada uma das Forças Singulares, compete assessorar o Presidente da República nas decisões relativas à política militar e à
coordenação dos assuntos pertinentes às Forças Armadas.
Parágrafo único. O Alto Comando das Forças Armadas
reunir-se-á quando convocado pelo Presidente da República e
será secretariado pelo Chefe do Gabinete Militar da Presidência
da República.

Seção VII

Do Estado-Maior das Forças Armadas
Art. 20. O Estado-Maior das Forças Armadas, mantida
sua atual estrutura, tem por finalidade assessorar o Presidente
da República nos assuntos referidos no art. 50 do Decreto-Lei
n? 200111, de 25 de fevereiro de 1967.
(1) V. Coleção das Leis de 1967, Atos do Poder Legislativo, volume l, pág.
240.
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Seção VIII
Da Consultoria-Geral da República
Art. 21.

À Consultoria-Geral da República compete:
assessorar o Presidente da República em assuntos
de natureza jurídica, produzindo pareceres e estudos ou propondo normas, medidas e diretrizes;
II - fixar a interpretação da Constituição, das leis, dos
tratados, dos decretos e de outros atos normativos, a ser uniformemente seguida pelos órgãos e entidades da Administração
Pública Federal;
IV - coordenar, supervisionar e controlar as atividades
do serviço jurídico da Administração Pública Federal direta, indireta e fundacional para que se uniformize a jurisprudência administrativa, sejam as leis corretamente aplicadas e se previnam litígios;
V - preparar as informações a serem prestadas, pelo
Presidente da República, ao Poder Judiciário, quanto a medidas
impugnadas de ato presidencial ou quanto a representações por
inconstitucionalidade de lei ou ato normativo federal;
VI - cooperar na formulação de proposições de caráter
normativo;
VII - desenvolver atividades de relevante interesse federal, das quais especificamente a encarregue o Presidente da República;
VIII - manter estreita colaboração com a Secretaria-Geral
e o Gabinete Militar da Presidência da República em matéria
jurídica.

I -

Art. 22. A Consultoria-Geral da República compõe-se de:
I
Gabinete do Consultor-Geral da República;
II - Consultoria da República.
Art. 23. Ao Gabinete do Consultor-Geral da República
compete:
I - dirigir os trabalhos administrativos, inclusive os de
planejamento, modernização e reforma;
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11 - superintender e promover a execução das atividades
de documentação e informática, datilografia e reprografia e serviços gerais da Consultoria-Geral da República;
III - assistir ao Consultor-Geral da República em todas as
atividades pessoais, cuidar de sua correspondência, organizarlhe a pauta de audiências, as viagens e o arquivo pessoal;
IV - preparar e coordenar as solenidades realizadas na
Consultoria-Geral da República e informar as autoridades que a
compõem dos eventos oficiais a que devam comparecer.
Art. 24. A Consultoria da República compete colaborar
com o Consultor-Geral no desempenho das atividades-fim do órgão, produzindo pareceres, informações, pesquisas e estudos
jurídicos, examinando e elaborando anteprojetos de atos normativos.

Seção IX
Da Secretaria da Cultura
Art. 25. A Secretaria da Cultura compete preservar e desenvolver o patrimônio cultural brasileiro, estimular a criatividade artística e promover a preservação da identidade cultural
do País.
Art. 26. A Secretaria da Cultura compõe-se de:
I
Conselho Nacional de Política Cultural;
II
Departamento da Produção Cultural;
III
Departamento de Cooperação e Difusão Cultural.
Art. 27. Ao Conselho Nacional de Política Cultural compete:
I - assessorar o Secretário da Cultura na formulação da
política cultural, mediante avaliações, críticas e proposições
quanto às formas de atuação governamental nas atividades culturais;
II - atuar como instância de conciliação para dirimir
questões pertinentes aos direitos do autor, à exibição cinematográfica e à comercialização de vídeo;
III - disciplinar as atividades cinematográficas em todo o
território nacional, como tal entendidas a produção, reprodução,
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comercialização, venda, locação, permuta, exibição, importação
e exportação de obras cinematográficas, bem assim dos meios
utilizados para sua veiculação;
IV - exercer as atribuições de que tratam os incisos II a
V, VII a X, XVI a XVIII, XX, XXII a XXIV e XXVI a XXVIII
do art. 5? do Decreto n? 93.881 121, de 23 de dezembro de 1986;
Art. 28. Ao Departamento da Produção Cultural compete:
I - controlar e fiscalizar o cumprimento da legislação
relativa aos direitos do autor, às atividades cinematográficas e
à comercialização de livros;
II - proceder à arrecadação, à distribuição e ao pagamento dos direitos autorais e conexos, bem assim informar aos
destinatários os critérios adotados para a respectiva apuração;
UI - registrar obras e contratos relativos à exploração
econômica de obra de criação artística ou literária, bem assim
emitir certificados e autorizações;
IV - assistir, tecnicamente, os organismos de administração coletiva de direitos do autor ou que fiscalizem o resultado de sua exploração;
V - aplicar as penalidades previstas em lei e julgar os
recursos interpostos;
VI - vender e distribuir os ingressos padronizados e os
borderôs-padrão a que se refere o inciso 4? do art. 9? da Lei n?
6.281 131, de 9 de dezembro de 1975;
VII - acompanhar o recolhimento das receitas institucionais de que tratam os Decretos-Leis n?s 862 141, de 12 de setembro de 1969, e 1.900 151, de 21 de dezembro de 1981;
VIII - arrecadar a remuneração da exibição de curtametragern.
(2) V. Coíeçeo das Leis de 1986, Atos do Poder Executivo, volume VIII,
pág. 831.

(3) V. Coíeceo das Leis de 1975, Atos do Poder Legislativo, volume VII,
pág. 192.

(4) V. Coleçà.o das Leis, de 1969, Atos do Poder Legislativo, volume V, pág.
204.
(5) V. Coleção das Leis de 1981, Atos do Poder Legislativo, volume VII,
pág. 45.
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Art. 29. Ao Departamento de Cooperação e Difusão Cultural compete:
I - promover a difusão das manifestações culturais brasileiras em todo o território nacional, em articulação com os Governos dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios;
II - difundir a produção artística brasileira através de
apoio e estímulo à realização de festivais, exposições, concursos
e outras iniciativas semelhantes;
III - adotar medidas tendentes à unidade da política cultural formulada pela Secretaria, em articulação com o Instituto
do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional e o Instituto Nacional de Atividades Culturais;
IV - desenvolver projetos e programas integrados com outros órgãos da Administração Públíca Federal;
V - estimular e coordenar o intercâmbio de bens e serviços culturais com o exterior, em articulação com os ministérios
afins, especialmente o Ministério das Relações Exteriores, bem
assim com outras instituições públicas ou privadas;
VI - articular e coordenar a realização de projetos e programas com organismos e governos estrangeiros e agências internacionais, visando à difusão e ao intercâmbio cultural.
Art. 30. À Secretaria da Cultura, vinculam-se o Instituto
do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, o Instituto N acionai de Atividades Culturais e a Fundação Casa de Rui Barbosa.

Seção X

Da Secretaria da Ciência e Tecnologia
Art. 31. À Secretaria da Ciência e Tecnologia compete:
I - planejar, coordenar, supervisionar e controlar as
atividades de ciência e tecnologia de acordo com as políticas e
diretrizes estabelecidas pelo Presidente da República;
II - acompanhar e avaliar os resultados e divulgar informações sobre ciência e tecnologia;
III - desenvolver as atividades de fomento em ciência e
tecnologia, diretamente ou em articulação com outras entidades
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do Sistema Nacional de Desenvolvimento Científico e 'I'ecnológico;
IV - executar as atividades de pesquisa e desenvolvimenta em áreas prioritárias e estratégicas, bem assim instituir e

coordenar programas atinentes a essas áreas, de acordo com a
Política Nacional de Ciência e Tecnologia;
V - promover o desenvolvimento do patrimônio científico e tecnológico e projetos de cooperação e intercâmbio;
VI - psover os serviços de Secretaria-Executiva do Conselho Nacional de Informática e Automação;
VII - planejar, coordenar, supervisionar e controlar as
políticas nacionais de:
a) informática;
b) atualização e desenvolvimento tecnológico;
VIII ~ formular e executar a política nacional de formação
e desenvolvimento de recursos humanos para o Sistema Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico.
Art. 32. A Secretaria da Ciência e Tecnologia compõe-se
de:
I
Conselho Nacional de Informática e Automação;
II
Departamento de Fomento;
III
Departamento de Planejamento e Avaliação;
IV
Departamento de Coordenação de Programas;
V
Departamento de Coordenação de Órgãos de Execução;
VI
Secretaria Especial de Informática;
VII
Instituto de Pesquisas Espaciais;
VIII
Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia;
IX
Instituto N acionai de Tecnologia.
Art. 33. Ao Conselho Nacional de Informática e Automação compete exercer as atribuições de que trata o art. 7? da Lei
n? 7.232 (6 ) , de 24 de outubro de 1984, com as modificações posteriores.
(6) V. Coleção das Leis de 1984, Atos do Poder Legislativo, volume VII,
pág. 96.
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Art. 34. Ao Departamento de Fomento compete executar
as ações de fomento da ciência e da tecnologia, bem assim
articular-se com os setores do Sistema Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, visando à consecução da Política Nacional de Ciência e Tecnologia.
Art. 35. Ao Departamento de Planejamento e Avaliação
compete coletar, organizar, processar dados e promover o apoio
necessário às atividades de ciência e tecnologia, bem assim difundir informações sobre ciência e tecnologia e cooperação internacional.
Art. 36. Ao Departamento de Coordenação de Programas
compete" coordenar e supervisionar a implementação de programas estratégicos voltados para tecnologia de ponta, modernização industrial e apoio aos setores sociais.
Art. 37. Ao Departamento de Coordenação de Órgãos de
Execução compete coordenar as atividades dos órgãos deexecução de ciência e tecnologia, subordinados ou vinculados à Secretaria da Ciência e Tecnologia.
Art. 38. A Secretaria Especial de Informática compete
exercer as atribuições de que trata o art. 2? do Decreto n?
90.755,1 71 de 27 de dezembro de 1984.
Art. 39. Ao Instituto de Pesquisas Especiais compete
exercer as atribuições de que trata o art. 2? do Decreto n?
91.994,181 de 28 de novembro de 1985.
Art. 40. Ao Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia
compete exercer as atribuições de que trata o art. 2? do Decreto
n? 94.236(91, de 15 de abril de 1987.
Art. 41. Ao Instituto Nacional de Tecnologia compete
exercer as atribuições de que trata o art. 2? do Decreto n?
96.929,1 101 de 4 de outubro de 1988.
(7) V. Coleção das Leis de 1984, Atos do Poder Executivo, volume VII,
pago 644.

(8) V. Coleção das Leis de 1985, Atos do Poder Executivo, volume VIII.
pág. 412.

(9) V. Coleçao das Leis de 1987, Atos do Poder Executivo, volume IV. pago
144.
(10) V. Coleçeo das Leis de 1988, Atos do Poder Executivo. volume VIII,
pág. 113.
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Art. 42. À Secretaria da Ciência e Tecnologia vinculam-se
a Financiadora de Estudos e Projetos, o Conselho Nacional de
Desenvolvimento Científico e Tecnológico e a Fundação Centro
Tecnológico para informática.

Seção XI
Da Secretaria do Meio Ambiente
Art. 43. A Secretaria do Meio Ambiente compete:
I - planejar. coordenar. supervisionar e controlar as
atividades relativas à Política Nacional do Meio Ambiente;
II - propor ao Conselho Nacional do Meio Ambiente o
estabelecimento de normas e padrões gerais relativos à preservação e conservação do meio ambiente;
III - promover e apoiar as ações relacionadas com a recuperação de áreas degradadas;
IV - incentivar e promover pesquisas e estudos técnicocientíficos, em todos os níveis, relacionados com a sua área de
competência, divulgando os resultados obtidos;
V - gerir a aplicação dos recursos do Fundo Nacional
do Meio Ambiente;
VI - promover a edução ambiental e a formação de consciência coletiva de conservação e de valorização da natureza,
com vistas à melhoria da qualidade de vida;
VII - estabelecer cooperação técnica e científica com instituições congêneres;
VIII ~ promover a integração de programas e ações a cargo de órgãos e entidades da Administração Pública Federal, dos
Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, relacionados
com o meio ambiente e recursos naturais renováveis.
Art. 44. A Secretaria do Meio Ambiente compõe-se de:
I - Conselho Nacional do Meio Ambiente;
II ~ Departamento de Planejamento e Coordenação da
Política Ambiental;
UI
Departamento Técnico-Científico e de Cooperação;
IV - Comitê do Fundo Nacional do Meio Ambiente.
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Art. 45.

Ao Conselho Nacional do Meio Ambiente compe-

te:
I - estabelecer, mediante proposta da Secretaria do
Meio Ambiente da Presidência da República, normas e critérios
para o licenciamento de atividades efetiva ou potencialmente
poluidoras, a ser concedido pelos Estados e pelo Distrito Federal;
II - determinar, quando julgar necessário, a realização de
estudos sobre as alternativas e possíveis conseqüências ambientais de projetos públicos ou privados, requisitando aos órgãos
federais, estaduais ou municipais, bem assim a entidades, privadas, as informações indispensáveis à apreciação dos estudos
de impacto ambiental, e' respectivos' relatórios, no caso de obras
ou atividades de significativa degradação ambiental;
IH - decidir como última instância administrativa em
grau de recurso, mediante depósito prévio, sobre multas e outras penalidades impostas pelo Instituto Brasileiro do Meio
Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis;
IV - homologar acordos visando à transformação de penalidades pecuniárias na obrigação de executar medidas de interesse para a proteção ambiental;
V - determinar, mediante representação da Secretaria'
do Meio Ambiente da Presidência da República, a perda ou restrição de benefícios fiscais concedidos pelo Poder Público, em
caráter geral ou pessoal, e a perda ou suspensão de participação
em linhas de financiamento em estabelecimentos oficiais de crédito;
VI - estabelecer, privativamente, normas e padrões nacionais de controle da poluição causada por veículos automotores, após audiência aos ministérios competentes;
VII - estabelecer normas, critérios e padrões relativos ao
controle e à manutenção da qualidade do meio ambiente com
vistas ao uso racional dos recursos ambientais, principalmente
os hídricos.
Art. 46. Ao Departamento de Planejamento e Coordenação
da Política Ambiental compete assessorar o Secretário no planejamento, coordenação, supervisão e controle das atividades globais referentes à implementação das políticas e diretrizes ambientais.
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Art. 47. Ao Departamento Técnico-Cientifico e de Cooperação compete planejar, coordenar, supervisionar e controlar a
pesquisa e os estudos técnicos de interesses para a conservação
e a preservação ambientais e para a educação ambiental, bem
assim as ações de cooperação internacional para o meio ambiente.
Art. 48. Ao Comitê do Fundo Nacional do Meio Ambiente
compete:
I - estabelecer prioridades para o atendimento de projetos a serem executados com recursos do Fundo Nacional do
Meio Ambiente, em conformidade com a política nacional e as
diretrizes governamentais para o meio ambiente e a preservação, conservação e uso dos recursos ambientais;
II - fixar critérios para a análise prévia de projetos;
III - aprovar projetos que se compatibilizem com a
política e as diretrizes de que trata o inciso I;
IV - autorizar, em cada caso, a celebração de convênios,
acordos ou ajustes para aplicação dos recursos do Fundo Nacional do Meio Ambiente;
V - expedir normas para o acompanhamento e avaliação de projetos;
VI - aprovar relatórios técnicos;
VII - aprovar a proposta de orçamento anual, bem assim
de suas reformulações;
VIII
propor cronograma de desembolso dos seus recursos;
IX
elaborar o relatório anual de atividades, promovendo a sua divulgação;
Art. 49. A Secretaria do Meio Ambiente vincula-se o Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis.

Seção XII
Da Secretaria do Desenvolvimento Regional
Art. 50.
pete:

A Secretaria do Desenvolvimento Regional com-
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I - planejar, coordenar, supervisionar e controlar a ação
dos órgãos e entidades de desenvolvimento regional;
II - promover a articulação dos órgãos e entidades de desenvolvimento regional com ministérios e demais secretarias,
com vistas ao exame, discussão e implementação de programas
comuns às respectivas áreas de atuação e competência;
IH '-participar, sem direito a voto, das reuniões dos conselhos deliberativos dos órgãos e entidades federais de desenvolvimento regional;
IV
compatibilizar os planos de desenvolvimento regionais;
V
promover e incentivar o turismo, como fator de desenvolvimento.
Art. 551. À Secretaria do Desenvolvimento Regional vinculam-se a Superintendência do Desenvolvimento do Nordeste, a Superintendência do Desenvolvimento da Amazônia,a Superintendência da Zona Franca de Manaus e a Empresa Brasileira de Turismo.

Seção XIII

Da Secretaria dos Desportos
Art. 52. À Secretaria dos Desportos compete:
I - planejar, coordenar e supervisionar o desenvolvimento do desporto no País, em consonância com as diretrizes
definidas pela Política Nacional de Educação Física e Desportos;

II - prestar cooperação e assistência financeira supletiva
às unidades federadas e às instituições de ensino e esportivas,
bem assim às entidades nacionais dirigentes do desporto;

III -

zelar pelo cumprimento da legislação federal perti-

nente.

Art. 53. A Secretaria dos Desportos compõe-se de:
I - Conselho N acionai de Desportos;
II - Conselho de Administração do Fundo de Assistência
ao Atleta Profissíonal;
III - Departamento de Desporto Formal e Não-Formal;
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IV - Departamento de Desporto para Portadores de Deficiência.
Art. 54. Ao Conselho Nacional de Desportos compete assessorar o Secretário dos Desportos na formulação da Política
Nacional de Desportos e atuar como órgão normativo e disciplinador do desporto nacional.
Art. 55. Ao Conselho de Administração do Fundo de Assistência ao Atleta Profissional compete:
I
submeter ao Secretário a programação anual do fundo;
II
elaborar os planos de distribuição dos recursos do
fundo;
IH
promover estudos e pesquisas relacionados com a assistência ao atleta profissional;
IV - encaminhar, anualmente, por intermédio do Secretário, ao Conselho Deliberativo do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, as informações necessárias à elaboração
40 respectivo relatório.
Art. 56. Ao Departamento de Desporto Formal e N ãoFormal compete:
I - elaborar e propor a programação relativa ao desporto, considerando, de forma integrada, todos os fatores de desenvolvimento que intervêm no respectivo processo;
11 - articular-se com as entidades integrantes do Sistema
Desportivo Nacional e com as instituições "públicas e privadas
interessadas no desenvolvimento das atividades executadas
dentro de sua área de competência;
IH - supervisionar o desenvolvimento das diversas modalidades organizadas de desportos e propor medidas para seu
aperfeiçoamento;
IV - desempenhar outras atividades relacionadas com sua
área de atuação;
V - estimular, no País, o desporto não-formal.
Art. 57. Ao Departamento de Desportos para Portadores
de Deficiência compete:
I - promover estudos e análises .para subsidiar a Polftica Nacional de Educação Física e Desporto;
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II - promover estudos com vistas à aquisrçao, adequação e divulgação de novas tecnologias para o aparelhamento e
desenvolvimep.to do desporto para portadores de deficiência;
IH - articular-se com instituições de ensino superior de
educação física, objetivando a troca de experiências e cooperação técnica;
IV - promover a articulação e a cooperação técnica com
outras entidades, visando apoiar as instituições de educação eepecíal na implementação do desporto especializado;
V
promover e divulgar eventos na área do desporto
especial;
VI
subsidiar as entidades e sistemas de educação especial na análise, orientação e atualização técnico-didáticodesportiva;
VII - propor alternativas de captação de recursos para
transferência e aquisição de tecnologias;
VIII - desenvolver estudos e pesquisas com vistas à avaliação dos resultados obtidos na área psicossocial do portador
de deficiência;
IX - promover e divulgar documentação técníco-pedagógica relacionada com o desporto para portadores de deficiência.

Seção XIV
Da Secretaria da Administração Federal
Art. 58. A Secretaria da Administração Federal compete
estudar, formular diretrizes, orientar normatívamente, coordenar, supervisionar e controlar os assuntos concernentes ao pessoal civil da Administração Pública Federal direta, indireta e
fundacional, bem assim os referentes aos serviços gerais, à modernização e organização administrativas e aos serviços de processamento de dados dessas entidades. A Secretaria da Administração Federal é o órgão central do Sistema de Pessoal Civil,
de Serviços Gerais, de Modernização Administrativa e de Controle da Informática do Setor Público.
Art. 59. A Secretaria da Administração Federal compõe-se
de:
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I - Subsecretaria de Controle de Informática do Setor
Público;
II
Departamento de Recursos Humanos;
UI
Departamento de Sery~ços Gerais;
IV
Departamento de Modernização Administrativa;
V
Departamento de Administração Imobiliária.
Art. 60. À Subsecretaria de Controle de Informática do
Setor Público compete:
L - expedir as normas relativas às atividades de coleta,
armazenamento e divulgação das informações obtidas e processadaspela Administração Pública Federal direta, indireta e
fundacional, ou por esta contratada com terceiros;
II - coordenar, supervisionar e controlar a elaboração
de cadastro dos bancos de dados e demais acervos de informática existentes na Administração Pública Federal direta, indireta
e fundacional, de modo a possibilitar a imediata localização e 'o
acesso' público e intergovernamental às informações deles cons-

tantes;

In - coordenar, supervisionar e controlar a elaboração
de Catálogo de Normas para aquisição ou locação de equipamentos, programas soft ware e serviços pela Administração PÚ~
blica Federal direta, indireta e fundacional;
IV - planejar, coordenar, supervisionar e controlar estudos, visando ao dimensionamento global dos equipamentos e
programas de computação e comunicação de dados instalados
nos órgãos e entidades da Administração Pública Federal direta, indireta e' fundacional, recomendando medidas de racionalização ou realocação de eventuais excedentes;
V - proceder ao acompanhamento das inovações tecnológicas em matérias de sua competência, bem assim realizar es~
tudos .e análises de custos e desempenho dos órgãos e entidades
da Administração Pública Federal direta, indireta e fundacional
e promovendo intercâmbio com instituições de pesquisas' e entidades congêneres;
VI - assessorar os órgãos e entidades de Administração
Pública Federal direta, indireta e fundacional, na aplicação das
normas e diretrizes governamentais relativas às matérias de sua
competência, promovendo o emprego de novas tecnologias, para
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assegurar a melhoria dos serviços prestados, o aumento da produtividade e a eliminação do desperdício;
VII - promover auditorias, sempre que necessário, nos
sistemas em uso nos órgãos e entidades da Administração PÚblica Federal direta, indireta e fundacional;
VIII - solicitar dos órgãos e entidades da Administração
Pública Federal direta, indireta ou fundacional, quaisquer informações necessárias ao cumprimento de suas atribuições.
Art. 61. Ao Departamento de Recursos Humanos compete
o planejamento, a coordenação, a supervisão e o controle das

atividades relativas à integração sistêmica e ao desenvolvimento de recursos humanos.
Art. 62. Ao Departamento de Serviços Gerais compete o
planejamento, a coordenação, a supervisão e o controle das atividades relacionadas com o Sistema de Serviços Gerais e ao
Serviço Nacional de Protocolo.
Art. 63. Ao Departamento de Modernização Administrativa compete o planejamento, a coordenação, a supervisão e o
controle das atividades relacionadas com as propostas de modernização administrativa dos órgãos da Administração Federal
direta, autárquica e fundacional.
Art. 64. Ao Departamento de Administração Imobiliária
compete coordenar as ações relativas à política de administração e distribuição de imóveis residenciais de propriedade da
União, localizadas no Distrito Federal, inclusive os vinculados
ou incorporados ao Fundo Rotativo Habitacional de Brasília,
denominados imóveis funcionais, bem assim executar essa
política no ãmbito da Presidência da República.
Art. 65. A Secretaria da Administração Federal vincula-se a
Fundação Escola Nacional de Administração Pública.
Seção XV
Da Secretaria de Assuntos Estratégicos
Art. 66. À Secretaria de Assuntos Estratégicos compete:
I ""-,- exercer as atribuições de Secretaria-Executiva do
Conselho de Governo;
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II - desenvolver estudos e projetos de utilização de
áreas indispensáveis à segurança do território e opinar sobre o
seu efetivo uso;
IH - fornecer os substdios, necessários às decisões do
Presidente da República;
IV - cooperar no planejamento, na execução e no acompanhamento da ação governamental, com vistas à defesa das
instituições nacionais;
V - coordenar a formulação da Política Nacional Nucleare supervisionar sua execução;
VI - salvaguardar interesses do Estado;
VII - coordenar, supervisionar e controlar projetos e programas que lhe forem atribuídos pelo Presidente da República.

Art. 67.

A Secretaria de Assuntos Estratégicos compõe-se

de:
I
Departamento de Inteligência;
II
Departamento de Macroestratégias;
IH
Departamento de Programas Especiais;
IV
Centro de Pesquisa e Desenvolvimento para a Segurança das Comunicações;
V - Centro de Formação e Aperfeiçoamento de Recursos
HUmanos.
Art. 68. Ao Departamento de Inteligência compete:
I - planejar, coordenar, supervisionar e controlar as atividades de inteligência;
11
elaborar relatórios nas matérias de sua competência;
IH - executar os serviços de contra-inteligência.
Art. 69. Ao Departamento de Macroestratégias compete:
I - realizar avaliações e exames estratégicos conjunturais, visando à defesa das instituições nacionais;
11 - planejar, coordenar, supervisionar e controlar as macroestratégias referentes à defesa das instituições nacionais.
Art. 70. Ao Departamento de Programas Especiais compete:
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I - estabelecer e propor critérios e normas para a utilização de áreas indispensáveis à segurança do território nacio-

nal;
II - elaborar e propor planos de mobilização nacional;
IH - coordenar, supervisionar e controlar projetos e programas que lhe forem atribuidos pelo Secretário de Assuntos
Estratégicos.
Art. 71. Ao Centro de Pesquisa e Desenvolvimento para
a Segurança das Comunicações compete:
I - promover a pesquisa científica e tecnológica e desenvolver projetos para a segurança das comunicações;
II - pesquisar e desenvolver equipamentos de segurança
de comunicações.

Art. 72. Ao Centro de Formação e Aperfeiçoamento de Recursos Humanos compete:
I - desenvolver programa e projetos de formação e aperfeiçoamento de recursos humanos nas matérias de sua competência, em articulação com outros órgãos da Secretaria;
11 - realizar pesquisas científicas na área de recursos humanos, inclusive em articulação com instituições públicas ou
privadas;
IH ~ promover atividades extracurriculares sobre assuntos de natureza estratégica.
Art. 73. A Secretaria de Assuntos Estratégicos vincula-se
a Comissão Nacional de Energia Nuclear.

TÍTULO III
Dos Ministérios

CAPÍTULO I
Dos Ministérios Militares
Art. 74.

A estrutura e os assuntos que constituem a área

de competência dos Ministérios Militares são os especificados
no Decreto-Lei n? 200, de 25 de fevereiro de 1967, e legislação especial superveniente.
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CAPÍTULO

n

Dos Ministérios Civis

Seção I
Do Secretário-Executivo
Art. 75. Haverá em cada ministério civil um SecretárioExecutivo, nomeado pelo Presidente da República, mediante indicação do Ministro de Estado competente.
Art. 76. Ao Secretário-Executivo incumbe:
I - auxiliar o Ministro de Estado na formulação e execução dos assuntos incluídos na área de competência do ministério;
II - exercer a coordenação, supervisão e controle das Secretarias do ministério, não subordinadas diretamente ao Ministro de Estado;
In - submeter ao Ministro de Estado o planejamento de
ação global do ministério, em consonância com as diretrizes de
Governo fixadas pelo Presidente da República;
IV - supervisionar, coordenar e controlar as atividades de
planejamento, orçamento, modernização e reforma administrativa e de programação financeira do ministério;
V - coordenar e providenciar o encaminhamento à Presidência da República, de projetos de leis, de medidas provisórias
ou de decretos de interesse do ministério;
VI - exercer outras atribuições que lhe forem cometidas
pelo Ministro de Estado.

Seção II
Dos Órgãos Comuns aos Ministérios Civis
Art. 77. Haverá, na estrutura básica de cada ministério civil, os seguintes órgãos:
I - de assistência direta e imediata aos Ministros de Estado: o Gabinete;
n - setoriais:
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a) Consultoria Jurídica, exceto no Ministério da Economia,
Fazenda e Planejamento;
bl Secretaria de Administração Geral;
c) Secretaria de Controle Interno.
Art. 78. Ao Gabinete dos Ministros compete:
I - incumbir-se das relações públicas e do preparo e despacho do expediente pessoal do Ministro de Estado, bem assim
assisti-lo em sua representação política e social;
II - acompanhar o andamento dos projetos de interesse
do ministério, em tramitação no Congresso Nacional, em art.ículação com a Secretaria Federal de Assuntos Legislativos;
111 - providenciar o atendimento às consultas e requerimentos formulados pelo Congresso Nacional.
IV - providenciar a publicação oficial e a divulgação das
matérias relacionadas com a área de atuação do ministério;
V - exercer outras atribuições que lhe forem cometidas
pelo Ministro de Estado.
Art. 79. Às Consultorias Jurídicas dos Ministérios compete:
I - atender aos encargos de consultoria e assessoramentos jurídicos aos colegiados presididos pelo Ministro de Estado,
aos órgãos do Ministério e realizar os demais serviços jurídicos
que lhes sejam atribuídos;
II - coligir os elementos de fato e de direito e preparar as
informações que devam ser prestadas, por autoridade do ministério, em mandado de segurança;
.
111 - examinar ordens e sentenças judiciais e orientar as
autoridades do ministério quanto ao seu exato cumprimento;
IV - examinar os fundamentos e a forma jurídica dos atos
propostos ao Ministro de Estado;
V - elaborar e rever projetos de atos normativos a serem
expedidos no âmbito do ministério;

Parágrafo único. Compete aos Consultores Jurídicos e, no
Ministério da Economia, Fazenda e Planejamento, ao Procurador-Geral da Fazenda Nacional, prestar assistência direta e
imediata aos respectivos Ministros de Estado.
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Art. 80. Às Secretarias de Administração Geral, órgãos
setoriais dos Sistemas de Planejamento Federal, Modernização
Administrativa, Orçamento, Programação Financeira, Pessoal
Civil e de Serviços Gerais compete, no âmbito dos respectivos
ministérios:
I - assessorar o Secretário-Executivo na supervisão
dos órgãos subordinados;
n - propor diretrizes para o planejamento da ação global do ministério;
In - exercer a supervisão e a coordenação das atividades de planejamento, orçamento, modernização administrativa e
programação financeira, de acordo com as instruções expedidas
pelo Secretário-Executivo;
IV - formular a política de recursos humanos, mediante
planos de recrutamento e seleção e de desenvolvimento e aperfeiçoamento profissional;
V - orientar e coordenar a execução das políticas de recursos humanos, de assistência e de medicina social, observada
a legislação pertinente;
VI - promover o levantamento e análise das necesaidades de recursos humanos dos órgãos do ministério;
VII - formular planos relativos aos demais recursos materiais ou administrativos e supervisionar sua execução;
VIII - planejar, coordenar, supervisionar e controlar a
execução das atividades referentes à administtação de material,
obras, comunicações, documentação, transportes, edifícios públicos e imóveis residenciais;
IX - supervisionar, coordenar e controlar as atividades
de execução orçamentária e financeira e de apoio administrativo
aos órgãos do ministério.
Art. 81. Às Secretarias de Controle Interno, como órgãos setoriais do Sistema de Controle Interno, compete exercer, no âmbito dos respectivos ministérios, as atribuições previstas no Decreto n? 93.874 1111, de 23 de dezembro de 1986.
(11) V. Coleção das Leis de 1986, Atos do Poder Executivo, volume VIII,
pág , 810.
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Seção III
Dos Órgãos Específicos

Subseção I
Do Ministério da Justiça
Art. 82. O Ministério da Justiça tem em sua área de competência:
1 - ordem jurídica, nacionalidade, cidadania, direitos
políticos, garantias constitucionais;
Il
segurança pública; Policia Federal e do Distrito Federal;
UI
administração penitenciária;
IV
estrangeiros;
V
documentação, publicação e arquivo dos atos oficiais;
VI - defesa da ordem econômica e metrologia legal;
VII
índios;
VIII - registro do comércio e propriedade industrial.
Art. 83. São órgãos específicos do Ministério da Justiça:
I
o Conselho de Defesa dos Direitos da Pessoa Humana;

Il
tenciária;
III
IV

o Conselho Nacional de Politica Criminal e Peni-

o Conselho Nacional de Trânsito;
o Conselho Federal de Entorpecentes;
V
o Conselho Administrativo de Defesa Econômica;
VI
o Conselho Superior de Defesa da Liberdade de
Criação e de Expressão;
VII
o Conselho Nacional dos Direitos da Mulher;
VIII - o Conselho Nacional de Segurança Pública;
IX - o Conselho Nacional de Metrologia, Normalização
e Qualidade Industrial;
X - a Secretaria Federal de Assuntos Legislativos;
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XI
a Secretaria Nacional dos Direitos da Cidadania e
Justiça;
XII
a Secretaria N acíonal de Direito Econômico;
XIII
a Secretaria de Polícia Federal;
XIV
o Arquivo Nacional;
XV
a Imprensa Nacional.
Art. 84. Ao Conselho de Defesa dos Direitos da Pessoa
Humana compete promover e defender os direitos fundamentais
da pessoa humana, zelando pela aplicação das normas que 08
asseguram e determinando ações para evitar abusos e lesões a
esses direitos.
Art. 85. Ao Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária compete executar as atividades previstas no art. 64
da Lei n? 7.210(121, de 11 de julho de 1984.
Art. 86. Ao Conselho Nacional de Trânsito compete atuar
como órgão normativo e de coordenação da política e do Sistema Nacional de Trânsito.
Art. 87. Ao Conselho Federal de Entorpecentes compete
propor a política nacional de entorpecentes, elaborar planos,
exercer a orientação normativa, coordenaçaão geral, supervisão,
controle e fiscalização das atividades relacionadas com o tráfico
e uso de entorpecentes e substâncias que determinem dependência física ou psíquica, bem assim exercitar outras funções em
consonância com os objetivos 'do Sistema Nacional de Prevenção, Fiscalização e Repressão de Entorpecentes.
Art. 88. Ao Conselho Administrativo de Defesa Econômica, compete assessorar o Ministro de Estado na formulação e
condução da política nacional de defesa econômica, bem assim
promover e defender os direitos e interesses dos consumidores.
Art. 89. Ao Conselho Superior de Defesa da Liberdade de
Criação e de Expressão compete:
I - apreciar denúncias de restrição às liberdades de pensamento, criação, expressão e informaçãc;
II - estudar e propor instrumentos de defesa das liberdades de pensamento, criação, expressão e informação;
(12) V. Coleção das Leis de 1984, Atos do Poder Legislativo, volume V, pág.
68.
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III - elaborar normas e critérios que orientem o exercício
da classificação, para efeito indicativo, de diversões públicas e
de programas de rádio e televisão;
IV - apreciar e julgar recursos de decisões relativas à
classificação, para efeito indicativo, de diversões públicas e de
programas de rádio e televisão;
Art. 90. Ao Conselho Nacional dos Direitos da Mulher
compete promover, em âmbito nacional, políticas que visem eliminar a discriminação da mulher, assegurando-lhe condições de
liberdade e de igualdade de direitos e a sua plena participação
nas atividades políticas, econômicas, sociais e culturais do
País.
Art. 91. Ao Conselho Nacional de Segurança Pública compete:
I - formular a Política Nacional de Segurança Pública;
II - estabelecer diretrizes, elaborar normas e articular a
coordenação da Política Nacional de Segurança Pública;
111 - estimular a modernização de estruturas organizacionais das polícias civil e militar dos Estados e do Distrito Federal;
IV - desenvolver estudos e ações visando a aumentar a
eficiência dos serviços policiais, promovendo o intercâmbio de
experiências;
V - estudar, analisar e sugerir alterações na legislação
pertinente.
Art. 92. Ao Conselho Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial compete exercer as atribuições a ele
conferidas pela Lei n? 5.966( 131, de 11 de dezembro de 1973, e legislação superveniente.
Art. 93. À Secretaria Federal de Assuntos Legislativos
compete:
I - promover a articulação do ministério com o Poder
Legislativo;
(13) V. Coleção das Leis de 1973, Atos do Poder Legislativo, volume VII,
pág. 143.
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U - propor e elaborar, em conjunto com a Consultoria
Jurídica, decretos e outros atos de natureza normativa de interesse do ministério;
III --,- emitir pareceres em projetos de lei em tramitação no
Congresso Nacional;
IV - prestar apoio às comissões e grupos especiais constituídos pelo Ministro de Estado, com o objetivo de reformar códigos e outros institutos [urídicos:
V - manter centro de documentação destinado ao acompanhamento do processo legíslatívo e das alterações do ordenamento jurídico.
Art. 94, A Secretaria Federal de Assuntos Legislativos
compõe-se de:
I
Departamento de Análise e de Elaboração Legislativa;

U
Departamento de Estudos e Acompanhamento Legislativo.
Art. 95. Ao Departamento de Análise e de Elaboração Legislativa compete:
I - propor e elaborar, em conjunto com a Consultoria
Jurídica, projetos de lei, decretos e outros atos de natureza normativa de interesse do ministério;
II - prestar apoio às comissões e grupos especiais constituídos, pelo Ministro de Estado, com o objetivo de' reformar códigos e outros institutos jurídicos;
lU - exercer outras atribuições que lhe forem cometidas
pelo Secretário.
Art. 96. Ao Departamento de Estudos e Acompanhamento
Legislativo compete:
I - manter centro de documentação destinado ao acompanhamento do processo legislativo e das alterações do ordenamento jurídico;
11 - emitir pareceres em projetos de lei em tramitação no
Congresso Nacional;
III - prestar apoio ao Secretário na articulação do ministério com ° Poder Legislativo, bem assim exercer outras atribuições que lhe forem por ele cometidas.
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Art. 97.

A Secretaria Nacional dos Direitos da Cidadania

e Justiça compete:

I -

promover e defender os direitos da cidadania;
desenvolver estudos e encaminhar providências referentes às liberdades públicas;
IH - manter articulação com as instituições representativas da comunidade;
IV - classificar, para efeito indicativo, as diversões públicas e os programas de televisão, de acordo com as resoluções
do Conselho Superior de Defesa da Liberdade de Criação e ExII -

pressão;

V - tratar dos assuntos relacionados com a nacionalidade e regime jurídico dos estrangeiros;
VI
receber, registrar e encaminhar os pedidos de extradição;
VII
executar as atividades previstas no art. 72 da Lei
n? 7.210, de 11 de julho de 1984;
VIII - processar, estudar e encaminhar expedientes de interesse do Poder Judiciário e da Defensoria Pública;
IX - desenvolver estudos e projetos relacionados com o
Poder Judiciário e a Defensoria Pública;
X - articular-se com o Ministério Público para adoção
de medidas de defesa dos interesses difusos e de controle da atividade policial;
XI - opinar sobre as solicitações de concessão de títulos
de utilidade pública; registrar e fiscalizar as entidades que executam serviços de microfilmagem; processar e examinar pedidos
de autorização para instalação de filial, agência ou estabelecimento no País, por sociedade estrangeira com sede no exterior,
sem prejuízo da competência de outros órgãos federais.
Art. 98. A Secretaria Nacional dos Direitos da Cidadania
e Justiça compõe-se de:
I
Departamento de Estrangeiros;
II - Departamento de Classificação Indicativa;
III - Departamento de Defesa e Promoção das Liberdades
Públicas;
IV - Departamento de Assuntos Penitenciários.
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Art. 99. Ao Departamento de Estrangeiros compete:
I - tratar dos assuntos relacionados com a concessão de
naturalização, a permanência no País e o regime jurídico dos estrangeiros;
II - receber, registrar e encaminhar os pedidos de extradição bem assim tratar de assuntos relacionados com o asilo
político;
IH - exercer outras atribuições que lhe forem cometidas
pelo Secretário.
Art. 100. Ao Departamento de Classificação Indicativa
compete:
I - manter o acompanhamento de programas de televisão e diversões públicas;
H - classificar, para efeito indicativo, as diversões públicas e os programas de televisão, de acordo com as resoluções do
Conselho Superior de Defesa da Liberdade de Criação e Expressão;

HI - exercer outras atribuições que lhe forem cometidas
pelo Secretário.
Art. 101. Ao Departamento de Defesa e Promoção das Liberdades Públicas compete:
I - promover e defender os direitos da cidadania;
H - desenvolver estudos e encaminhar pendências referentes à defesa das liberdades públicas;
IH - manter articulação com as instituições representativas da comunidade nas questões referentes aos direitos da cidadania;
IV - exercer outras atribuições que lhe forem cometidas
pelo Secretário.
Art. 102. Ao Departamento de Assuntos Penitenciários
compete:
I - desenvolver estudos e projetos relacionados com o
sistema penitenciário;
II - executar as atividades previstas no art. 72 da Lei n?
7.210, de 11 de julho de 1984.
Art. 103. À Secretaria Nacional de Direito Econômico
compete:
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I - formular, promover, coordenar e supervrsionar a
política de proteção e defesa econômica do consumidor e do registro do comércio;
11 - formular, promover, coordenar e supervisionar as
políticas de metrologia, de normalização de bens e serviços;
lU
apurar, prevenir e reprimir os abusos do poder econômico;
IV
zelar pelos direitos e interesses dos consumidores,
promovendo as medidas necessárias para assegurá-los:
V - aplicar a legislação de intervenção no dominio econômico para assegurar a livre distribuição de bens e serviços;
VI - fixar diretrizes de ação às entidades e órgãos vinculados;
VII - orientar, coordenar e articular os órgãos da administração pública quanto à efetivação de medidas de proteção e
defesa econômica;
VIU - realizar ou promover a realização de convênios com
órgãos públicos ou com entidades civis, para execução de pianos, programas e fiscalização do cumprimento das normas e medidas federais;
IX - promover, desenvolver, coordenar e supervisionar
atividades de divulgação e de formação de consciência coletiva
dos direitos do consumidor.
Art. 104. A Secretaria Nacional de Direito Econômico
compõe-se de:
I _ Departamento de Proteção e Defesa do Consumidor;
U - Departamento Nacional do Registro do Comércio.
Art. 105. Ao Departamento de Proteção e Defesa do Consumidor compete:
I - formular, coordenar, supervisionar e controlar a
política nacional de proteção e defesa do consumidor;
U - adotar medidas para prevenir e coibir delitos, fraudes e abusos contra o consumidor;
III - promover a formação de consciência coletiva dos direitos do consumidor;
IV - propor o aperfeiçoamento da legislação sobre o direito do consumidor;
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v - articular os órgãos da Administração Pública Federal com os correspondentes dos Estados, do Distrito Federal e
dos Municípios, bem assim com entidades privadas ligadas à
proteção e defesa do consumidor.
Art. 106. Ao Departamento Nacional do Registro do Comércio compete:
I - supervisionar, coordenar e orientar, em todo território nacional, as autoridades e os órgãos públicos incumbidos da
execução do registro do comércio e atividades correlatas;
11 - providenciar e promover, supletivamente, medidas
tendentes a suprir ou corrigir ausências, falhas ou deficiências
dos serviços do registro do comércio e afins;
III - organizar e manter atualizado o cadastro geral dos
comerciantes e sociedades mercantis existentes em funcionamente no território nacional.
Art. 107. À Secretaria de Policia Federal compete:
I - articular-se com os órgãos do sistema de segurança
pública no combate à criminalidade e à violência de qualquer
natureza, promovendo ações para a preservação da ordem pública, da incolunidade das pessoas e do patrimônio;
II - acompanhar a atuação dos órgãos de segurança públicae propor medidas que assegurem a prevenção e repressão
da violência;
III - propor medidas com vistas à maior eficácia dos órgãos de segurança pública.
IV
normatizar e fiscalizar os serviços privados de segurança;
v - coordenar e promover o intercâmbio dos servicos
de identificação civil e criminal;
VI - supervisionar a Polícia Federal;
VII - elaborar projetos e programas de formação, treinamento e especialização do pessoal da Polícia Federal;
VIII - colaborar com organizações internacionais relacionadas com a polícia criminal.
Art. 108. A Secretaria de Polícia Federal compõe-se de:
I - Departamento de Polícia Federal;
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II
III

Departamento Nacional de Trânsito;
Departamento de Assuntos de Segurança Pública.

Art. 109. Ao Departamento de Policia Federal compete:
I - apurar infrações penais contra a ordem política e social ou em detrimento de bens, serviços e interesses da União
ou de suas entidades autárquicas e empresas públicas, assim
como outras infrações cuja prática tenha repercussão interestadual ou internacional e exija repressão uniforme, na forma da
lei;
11 - prevenir e reprimir o tráfico ilícito de entorpecentes
e drogas afins, o contrabando e o descaminho, sem prejuízo da
ação fazendária e de outros órgãos públicos nas respectivas
áreas de competências;
111 -'- exercer as funções de polícia marítima, aérea e de
fronteiras;
IV - exercer, com exclusividade, as funções de polícia judiciária da União
Art. 1l0. Ao Departamento Nacional de Trânsito compete
exercer a supervisão, coordenação e controle da execução da
política nacional de trânsito, realizar pesquisas relativas ao
trânsito e prestar apoio técnico, administrativo e financeiro ao
Conselho Nacional de Trânsito.
Art. 111. Ao Departamento de Assuntos de Segurança Pública compete articular-se com os órgãos do sistema de segurança pública no combate à criminalidade e à violência de qualquer
natureza, promover ações para a preservação da ordem pública,
da incolumidade das pessoas, normatizar e fiscalizar os serviços privados de segurança e prover os serviços de SecretariaExecutiva do Conselho Nacional de Segurança Pública.
Art. 112. Ao Arquivo Nacional compete recolher e preservar o patrimônio documental da Nação brasileira, com o objetivo de divulgar o respectivo conteúdo de natureza científicocultural e incentivar a pesquisa relacionada com os fundamentos e as perspectivas do desenvolvimento nacional.
Art. 113. À Imprensa Nacional compete a publicação e divulgação dos atos oficiais e a execução de trabalhos gráficos para a Administração Pública Federal.
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Art. 114. Ao Ministério da Justiça vinculam-se o Instituto
Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial, a
Empresa Brasileira de Comunicação S.A. (Radiobrás), a Fundação Nacional do Índio e o Instituto Nacional da Propriedade Industrial.

Subseção II
Do Ministério da Educação
Art. 115. O Ministério da Educação tem em sua área de
competência:
I - educação; ensino civil;
II - magistério.
Art. 116. São órgãos específicos do Ministério da Educação:
I - o Conselho Federal de Educação;
II
a Secretaria Nacional de Educação Básica;
III - a Secretaria Nacional de Educação Tecnológica;
IV - a Secretaria Nacional de Educação Superior.
Art. 117. Ao Conselho Federal de Educação compete colaborar na formulação da Política Nacional de Educação, exercer
atuação normativa quanto à organização, funcionamento, expansão e aperfeiçoamento do Sistema Federal de Ensino, e, especialmente:
I - interpretar, na órbita administrativa, os dispositivos da legislação sobre diretrizes e bases da educação nacional;
II - propor ou, conforme o caso, adotar modificações
e medidas que visem à expansão e ao aperfeiçoamento do ensino e à organização e ao funcionamento do Sistema Federal de
Ensino;
III - definir a política nacional e regional para a formação e o aperfeiçoamento do pessoal docente do ensino superior;
IV - autorizar cursos ou escolas experimentais, bem
assim experiências pedagógicas para os estabelecimentos de ensino do sistema federal;
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v - decidir sobre a autorização e o reconhecimento
dos estabelecimentos isolados de ensino superior, federais e
particulares e de universidades não compreendidas no art. 15 da
Lei n? 4.024 1141, de 20 de dezembro de 1961;
VI - baixar normas para renovação periódica do reconhecimento concedido a universidades e a estabelecimentos isolados de ensino superior;
VII - aprovar os regimentos dos estabelecimentos isolados de ensíno superior e dos estatutos e regimentos gerais das
universidades sujeitas à sua jurisdição;
VIII - classificar, após avaliação, os cursos de pósgraduação, fixar regras para o seu credenciamento e credenciálos caso a caso;
IX - fixar as condições para revalidação de diplomas
expedidos por instituições estrangeiras de nível superior de 2?
grau para os fins previstos em lei;
X - exercer, na forma da lei, a competência relativa a
anuidades, taxas e demais emolumentos correspondentes aos
serviços prestados pelos estabelecimentos de ensino;
XI - fixar os currículos mínimos e a duração mínima
dos cursos superiores correspondentes a profissões reguladas
por lei e de outros necessários ao desenvolvimento nacional;
XII - baixar normas sobre o exame de suficiência destinados ao recrutamento de professores e especialistas para o ensino de I? e 2? graus e indicar os estabelecimentos de ensino
que os realizarão;
XIII - dispor sobre as adaptações necessárias no caso
de transferências de alunos de cursos superiores, inclusive
quando oriundos do exterior;
XIV - promover sindicâncias nos institutos de ensino
sujeitos à sua jurisdição;
XV - promover, após inquérito administrativo, a suspensão do funcionamento de qualquer estabelecimento isolado
de ensino superior ou a autonomia de qualquer universidade,
por motivo de infringência da legislação de ensino ou de precei(14) V. Coleção das Leis de 1961, Atos do Poder Legislativo, volume VII,
pag. 51.
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to estatutário ou regimental, designando Diretor ou Reitor pro
tempore;

XVI - fixar as matérias do núcleo comum dos cursos de
I? e 2? graus, definindo-lhes os objetivos e amplitude, bem assim o mínimo a ser exigido em cada habilitação profissional ou
conjunto de habilitações afins;
XVII - relacionar as matérias de ensino de I? e 2? graus
do sistema federal que poderão ser escolhidas pelos estabelecimentes para constituir a parte diversificada dos seus currículos
plenos;
XVlII - dispor sobre os princípios que regerão a complementação de estudos para o registro de professores, na forma
do art. 78 da Lei n? 5.6921 151, de 11 de outubro de 1971;
XIX - pronunciar-se sobre a incorporação de estabelecimentos de ensino superior ao sistema federal;
XX - aprovar os planos de curso (art. 18 da Lei n?
5.540 1161, de 28 de novembro de 1968), para efeito do disposto no
art. 9?, parágrafo único, do Decreto-Lei n? 4641171, de 11 de novembro de 1969;
XXI - apreciar recursos e decisões finais nos casos do
art. 50 da Lei n? 5.540, de 1968.
Art. 118. A Secretaria N acíonal de Educação Básica compete:
I - propor ao Ministro de Estado a política e as diretrizes para o desenvolvimento da educação básica;
11 - prestar cooperação técnica e apoio financeiro aos
Sistemas de Ensino na área de educação básica;
111 - sugerir a política de formação do magistério para a
educação de menores até seis anos, para o ensino fundamental e
a política de valorização do magistério do ensino fundamental e
do ensino médio;
(15) V. Coleção das Leis de 1971, Atos do Poder Legislativo, volume V, pág.
59.
(16) V. Coleção das Leis de 1968, Atos do Poder Legislativo, volume VII,
pág. 152.
(17) V. Coleção das Leis de 1969, Atos do Poder Legislativo, volume I, pág.
64.
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IV - velar pelo cumprimento dos dispositivos constitucionais referentes à destinação de recursos para a universalização da alfabetização, para ensino fundamental e para programas suplementares de alimentação e assistência à saúde, transporte e material didático;
V - promover mecanismos de articulação com as entidades, sistemas de ensino e setores sociais;
VI - produzir e divulgar documentação técnica e pedagógica relacionada com a' educação básica;
VII - elaborar propostas de dispositivos legais relativos
à educação básica;
VIII - incentivar a motivação educacional e disseminar as
experiências técnico-pedagógicas.
Art. 119. A Secretaria Nacional de Educação Básica
compõe-se de:
I - Departamento de Desenvolvimento Educacional;
II - Departamento de Desenvolvimento Institucional.
Art. 120. Ao Departamento de Desenvolvimento Educacional compete subsidiar a formulação de políticas, estratégias,
diretrizes e normas para o desenvolvimento da educação préescolar e do ensino de I? grau, regular e supletivo.
Art. 121. Ao Departamento de Desenvolvimento Institucional compete proporcionar apoio técnico, financeiro e institucional às entidades que atuam na área da educação pré-escolar e
do ensino de I? grau.
Art. 122. A Secretaria Nacional de Educação Tecnológica
compete:
I - propor políticas e diretrizes para o desenvolvimento
do ensino de formação profissional, a nível de pré-qualificação,
técnica e tecnológica, nas áreas industrial, agrícola e de' serviços;
II - promover e coordenar o ensino para a formação profissional, mediante convênios de cooperação técnica e financeira
com os Estados, o Distrito Federal e os Municípios; .
III - estabelecer prioridades para o desenvolvimento do
ensino de formação profissional, considerando as características
locais e regionais;
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IV - promover mecanismos de articulação e integração
com as entidades e diversos sistemas de ensino, inclusive estadual e municipal, bem assim com 08 demais setores sociais;
V - promover estratégias alternativas para o desenvolvimento de recursos humanos no ensino de formação profissional;
VI - divulgar documentação técnica e pedagógica relacionada com o ensino de formação profissional.
Art. 123. A Secretaria Nacional de Educação Tecnológica
compõe-se de:
I
Departamento de Políticas para Formação Profissional;
II
Departamento Técnico-Pedagógico e de Desenvolvimento do Ensino.
Art. 124. Ao Departamento de Políticas para Formação
Profissional compete:
I - propor diretrizes e estratégias para o desenvolvimento de ensino de formação profissional nos diversos níveis e
áreas da economia;
II - acompanhar o desenvolvimento das atividades e programas de ensino de formação profissional.
Art. 125. Ao Departamento Técnico-Pedagógico e de Desenvolvimento do Ensino compete:
I - estabelecer diretrizes para organização e atualização
dos currículos de formação profissional;
11 - acompanhar e supervisionar as Instituições Federais
de Ensino e articular-se com sistemas congêneres dos Estados,
do Distrito Federal e dos Municípios visando a garantir a qualidade do ensino;
III - promover a formação profissional rural, em articulação com órgãos dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios;
IV - promover a articulação entre as instituições de ensino e o Serviço Nacional da Indústria, o Serviço Nacional do Comércio, o Serviço Social da Indústria e o Serviço Social do Comércio;
V - promover o aperfeiçoamento de pessoal docente especialista para o ensino de formação profissional;
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IV - promover a modernização das instituições de ensino
de formação profissional, inclusive mediante reequipamento e
adequação de suas instalações.
Art. 126. À Secretaria Nacional de Educação Superior
compete:
I - propor ao Ministro de Estado, em articulação com
os demais órgãos envolvidos, a política nacional da educação
superior;
II - planejar, coordenar, orientar e supervisionar a execução da politica nacional da educação superior aprovada pelo
Ministro de Estado;
III - articular-se com as universidades e instituições isoladas de ensino superior integrantes do sistema federal de educação, visando à integração das ações;
IV - orientar e supervisionar as universidades e instituições de ensino superior privado, integrantes do sistema federal
de educação;
V - prestar cooperação técnica às unidades federativas
que mantenham atividades no campo da educação superior;
VI - prestar cooperação técnica às instituições particulares de ensino superior;
VII - atuar como órgão setorial de ciência e tecnologia do
Ministério da Educação, para as finalidades previstas no Decreto n:' 75.225 1181, de 15 de janeiro de 1975;
VIII - elaborar o Plano Nacional de Pós-Graduação, acompanhar e coordenar a sua execução, bem assim fomentar mediante a concessão de auxílios financeiros o aperfeiçoamento de
pessoal de nível superior;
IX - manter intercâmbio com entidades congêneres nacionais e estrangeiras, inclusive mediante a celebração de acordos e convênios;
X ~ exercer as atribuições previstas nos incisos II a
VII e IX a XIII do art. 1? do Decreto n? 86.8161191, de 5 de janeiro de 1982.
(18) V. Coleção das Leis de 1975, Atos do Poder Executivo, volume H, pág.
42.

(19) V. Coleção das Leis de 1982. Atos do Poder Executivo, volume 11,
pág. 1.
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Art. 127.

A Secretaria Nacional de Educação Superior

compõe-se de:

I
II

~

Departamento de Política de Ensino Superior;
Departamento de Desenvolvimento do Ensino Supe-

rior.

Art. 128.

Ao Departamento de Política de Ensino Superior

compete:

I -

propor a Política Nacional de Educação Superior e

coordenar e supervisionar a sua execução;
II - integrar as ações das universidades e instituições

ísoladas de ensino superior públicas integrantes do Sistema Federal de Educação;
IH - supervisionar as universidades e instituições privadas de ensino superior integrantes do Sistema Federal de Educação.

Art. 129.

Ao Departamento de Desenvolvimento do Ensi-

no Superior compete:

I -

elaborar o Plano Nacional de Pós-Graduação, acom-

panhar e coordenar a sua execução, bem assim fomentar, mediante a concessão de auxílios financeiros, o aperfeiçoamento de
pessoal de nível superior;
II - manter intercâmbio com outros órgãos da Administração Pública ou com entidades privadas, nacionais e estrangeiras, visando à celebração de convênios, acordos, contratos e
ajustes relativos à pós-graduação e aperfeiçoamento de pessoal
de nível superior;

III - atuar como órgão setorial de Ciência e Tecnología do
Ministério da Educação, para os fins do Decreto n? 75.225, de 15
de janeiro de 1975;
IV - gerir os recursos financeiros, orçamentários e de outras fontes, nacionais ou estrangeiros, destinados ao desenvolvimento da pós-graduação.
Art. 130. Ao Ministério da Educação vinculam-se o Colégio Pedro lI, a Fundação de Assistência ao Estudante, as Universidades Federais, os Estabelecimentos isolados de Ensino Superior, os Centros Federais de Educação Tecnológica, o Hospital de Clínicas de Porto Alegre, o Fundo Nacional do DesenvolCol. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 182(2, t.2):1043-1678, mar.vabr. 1990.
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vimento da Educação, a Fundação Roquette Pinto, 'i Fundação
Joaquim Nabuco e as Fundações Universitárias.

Subseção III
Do Ministério da Saúde
Art. 131. O Ministério da Saúde tem em sua área de competência:
I
política nacional de saúde;
II - atividades médicas e paramédicas;
IH - ação preventiva na área de saúde; vigilância sanitária nas fronteiras, nos portos e aeroportos;
IV - controle de drogas, medicamentos e alimentos;
V - pesquisas médico-sanitárias.
Art. 132. São órgãos especificos do Ministério da Saúde;
I
o Conselho Nacional de Saúde;
II
a Secretaria Nacional de Vigilância Sanitária;
III
a Secretaria Nacional de Assistência à Saúde;
Art. 133. Ao Conselho Nacional de Saúde compete;
I - atuar na formulação de estratégia e no controle da
execução da Política Nacional de Saúde, em nível federal;
II - estabelecer diretrizes a serem observadas na elaboração dos planos de saúde, em função das características epidemiológicas e da organização dos serviços;
III - elaborar cronograma de transferência de recursos financeiros aos Estados, Distrito Federal e Municípios, consignados ao Sistema Único de Saúde;
IV - aprovar os critérios e valores para remuneração de
serviços e os parâmetros de cobertura assistencial.
Art. 134. A Secretaria Nacional de Vigilância Sanitária
compete:
I - promover, elaborar, controlar e fiscalizar a aplicação
e o cumprimento de normas e padrões de interesse sanitário, relativos a medicamentos, alimentos, cosméticos, equipamentos,
serviços, produtos, toxicologia e outros;
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II - controlar e fiscalizar procedimentos, produtos e
substâncias de interesse para a saúde;
III - fiscalizar e inspecionar alimentos, bebidas e água para consumo humano;
IV - controlar os bens de consumo que direta ou indiretamente se relacionem com a saúde, nas suas diferentes etapas,
da produção ao consumo.
Art. 135. A Secretaria Nacional de Vigilância Sanitária
compõe-se de:
I
Departamento Técnico-Normativo;
II - Departamento Técnico-Operacional.
Art. 136. Ao Departamento Técnico-Normativo compete
promover a elaboração, controlar a aplicação e fiscalizar o cumprimento de normas e padrões relativos à vigilância sanitária de
produtos, de serviços e de imigrantes.
Art. 137. Ao Departamento Técnico-Operacional compete
coordenar o conjunto de atividades técnico-operacionais necessárias à implementação do Sistema Nacional de Vigilância Sanitária.
Art. 138. À Secretaria Nacional de Assistência à Saúde
compete:
I - acompanhar e cooperar com a execução das ações de
saúde desenvolvidas pelos Estados, pelo Distrito Federal e pelos Municípios;
II - elaborar e promover a execução de programas nacionais, nos campos de saúde materno-infantil, saúde bucal, saúde
mental, nutrição, doenças crônico-degenerativas, sangue e hemoderivados, assistência à penumologia e dermatologia sanitárias, doenças sexualmente transmissíveis e Aids;
111 - prestar serviços médicos de excelência ou de referência nacional;
IV - atuar no controle da prestação de serviços que se relacionem direta ou indiretamente com a saúde.

Art. 139. A Secretaria Nacional de Assistência à Saúde
compõe- se de:
I - Departamento de Normas;
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II - Departamento de Programas;
III - Departamento do Sistema Único de Saúde.
Art. 140. Ao Departamento de Normas compete coordenar,
acompanhar, supervisionar, controlar e avaliar as atividades re~
ferentes a normas técnico-operacionais, análise e avaliação e
controle de informações assistenciais e custos e tarifas dos órgãos e entidades do setor.
Art. 141. Ao Departamento de Programas compete promover a execução e avaliar programas de abrangência nacional,
prestar serviços médicos assistenciais e de excelência ou de referência nacional e desenvolver projetos técnico-operacionais
nas áreas de saúde materno-infantil, mental, de doenças
crônico-degenerativas, de sangue e hemoderivados, pneumologia
e dermatologia sanitária, doenças sexualmente transmissíveis e
Aids.
Art. 142. Ao Departamento do Sistema Único de Saúde
compete a administração e o acompanhame-ito da implantação
do referido sistema.
Art. 143. Ao Ministério da Saúde vir cu 'I' ," a Fundação
lo ·tituto NaOswaldo Cruz, a Fundação Nacional de S.lÚ
,,\ o Instituto
cional de Assistência Médica da Previdência
Nacional de Alimentação e Nutrição, a Funda
.as Pioneiras
Sociais e a Central de Medicamentos.

Subseção IV
Do Ministério da Economia, Fazenda e Planejamento

Art. 144. O Ministério da Economia, Fazenda e Planejamento tem em sua área de competência:
I - moeda, crédito, instituições financeiras, capttalízação, seguros privados e poupança popular;
11
administração tributária;
111
administração orçamentária e finance
IV
administração patrimonial;
V
comércio exterior;
VI
negociações, econômicas e financeiras com governos
e entidades estrangeiras;
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VII
desenvolvimento industrial e comercial;
VIIl
abastecimento e preços;
IX
elaboração de planos econômicos e propostas de diretrizes orçamentárias;
X
estudos e pesquisas sócio-econômicas.
XI - auditoria e contabilidade públicas;
XII - sistemas cartográficos e estatísticos nacionais.
Art. 145. São órgãos específicos do Ministério da Economia, Fazenda e Planejamento:
I
o Conselho Nacional de Política Fazendária;
Il
o Conselho Monetário Nacional;
III
o Comité Brasileiro de Nomenclatura;
IV
o Conselho N acionai de Seguros Privados;
V
a Câmara Superior de Recursos Fiscais;
V I a s I?, 2? e 3? Conselhos de Contribuintes;
VIl - o Conselho de Recursos do Sistema Financeiro
Nacional;
VIIl
a Secretaria Especial de Política Econômica;
a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional;
IX
X
a Secretaria Nacional de Economia;
a Secretaria da Fazenda Nacional;
XI
a Secretaria N acíonal de Planejamento.
XIl
Art. 146. Ao Conselho Nacional de Política Fazendária
compete:
I - promover a celebração de convênios concedendo ou
revogando benefícios fiscais do imposto de que trata a alínea b
do inciso I do art. 155 da Constituição, nos termos do disposto
no § 8? do art. 34 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias e na da Lei Complementar n? 24 1201, de 7 de janeiro de
1975;
II - promover a celebração
convênios estabelecendo
as condições gerais em que se concederão, unilateralmente,

de

(20J V. Coleção das Leis de 1975, Atos do Poder Legislativo, volume 1,
pág.3.
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anistia, remissão, transação, moratória e parcelamento de débitos fiscais e ampliação do prazo de recolhimento do imposto a
que alude o inciso anterior;
IH - sugerir medidas visando à simplificação e à harmonização de exigências legais objetivando reduzir as despesas decorrentes de obrigações tributárias acessórias, com reflexos favoráveis no custo de comercialização de mercadorias e serviços;
IV - promover a edificação do Sistema Nacional Integrado de Informações Econõmico- Fiscais, para coleta, elaboração e
distribuição de dados básicos, essenciais à formação de políticas econômico-fiscais e ao aperfeiçoamento permanente das Administrações Tributárias;
V - promover estudos e sugerir alterações visando o
aperfeiçoamento do Sistema Tributário Nacional, como mecanismo de desenvolvimento econômico e social, nos aspectos de
inter-relação entre tributação federal e estadual;
VI - colaborar com o Conselho Monetário Nacional na fixação da Política de Dívida Pública Interna e Externa dos Estados e Distrito Federal, para cumprimento da legislação pertinente;
VII - colaborar com o Conselho Monetário Nacional na
orientação das instituições financeiras públicas estaduais, propiciando sua maior eficiência corno suporte básico dos Governos Estaduais.
Art. 147. Ao Conselho Monetário Nacional compete exercer as atribuições de que trata a Lei n? 4.595 1211, de 31 de dezembro de 1964, e legislação especial superveniente.
Art. 148. Ao Comitê .Brasileiro de Nomenclatura compete:
I - manter a Nomenclatura Brasileira de Mercadorias
permanentemente atualizada;
II - propor aos órgãos interessados na aplicação da Nomenclatura Brasileira de Mercadorias medidas relacionadas com
a atualização, aperfeiçoamento e harmonização dos desdobramentos de suas posições, a fim de ajustá-los às suas finalidades
estatísticas ou de controle fiscal;

v. Coleção das Leis

(21)

de 1964, Atos do Poder Legislativo, volume VII,

pág. 519.
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III - difundir o conhecimento da Nomenclatura Brasileira
de Mercadorias, inclusive mediante a publicação de seu índice e
propor as medidas necessárias à sua aplicação uniforme;
IV - promover a divulgação das Notas Explicativas da
Nomenclatura Aduaneira de Bruxelas e recomendar normas, critérios ou notas complementares de interpretação;
V - aprovar, para efeito de interpretação e alcance da
Nomenclatura Brasileira de Mercadorias, as alterações introduzidas na Nomenclatura Aduaneira de Bruxelas;
VI - estabelecer critérios e normas de classificação para
a aplicação uniforme da Nomenclatura Brasileira de Mercadorias, por iniciativa própria ou por solicitação de órgãos da Administração Pública incumbidos da aplicação da Nomenclatura,
conforme instruções complementares aprovadas pelo comitê;
VII - prestar assistência técnica aos órgãos diretamente
interessados na aplicação da Nomenclatura Brasileira de Mercadorias.
Art. 149. Ao Conselho Nacional de Seguros Privados compete:
I - fixar as diretrizes e normas da política de seguros
privados;
11 - regular a constituição, organização, funcionamento e
fiscalização dos que exercerem atividades relativas aos seguros
privados, bem como a aplicação das penalidades cabíveis;
Il.I - estipular índices e demais condições técnicas sobre
tarifas, investimentos e outras relações patrimoniais a serem
observadas pelas sociedades seguradoras;
IV - fixar as características gerais dos contratos de seguro;
V - fixar normas gerais de contabilidade e estatística a
serem observadas pelas sociedades seguradoras;
VI - delimitar o capital do Instituto de Resseguros do
Brasil e das sociedades seguradoras, com a periodicidade mínima de dois anos, determinando a forma de sua subscrição e realização;
VII - estabelecer as diretrizes gerais das operações de
resseguro;
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VIII - disciplinar as operações de co-seguro, nas hipóteses em que o Instituto de Resseguros do Brasil não aceite resseguro de risco ou quando se tornar conveniente promover melhor
distribuição direta dos negócios pelo mercado;
IX - conhecer dos recursos de decisão da Superintendência de Seguros Privados e do Instituto de Resseguros do
Brasil;
X - prescrever os critérios de constituição das sociedades seguradoras, com fixação dos limites legais e técnicos das
operações de seguro;
XI - disciplinar a corretagem de seguros e a profissão
de corretor.
Art. 150. À Câmara Superior de Recursos Fiscais compete
julgar os recursos especiais de decisão não unânime de Câmara
de Conselho de Contribuintes, quando contrária à lei ou à evidência da prova ou de decisão que der à lei tributária interpretação divergente da que lhe tenha dado outra Câmara de Conselho de Contribuintes ou a própria Câmara Superior.
Art. 151. Aos I?, 2? e 3? Conselhos de Contribuintes compete julgar os recursos voluntários de decisão de primeira instância sobre a aplicação da legislação referente a tributos, inclusive adicionais, e empréstimos compulsórios e contribuições
administradas pela Secretaria da Receita Federal.
Art. 152. Ao Conselho de Recursos do Sistema Financeiro
N acional compete:
I - julgar, em segunda e última instância, os recursos
interpostos das decisões relativas à aplicação de penalidades
administrativas previstas:
a) no ~ 5? do art. 44 da Lei n? 4.595, de 1964, no art. 3? do
Decreto-Lei n? 448(221, de 3 de fevereiro de 1969, e no parágrafo
único do art. 25 da Lei n? 4.1311231, de 3 de setembro de 1962,
com a redação que lhe deu a Lei n? 4.390 1241, de 29 de agosto de
1964;
(22) V. Coleção das Leis de 1969, Atos do Poder Legislativo, volume I, pág.
57.

(23) V. Coleção das Leis de 1962, Atos do Poder Legislativo, volume V, pág.
117.

(24) V. Coleção das Leis de 1964, Atos do Poder Legislativo, volume V,
pág.97.
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b) no § 4? do art. 11 da Lei n:' 6.385 1251, de 7 de dezembro de
1976;
c) no § 2? do art. 43 da Lei n:' 4.3801261, de 21 de agosto de
1964, combinado com o § 7? do art. 4? da Lei n? 4.595 1271, de
1964;
d) no § 2? do art. 2? do Decreto-Lei n? 1.248( 281, de 29 de novembro de 1972, e no art. 74 da Lei n:' 5.025 1291, de la de junho
de 1966;
11 - representar, por intermédio de seu presidente, ao Ministro de Estado, sobre irregularidade constatada nos autos
ou ocorrida nos órgãos e entidades recorridas, avocando, se for
o caso, os respectivos processos;
IH - apreciar recurso de ofício, interposto pelos órgãos e
entidades competentes, das decisões que concluírem pela não
aplicação das penalidades previstas no inciso I deste artigo.
Art. 153. À Secretaria i Especial de Política Econômica
compete prestar assistência--'imediata ao Ministro de Estado e
assessorá-lo na formulação e coordenação da política econômica, inclusive setorial.
Art. 154. A Secretaria Especial de Política Econômica
compõe-se de coordenações, às quais compete auxiliar o Secretário na formulação e avaliação da política econômica em suas
respectivas áreas de atuação.
Art. 155. À Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional compete:
I - apurar a liquidez e certeza e inscrever, para fins de
cobrança amigável ou judicial, a Dívida Ativa da União, tributária ou de qualquer outra natureza;
(25) V. Cotecso das Leis de 1976, Atos do Poder Legislativo, volume VII,
pág. 7l.

(26) V. Coleção das Leis de 1964, Atos do Poder Legislativo, volume V, pég.
70.

(27) V. Coleção das Leis de 1964, Atos do Poder Legislativo, volume VII,
pág. 519.

(28) V. Coteceo das Leis de 1972, Atos do Poder Legislativo, volume VII,

pég. 10.

(29) V. Coleção das Leis de 1966, Atos do Poder Legislativo, volume III,
pág. 105.
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II ~ promover a propositura de ações e defender os interesses da Fazenda Nacional, na forma do Decreto-Lei n?
1471301, de 3 de fevereiro de 1967, especialmente em matéria fiscal;
III - coligir os elementos de fato e de direito e preparar
as informações que devam ser prestadas, pelo Ministro de Estado ou autoridade fazendária, em mandado de segurança;
IV - exercer a representação judicial, nos casos estabelecidos em lei;
V - promover, junto ao Ministério Público, a propositura de procedimentos penais referentes a crimes contra a Fazenda N acionai;
VI - oficiar, no interesse da Fazenda Nacional, aos órgãos do Judiciário e do Ministério Público;
VII - examinar ordens e sentenças judiciais e orientar o

Ministro de Estado e as demais autoridades quanto ao seu exato cumprimento;
VIII - zelar pelos interesses da Fazenda Nacional em processos de falência, concordata, liquidação, inventário e outros,
IX - examinar previamente a legalidade dos contratos,
concessões, acordos, ajustes ou convênios que interessem à Fazenda Nacional, inclusive aos referentes à dívida pública externa, e promover a respectiva rescisão ou declaração de caducidade, por via administrativa ou judicial, especialmente em relação:
a) aos contratos de empréstimo, garantia, contragarantia,
aquisição financiada de bens e arrendamento mercantil, em que
seja parte ou intervenha a União, no País ou no exterior, bem
assim emitir pareceres prévio e final quanto à legalidade de tais
contratos, com vistas à respectiva validade e execução; e
b) aos contratos em que seja parte a Fazenda Nacional, que
interessem à receita ou que envolvam bens patrimoniais da
União ou a concessão de estímulos fiscais; a atos relativos a
aquisição, alienação, cessão, aforamento, locação, e outros; concernentes a imóveis do patrimônio da União, e a outros contra(30) V. Coleção das Leis de 1967, Atos do Poder Legislativo, volume I, pág.
143.
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tos a serem estipulados' perante o Ministro de Estado e demais
autoridades fazendárias;
X - representar e defender os interesses da Fazenda
Nacional:
a) nos contratos, acordos ou ajustes de natureza fiscal ou
financeira, em que intervenha, ou seja parte, de um lado a
União e, de outro, o Distrito Federal, os Estados, os Municípios, as autarquias, as empresas públicas, as sociedades de
economia mista ou entidades estrangeiras, bem assim nos de
concessões;
b) em contratos de empréstimo, garantia, contragarantia,
aquisição financiada de bens e arrendamento mercantil, em que
seja parte ou intervenha a União;
c) junto à Câmara Superior de Recursos Fiscais, aos Conselhos de Contribuintes, ao Conselho de Recursos do Sistema Financeiro Nacional, aos Conselhos Superior e Regionais do Trabalho Marítimo e em outros órgãos de deliberação coletiva;
d) nos atos relativos à aquisição, alienação, cessão, aforamento, locação, e outros concernentes a imóveis do Patrimônio
da União, junto aos Cartórios de Registro de Imóveis, requerendo a matrícula, inscrição, transcrição ou averbação de títulos
relativos a imóvel do Patrimônio da União e, quando for o caso,
manifestando recusa ou impossibilidade de atender à exigência
do Oficial, bem assim a ele requerendo certidões no interesse do
referido Patrimônio; e, ainda, promovendo o registro de propriedade dos bens imóveis da União discriminados administrativamente, possuídos ou ocupados por órgãos da Administração Federal e por unidades militares, nas hipóteses previstas na legislação pertinente; e
e) nos atos constitutivos e em assembléias de sociedades
por ações de cujo capital participe a União, bem assim nos atos
de subscrição, compra, venda ou transferência de ações ou direito de subscrição;

aceitar as doações sem encargos em favor da
XI
União;
XII
zelar pela fiel observância e aplicação das leis, decretos e regulamentos, especialmente em matéria pertinente à
Fazenda Nacional;
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XIII - examinar os títulos referentes à propriedade imobiliária da União, efetuando pesquisas, para efeito de sua regularização, e emitir parecer jurídico e proferir decisão, ouvida antes a Secretaria Nacional do Patrimônio, quanto às questões de
fato, sobre a legitimidade dos títulos imobiliários a que se refere o art. 3? do Decreto n:' 73.977(3 11, de 22 de abril de 1974; e
XIV - atender aos encargos de consultoria e assessoria
jurídica dos órgãos fazendários e dos colegiados presididos pelo
Ministro de Estado e realizar os demais serviços jurídicos do
Ministério, na forma do Decreto-Lei n? 147, de 3 de fevereiro de
1967.
Art. 156. A Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional
compõe-se de:
órgão central;
I
H - Procuradorias Regionais da Fazenda Nacional;
IH - Procuradorias da Fazenda Nacional.
Art. 157. Ao Órgão Central compete planejar, coordenar,
supervisionar e controlar os trabalhos das unidades da
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, bem assim assessorar
os órgãos integrantes da estrutura básica do Ministério.
Art. 158. Às Procuradorias Regionais da Fazenda N acionai compete:
I - supervisionar e coordenar as atividades das Procuradorias da Fazenda Nacional, na área de sua respectiva jurisdição;
II - exercer a representação judicial da União, nos casos
estabelecidos em lei, observadas as instruções do ProcuradorGeral;
HI - atender a outros encargos que lhe forem cometidos
pelo Procurador-Geral.
Art. 159. Às Procuradorias da Fazenda N acionai compete,
no âmbito da respectiva jurisdição, exercer as atividades de:
I
representação da Fazenda Nacional;
H - defesa da Fazenda Nacional;
(31) V. Coleção das Leis de 1974, Atos do Poder Legislativo, volume IV.
pág. 61.
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IH

apuração, inscrição e cobrança da Dívida Ativa da

União;

IV
V

fiscalização das leis de Fazenda;
consultoria, assessoria e demais serviços jurídicos.

Art. 160. À Secretaria Nacional da Economia compete assessorar o Ministro de Estado na formulação, no acompanhamento e na execução das políticas de comércio exterior, abastecimento e preços e desenvolvimento industrial.
Art. 161.

A Secretaria Nacional de Economia compõe-se

de:
I
H
IH

Departamento de Comércio Exterior;
Departamento da Indústria e do Comércio;
Departamento de Abastecimento e Preços.

Art. 162.

Ao Departamento de Comércio Exterior compe-

te:
I - emitir licenças de exportação e importação, cuja
exigência será limitada aos casos impostos pelo interesse nacional:
11 - exercer, prévia ou posteriormente, a fiscalização
de preços, pesos, medidas, classificação, qualidades e tipos, declarados nas operações de exportação, diretamente, ou em articulação com outros quaisquer órgãos governamentais;
IH - exercer, prévia ou posteriormente, a fiscalização
de preços, pesos, medidas, qualidades e tipos nas operações de
importação, respeitadas as atribuições de competência das repartições aduaneiras;
IV - estabelecer critérios para o financiamento da exportação e da produção industrial para exportação, bem assim,
quando for o caso, para aquisição ou financiamento, por ordem
e conta do Tesouro Nacional, de estoques de outros produtos
exportáveis;
V - colaborar com o órgão competente na aplicação
do regime de similaridade e do mecanismo do draw back;
VI
elaborar as estatísticas do comércio exterior;
VII - traçar diretrizes da política do comércio exterior;
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VIII - adotar medidas de controle das operações do comércio exterior, quando necessárias ao interesse nacional;
IX - pronunciar-se sobre a conveniência da participação do Brasil em acordos ou convênios internacionais, relacionados com o comércio exterior;
X - baixar normas necessárias à implementação da
política de comércio exterior, bem assim orientar e coordenar a
sua expansão;
XI - modificar, suspender ou suprimir exigências administrativas ou regulamentares, com a finalidade de facilitar e
estimular a exportação, bem assim disciplinar e reduzir os custos de fiscalização;
XII - decidir sobre normas, critérios e sistemas de classificação comercial dos produtos objetos do comércio exterior;
XIII - estabelecer normas para fiscalização de embarque
e dispor sobre a respectiva execução, com vistas à redução de
custos;
XIV - traçar a orientação a ser seguida nas negociações
de acordos internacionais relacionados com o comércio exterior
e acompanhar sua execução;
XV - recomendar diretrizes que articulem o emprego do
instrumento aduaneiro com objetivos gerais de política de comércio exterior, observados os interesses e a evolução das atividades industriais e agrícolas;
XVI - opinar, junto aos órgãos competentes, sobre fretes dos transportes internacionais relacionados com o comércio
exterior, bem assim sobre a política portuária;
XVII - estabelecer as bases da política de seguros no comércio exterior;
XVIII - recomendar medidas tendentes e amparar produções exportáveis, considerando a situação específica dos diversos setores de exportação, bem como razões estruturais, conjunturais ou circunstancíais que afetem negativamente aquelas produções;
XIX - opinar, na esfera do Poder Executivo ou quando
consultado por qualquer das Casas do Congresso Nacional, sobre projetos de lei que relacionem com o comércio exterior ou
adotem medidas que neste possam ter implicações;
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xx - formular as diretrizes básicas da política tarifária
no campo das importações, visando adaptar o mecanismo aduaneiro às necessidades do desenvolvimento econômico e à proteção do trabalho nacional;
XXI - normalizar, supervisionar, orientar, planejar, controlar e avaliar as atividades aduaneiras.
Art. 163. Ao Departamento da Indústria e do Comércio
compete orientar, avaliar e coordenar a execução da política industrial e a sua execução, em conformidade com os objetivos e
diretrizes dos planos nacionais de desenvolvimento e os parâmetros macroeconômicos da política governamental;
Art. 164. Ao Departamento de Abastecimento e Preços
compete:
I - formular a política nacional de abastecimento e preços e coordenar, supervisionar e controlar a sua execução;
11 - estabelecer critérios para a aquisição ou financiamento, por ordem e conta do Tesouro Nacional, de produtos necessários ao abastecimento do mercado interno, ao equilíbrio dos
preços e à formação de estoques reguladores.
Art. 165. À Secretaria da Fazenda Nacional compete assessorar o Ministro de Estado na formulação, execução e acompanhamento das políticas fiscal e de controle dos dispêndios e
compromissos sob responsabilidade do Tesouro Nacional, em
assuntos relativos à administração tributária federal, de endividamento público e ao patrimônio da União.
Parágrafo único. A Secretaria da Fazenda Nacional é o órgão central do Sistema Federal de Programação Financeira e de
Controle Interno.
Art. 166. A Secretaria da Fazenda Nacional compõe-se de:
I
Departamento da Receita Federal;
U
Departamento do Tesouro Nacional;
IIl
Departamento do Patrimônio da União.
Art. 167. Ao Departamento da Receita Federal compete:
I - planejar, supervisionar, executar, controlar e avaliar as atividades de administração tributária federal;
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II - propor medidas de aperfeiçoamento e regulamentação da legislação tributária federal e outras de politica fiscal e
tributária;
III - interpretar e aplicar a legislação fiscal e correlata,
relacionada com a sua área de atribuições, baixando os atos
normativos e instruções para a sua fiel execução;
IV - acompanhar a execução da politica tributária e fiscal e estudar os efeitos na economia do País;
V - dirigir, supervisionar, orientar e coordenar os serviços de fiscalização, cobrança, arrecadação, recolhimento e
controle dos demais tributos e rendas da União, salvo quando
tais atribuições forem cometidas a outros órgãos;
VI - apresentar proposta de previsão da receita tributária federal e promover o acompanhamento, análise e controle
em suas variações gabais, setoriais e regionais;
VII - promover medidas destinadas a compatibilizar a
receita arrecadada com os níveis previstos na programação financeira do Governo;
VIII - promover estudos e análises, fixar e propor normas, controlar e fiscalizar as atividades relacionadas com a distribuição gratuita de prêmios;
IX - desenvolver sistema de coleta, elaboração e divulgação de informações econômico-fiscais;
X - articular-se com entidades da Administração Pública Federal direta, indireta e fundacional, bem assim com as demais entidades de direito público ou privado, visando à integração do Sistema Tributário Nacional, mediante convênios para a
permuta de informações, métodos e técnicas de ação fiscal;
XI - proceder a julgamento de processos fiscais;
XII - gerir o Fundo Especial de Aperfeiçoamento das
Atividades de Fiscalização, a que se refere o Decreto-Lei n?
1.437(32), de 17 de dezembro de 1975.
Art. 168. Ao Departamento do Tesouro Nacional compete:
I - proceder à análise e estudos que visem subsidiar a formulação de política de financiamento da despesa pública e
v. Coteceo das Leis

(32)

de 1975, Atos do Poder Legislativo, volume VII,

pág. 112.
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orientar o estabelecimento de diretrizes para elaboração e reformulação da programação financeira anual e plurianual da
União;
11 ~ instituir e coordenar a implantação e a manutenção
do sistema de informações financeiras, em especial as relativas
aQ fluxo financeiro de órgãos e entidades da Administração PÚblica Federal;
III - baixar instruções para elaboração das propostas de
cronogramas de desembolso e para fixação dos limites de saques;

IV - elaborar e gerir o fluxo geral de caixa, fixar os limites globais de saques periódicos contra a conta do Tesouro Nacional e proceder à execução;
V - aprovar o cronograma global dos desembolsos setoriais;
VI - assessorar o Secretário no controle da execução dos
programas de recursos e aplicações das instituições financeiras
públicas federais, sem prejuízo da competência de outros órgãos;

VII -

manter sistema de normas e padrões de controle de

execução orçamentária, financeira e patrimonial;

VIII - promover a racionalização da execução da despesa
pública, mediante a instituição de programas, orientação de
ações, estabelecimento de normas, visando à sua sistematização
e padronização;
IX - planejar, organizar, supervisionar e controlar a realização do pagamento do pessoal civil dos órgãos e entidades da
Administração Pública Federal, que recebem transferência à
conta do Tesouro Nacional;
X - coordenar as ações dos órgãos setoriais referentes à
orientação gerencial dos administradores, acompanhamento e
avaliação da gestão, realização das auditorias e execução do
controle e coordenação financeira;
XI - orientar, tecnicamente, a participação do representante do Tesouro Nacional no conselho fiscal ou órgão de controle equivalente das entidades supervisionadas;
XII - compatibilizar com os objetivos da execução financeira e orçamentária da União, a contratação ou renovação, pelo
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setor público, de operações de crédito interno ou externo e de
arrendamento mercantil;
XIII ~ conferir tratamento financeiro específico a projetos
e atividades contemplados no Orçamento Geral da União;
XIV - controlar as operações financeiras realizadas por
conta e ordem do Tesouro Nacional nas quais este figure como
mandatário ou financiador;
XV - controlar as responsabilidades assumidas pelo Tesouro Nacional, em decorrência de contratos de empréstimos, financiamentos, avais e outras garantias concedidas;
XVI ~ autorizar os pagamentos necessários à satisfação
de compromissos financeiros garantidos pelo Tesouro Nacional.
não honrados pelos devedores e determinar a adoção de medidas previstas em lei para a regularização e a recuperação dos
recursos dispendidos;
XVII - criar e manter sistema de registro e informações
das operações de crédito e garantias concedidas, referidas no"
incisos XIV e XV, bem assim dos valores mobiliários representativos de participação societária da União e dos respectivos
rendimentos e direitos inerentes a esses valores;
XVIII - manter atualizado o Plano de Contas Único e estabelecer normas e procedimentos contábeis para o registro dos
atos e fatos da gestão orçamentário-financeira e patrimonial dos
órgãos e entidades da Administracão Pública Federal;
XIX - elaborar as contas que o Presidente da República
deve apresentar ao Congresso Nacional;
XX - desenvolver e manter sistemas de processamento
eletrõnico de dados que permitam executar a contabilidade dos
atos e fatos de gestão, bem assim prover as informações gerenciais necessárias à tomada de decisões e ao apoio à supervisão
ministerial;
XXI - estabelecer normas, orientar, acompanhar e avaliar
as atividades de auditoria;
XXII - realizar, privativamente, atividades de auditoria
decorrentes de contratos com organismos, bem assim aquelas
determinadas pelo Presidente da República;
XXIII - programar e coordenar a realização de auditorias
integradas, em especial, as referentes a programas que envolvam a participação de mais de um órgão ou entidade;
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XXIV - cadastrar e expedir certificados de registro de entidades ou empresas privadas de auditoria que possam, supletiva ou eventualmente, prestar serviços a órgãos ou entidades da
Administração Pública Federal;
XXV - propor ao Secretário a indicação dos representantes do Tesouro Nacional nos conselhos fiscais ou órgãos de controle equivalentes das empresas de cujo capital participe a
União e fundações supervisionadas, para decisão do Ministro
de Estado.
Art. 169. Ao Departamento do Patrimônio da União compete:
I - identificar e administrar o patrimônio imobiliário
da União e zelar pela sua conservação e defesa;
II - proceder ao levantamento e demarcação dos terrenos de propriedade da União;
111 - cadastrar os bens imóveis da União e promover a
discriminação, reivindicação de domínio e reintegração de posse
administrativa;
IV - promover a arrecadação da receita patrimonial;
V - ter sob sua guarda e responsabilidade os titulos de
domínio dos bens imóveis da União, os processos e documentos
comprobatórios de seu direito;
VI - coligir os elementos necessários ao registro dos
bens imóveis da União e aos procedimentos judiciais destinados
à sua defesa;
VII - processar as aquisições de bens imóveis de interesse da União;
VIII - avaliar os bens imóveis da União ou de seu interesse e fixar o valor locativo;
IX - fixar valores de foros e taxas;
X - inscrever ex oiiicio ou a requerimento dos interessados, o nome dos ocupantes nos livros próprios;
XI - aforar terrenos da União, alienar domínio útil, e
efetuar as transferências, locações e arrendamentos, observada
a legislação pertinente;
XII - realizar, quando autorizado, a alienação do domínio direto ou pleno, a cessão e a doação de bens imóveis da União;
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XIII - lavrar, com força de escritura pública, os contratos
de aquisição, alienação, locação, arrendamento, aforamento,
cessão e demais atos relativos a imóveis do patrimônio da
União e fazer as averbações e demais registros;
XIV - promover os atos de transferência, de jurisdição e
entrega de bens imóveis da União, para uso em serviço público,
examinando a necessidade e a conveniência dos pedidos e suas
finalidades;
XV - exercer a fiscalização do uso dos bens imóveis da
União, entregues a outras repartições públicas.
Art. 170. À Secretaria Nacional de Planejamento compete
assessorar o Ministro de Estado na elaboração de planos e programas nacionais de desenvolvimento.
§ I? A Secretaria Nacional de Planejamento o órgão centrai do Sistema de Planejamento Federal e de Orçamentos.
§ 2? Os órgãos setoriais de planejamento e orçamento deverão acompanhar a execução físico-financeira dos planos, projetos e orçamentos de que trata o art. 165 da Constituição, com
o objetivo de promover as alterações que sejam necessárias ao
cumprimento das metas previstas.
§ 3? O acompanhamento de que trata o parágrafo anterior
será feito pelos órgãos setoriais do controle interno.
§ 4? O Secretário Nacional de Planejamento e o titular do
Órgão Central de Controle Interno do Poder Executivo expedirão, em ato conjunto, as normas necessárias para a execução do
disposto no § 2?
é

Art. 171. A Secretaria Nacional de Planejamento compõese de:
Departamento Nacional de Planejamento e AvaliaI
ção;
II
Departamento de Orçamento da União;
III - Departamento de Assuntos Internacionais.
Art. 172. Ao Departamento Nacional de Planejamento e
Avaliação compete:
I - elaboração do plano plurianual, de que trata o art. 165,
I, da Constituição;
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II - acompanhamento da execução dos planos e programas de desenvolvimento;
IH - realização e a promoção de estudos e pesquisas sócio-econômicas, inclusive setoriais e regionais;
IV - coordenação das medidas relativas à política de desenvolvimento econômico e social;
V - desenvolvimento e coordenação do Sistema Estatístico Nacional.
Art. 173. Ao Departamento de Orçamentos da União compete:
I - coordenar e supervisionar a elaboração do projeto
de lei de diretrizes orçamentárias;
II - coordenar e supervisionar a elaboração do projeto
de lei orçamentária anual;
III - coordenar e supervisionar a elaboração dos programas de dispêndios globais das empresas em que a União, direta
ou indiretamente, detenha a maioria do capital social com direito a voto, bem assim proceder ao acompanhamento da respectiva execução e dos votos de gestão dos administradores;
IV - emitir parecer sobre a contratação de operações de
crédito, com a garantia do Tesouro Nacional, por empresas a
que se refere o inciso anterior e entidades da Administração PÚblica indireta dos Estados, do Distrito Federal, dos Territórios
e dos Municípios;
V - manifestar-se sobre a emissão de títulos ou valores
mobiliários das empresas e entidades referidas nos incisos 111 e
IV;
VI - emitir parecer sobre a proposta de novos projetos,
bem assim a respectiva ampliação e modernização, em valores
superiores aos fixados na legislação pertinente, de iniciativa de
empresas estatais;
VII - coordenar, supervisionar e controlar, sem prejuízo
da competência atribuída a outros órgãos, o Programa de Desimobilização de Bens Móveis, participações societárias e imóveis
não vinculados às atividades operacionais das empresas a que
alude o inciso II!.
Art. 174. Ao Departamento de Assuntos Internacionais
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rior, no que se refere a entendimentos junto a organismos multilaterais e outras instituições financeiras estrangeiras e internacionais, para a elaboração de programas e projetos de desenvolvimento e obtenção de recursos externos, bem assim acompa-

nhar a execução dos referidos projetos.
Art. 175. Ao Ministério da Economia, Fazenda e Planejamento vinculam-se o Banco do Brasil, a Comissão de Valores
Mobiliários, a Superintendência de Seguros Privados, a Superintendência Nacional de Abastecimento, o Fundo Nacional do
Desenvolvimento, o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada,
a Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, a
Casa da Moeda do Brasil, o Serviço Federal de Processamento
de Dados, a Caixa Econômica Federal, o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, o Banco do Brasil S.A., o
Instituto de Resseguros do Brasil, o Banco Meridional do Brasil, o Banco da Amazônia S.A., o Banco do Nordeste do Brasil
S.A. e a Companhia Nacional de Abastecimento.

Subseção V
Do Ministério da Agricultura e Reforma Agrária
Art. 176. O Ministério da Agricultura e Reforma Agrária
tem em sua área de competência:
I - produção agrícola e pecuária;
II - padronização e inspeção de produtos vegetais, animais ou de insumos utilizados nas atividades agropecuárias;
IlI
reforma agrária e apoio às atividades rurais;
IV
meteorologia; climatologia;
V
pesquisa e experimentação agropecuárias;
VI
Vigilância e defesa sanitária animal e vegetal;
VII
irrigação.
Art. 177. São órgãos específicos do Ministério da Agricultura e Reforma Agrária:
I
o Conselho Nacional de Agricultura;
II
a Comissão Executiva do Plano da Lavoura Cacaueira;

III

a Secretaria Nacional da Defesa Agropecuária;

Colo Leis Rep , Fed. Brasil, Brasília, 182(2, t.2}:1043-1678, mar./abr. 1990.

1504
IV
V
VI

a Secretaria Nacional da Reforma Agrária;
a Secretaria Nacional de Irrigação;
o Instituto Nacional de Meteorologia.

Art. 178. Ao Conselho Nacional de Agricultura compete
assessorar o Ministro de Estado no exame de assuntos relacionados com o desenvolvimento da agropecuária nacional.
Art. 179. A Comissão Executiva do Plano de Lavoura Cacaueira compete promover o aperfeiçoamento econômico-social
da lavoura cacaueira e o desenvolvimento de novos pólos de
produção de cacau no País.
Art. 180. À Secretaria Nacional de Defesa Agropecuária
compete:
I - gerir e executar as atividades de defesa sanitária,
inspeção e controle de qualidade de produtos de origem animal
e vegetal;
II - fiscalizar a produção, comercialização e utilização de
insumos nas atividades agropecuárias;
111 - orientar, coordenar, supervisionar e controlar as atividades dos laboratórios, como suporte às ações de defesa, inspeção e fiscalização agropecuária;
IV - elaborar e promover a execução de programas nacionais de controle de doenças e pragas que envolvam interesse
econômico para a exploração agropecuária.
Art. 181. A Secretaria Nacional de Defesa Agropecuária
compõe-se de:
I
Departamento de Defesa Animal;
II - Departamento de Defesa Vegetal.
Art. 182. Ao Departamento de Defesa Animal compete:
I - executar as atividades de defesa animal, inspeção e
controle de qualidade de produtos de origem animal;
II - fiscalizar a elaboração, comercialização e a utilização
de insumos, nas atividades relacionadas com produtos de origem animal;
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UI -

fiscalizar os serviços relacionados com produtos de

origem animal;
IV - orientar, coordenar, supervisionar e controlar as ativi-

dades dos laboratórios, como suporte às ações de defesa, inspeção e fiscalização da produção animal;
V - expedir normas técnicas referentes a:
a) atividades ligadas à produção animal;
bl padronização, classificação e abastecimento de produtos
de origem animal.
Art. 183. Ao Departamento de Defesa Vegetal compete:
I - executar as atividades de defesa vegetal, inspeção e
controle de qualidade dos produtos de origem vegetal;
11 - fiscalizar as atividades relacionadas com corretivos e
fertilizantes agrícolas;
Hl - fiscalizar os serviços relacionados com produtos de
origem vegetal;
IV - orientar, coordenar, supervisionar e controlar as atividades dos laboratórios, como suporte às ações de defesa, inspeção e fiscalização da produção vegetal;
V - expedir normas técnicas referentes a:
ai atividades ligadas à produção vegetal;
b) padronização e classificação de produtos de origem vegetal;
c) padronização de máquinas e equipamentos agrícolas.
Art. 184.

A Secretaria Nacional da Reforma Agrária com-

pete promover e executar a política nacional de reforma agrária
e de colonização.

Art. 185. A Secretaria Nacional de Irrigação compete promover e executar o programa nacional de irrigação, mediante a
coordenação e implementação de programas específicos.
Art. 186. Ao Instituto Nacional de Meteorologia compete
realizar pesquisas, estudos e levantamentos meteorológicos e climatológicos aplicados à agricultura, efetuar a previsão do tempo e manter e operar as redes meteorológicas e de telecomunicações meteorológicas do País, inclusive aquela integrada à rede
internacional.
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Art. 187. Ao Ministério da Agricultura e Reforma Agrária
vinculam-se o Instituto Nacional de Colonização e Reforma
Agrária, o Departamento Nacional de Obras Contra as Secas, a
Companhia de Desenvolvimento do Vale do São Francisco e
Empresa Brasileira de Pesquisas Agropecuárias.
Subseção VI
Do Ministério do Trabalho e da Previdência Social
Art. 188. O Ministério do Trabalho e da Previdência Social tem em sua área de competência:
I
trabalho e sua fiscalização;
II
mercado de trabalho e política de empregos;
III
previdência social e entidades de previdência priva.
da;
IV
política salarial;
V
política de imigração.
Art. 189. São órgãos específicos do Ministério do Trabalho e da Previdência Social:
I
o Conselho Nacional de Seguridade Social;
II
o Conselho Nacional do Trabalho;
III
o Conselho Curador do FGTS;
IV
o Conselho de Gestão da Proteção ao Trabalho;
V
o Conselho de Gestão da Previdência complementar;

VI

o Conselho de Recursos do Trabalho e Seguro So-

VII
VIII

a Secretaria Nacional do Trabalho;
a Secretaria Nacional da Previdência Complemen-

cial;

tar.
Art. 190. Ao Conselho Nacional de Seguridade Social compete planejar, formular, coordenar e supervisionar a Política
Nacional da Seguridade Social, bem como gerir os recursos destinados ao financiamento do seguro-desemprego.
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Art. 191. Ao Conselho Nacional do Trabalho compete participar da formulação da Política Nacional do Trabalho e coordenar e supervisionar a sua execução.
Art. 192. Ao Conselho Curador do FGTS compete exercer
as atribuições de que trata o art. 4? da Lei n:' 7.839 (33), de 12 de
outubro de 1989.
Art. 193. Ao Conselho de Gestão da Proteção ao Trabalho
compete coordenar, controlar e avaliar a execução da Política
Nacional do Trabalho, de acordo com as diretrizes estabelecidas
pelo Ministério do Trabalho e da Previdência Social.
Art. 194. Ao Conselho de Gestão da Previdência Complementar, compete coordenar, controlar e avaliar a execução da
Política Nacional das Entidades Fechadas de Previdência Complementar.
Art. 195. O Conselho de Recursos do Trabalho e Seguro
Social terá sua competência e composição regulada em lei específica.
Art. 196. A Secretaria Nacional do Trabalho compete:
I
harmonizar as relações entre empregados e empregadores;
II
fiscalízar a aplicação da legislação trabalhista, inclusive a relativa à segurança e medicina do trabalho;
111 - formular e executar as políticas nacionais de salários
e de emprego;
IV - pesquisar e acompanhar a evolução do mercado de
trabalho, para o efeito de orientar e coordenar as atividades relativas à formação de mão-de-obra.
Art. 197. A Secretaria Nacional do Trabalho compõe-se
de:
Departamento de Formação Profissional;
I
II
Departamento de Programas e Ações Integradas;
Departamento de Normatização da Inspeção do TraUI
balho;
IV
Departamento de Controle da Segurança do Trabalhador;
(33) V. Coleção das Leis de 1989, volume 181, n:' 5, pág. 2208.
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v - Departamento Nacional de Emprego.
Art. 198. Ao Departamento de Formação Profissional compete:
I - supervisionar e coordenar a execução de planos e programas de formação profissional a serem desenvolvidos pela Secretaria;
II - promover estudos que visem à melhoria do desempenho de mão-de-obra em programas e ações da Secretaria, com
vistas ao estabelecimento de padrões de eficiência de setores
produtivos e do trabalhador.
Art. 199. Ao Departamento de Programas e Ações Integradas compete:
I - supervisionar e coordenar a execução de programas e
ações que visem à melhoria das condições de vida do trabalhador;
II - desenvolver programas que objetivem a melhoria da
redistribuição de renda do trabalhador e a integração deste em
setores produtivos da economia.
Art. 200. Ao Departamento de Normatização da Inspeção
do Trabalho compete:
I - propor a adoção de normas destinadas a regular as
ações de inspeção da atividade laborativa;
II - coordenar a aplicação da legislação pertinente à inspeção do trabalho e propor medidas corretivas visando ao seu
cumprimento.

Art. 201. Ao Departamento de Controle da Segurança do
Trabalhador compete:
I - supervisionar e coordenar a execução de programas e
ações visando a propiciar ao trabalhador segurança no desempenho de sua atividade laborativa;
II - supervisionar e coordenar a execução de programas e
ações visando proporcionar ao trabalhador segurança no desempenho de sua atividade laborativa;
III - realizar estudos e pesquisas que visem estabelecer
padrões e condições relativos à segurança do trabalhador no
ambiente de trabalho.
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Art. 202.

Ao Departamento Nacional de Emprego compe-

te:
I - supervisionar e coordenar a execução de programas
que visem à absorção da mão-de-obra no mercado de trabalho;
II - propor a adoção de medidas que visem à expansão e
melhoria das condições de acesso e permanência do trabalhador
no mercado de trabalho, com vistas ao aperfeiçoamento do processo de redistribuição de renda.
Art. 203. À Secretaria Nacional de Previdência Complementar compete:
I - formular e executar planos de custeio e de benefícios
pecuniários da previdência social;
II - coordenar as atividades das entidades fechadas de
previdência complementar com as políticas de desenvolvimento
social e econômico-financeira do Governo;
III - fixar as diretrizes e normas da politica a ser seguida
pelas entidades fechadas de previdência complementar;

IV - estipular as condições técnicas sobre custeio, investimentos, correção de valores monetários e outras relações pa-

trimoniais a ser seguida pelas entidades fechadas de previdência complementar;
V - estabelecer normas gerais e de contabilidade, auditoria e estatística das entidades fechadas de previdência complementar.
Art. 204. Ao Ministério do Trabalho e Previdência Social
vincula-se a Fundação Rogério Duprat Figueiredo de Segurança
e Medicina do Trabalho e o Instituto Nacional do Seguro Social.
Subseção VII
Do Ministério da Infra-Estrutura
Art. 205.

O Ministério da Infra-Estrutura tem em sua área

de competência:
I

II
III

geologia, recursos minerais e energéticos;

regime hidrológico e fontes de energia hidráulica;
mineração e metalurgia;
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IV - indústria do petróleo e de energia elétrica, inclusive de natureza nuclear;
transportes ferroviário, rodoviário e aquaviário;
V
VI - marinha mercante; portos e vias navegáveis;
VII - participação na coordenação dos transportes aeroviários, na forma da lei;
VIII - telecomunicações, inclusive o controle e a fiscalização da utilização do espectro de radiofreqüências;
IX - serviços postais.
Art. 206. São órgãos específicos do Ministério da InfraEstrutura:
I
a Secretaria Nacional de Minas e Metalurgia;
II
a Secretaria Nacional de Energia;
III
a Secretaria Nacional de Transportes;
IV
a Secretaria Nacional de Comunicações.
Art. 207. À Secretaria Nacional de Minas e Metalurgia
compete:
I - superintender os interesses da União em empreendimentos minerários, metalúrgicos e atividades-afins;
11 - supervisionar, controlar e fiscalizar a exploração de
recursos minerais no País;
III - promover e executar estudos e pesquisas geológicas
em todos o território nacional;
IV - supervisionar e controlar as atividades de pesquisa,
lavra, enriquecimento, reprocessamento, industrialização e comercialização de recursos minerais sujeitos ao monopólio da
União.
Art. 208. A Secretaria Nacional de Minas e Metalurgia
compõe-se de:
I - Departamento Nacional de Minas e Metalurgia;
II - Departamento Nacional da Produção Mineral.
Art. 209. Ao Departamento Nacional de Minas e Metalurgia compete:
I - elaborar as premissas básicas para a composição dos
orçamentos e planos de investimentos das empresas;
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U - acompanhar e propor ajustes à execução dos planos
aprovados pela autoridade competente;
UI - estabelecer metas em conjunto com as empresas submetidas à supervisão da Secretaria e proceder a avaliações sobre os seus desempenhos;
IV -acompanhar e aprovar planos de audítagem interna
das empresas vinculadas, dentro de sua área de competência;
V ~ acompanhar e cooperar com programas de privatízação, de abertura de capital, associação ou liquidação, definidos
pela autoridade competente, que afetam diretamente às empresas incluídas em sua área de competência.
Art. 210. Ao Departamento Nacional da Produção Mineral
compete promover o fomento da exploração mineral e superintender as pesquisas geológicas, minerais, tecnológicas, bem como
de assegurar a execução do Código de Minas e leis subseqüentes.
Art. 211. À Secretaria Nacional de Energia compete;
I - superintender as atividades relativas aos assuntos
de competência da União em empreendimentos hidrelétricos e
afins;
U - formular a política energética nacional, acompanhar
e coordenar a sua execução;
III - supervisionar, controlar e fiscalizar o aproveitamento de recursos hídricos e energéticos em geral;
IV - expedir normas visando à manutenção de tarifa nacional equalizada nos serviços de energia elétrica;
V - promover e executar levantamentos, pesquisas e estudos dos recursos hídricos e energéticos em geral;
VI - orientar e fiscalizar as atividades relativas ao monopólio da União, de que trata o art. 177 da Constituição.
Art. 212. A Secretaria Nacional de Energia compõe-se de:
I - Departamento de Águas e Energia Elétrica;
U - Departamento Nacional de Combustíveis.
Art. 213. Ao Departamento N acionai de Águas e Energia
Elétrica compete;
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I - cumprir e fazer cumprir o Código de Águas e a legislação específica relacionada à água e à energia elétrica, no
âmbito de suas atribuições;
11 - autorizar, conceder ou permitir a exploração dos
serviços e instalações de energia elétrica e o aproveitamento
energético dos cursos de água, em articulação com os Estados
onde se situam os potenciais hidroenergéticos;
IH - coordenar e supervisionar o processo de autorização e concessão de aproveitamento de recursos hídricos para
fins energéticos, bem como estabelecer as condições específicas
para a realização dessa atividade;
IV - formular diretrizes e coordenar as ações no âmbito
do Sistema Nacional de Gerenciamento de Recursos Hídricos no
que diz respeito à área de energia;
V - planejar, coordenar e executar os estudos hidrológicos em todo o território nacional, supervisionando, controlando e fiscalizando os aproveitamentos das águas que alterem seu
regime para fins de aproveitamento energético;
VI - definir os níveis e as estruturas das tarifas de energia elétrica, submetendo-os à aprovação da autoridade competente;
VII - regulamentar, normatizar, supervisionar, controlar
e fiscalizar os serviços de eletricidade no País, visando ao atendimento dos mercados de energia elétrica nos melhores padrões
de qualidade possível e a menores custos;
VIII - administrar os recursos necessários à manutenção
e à viabilização das tarifas nacionais equalizadas;
IX - verificar, controlar, fiscalizar e manter os cálculos
atualizados dos custos operacionais e dos investimentos das concessionárias, permissionárias e autorizadas de serviços de energia elétrica, com vistas a coibir abusos, bem assim expedir normas fixando critérios para a manutenção da tarifa nacional
equalizada;
X - sustar decisões das concessionanas, permissionárias e autorizadas de serviços de energia elétrica, quando os
efeitos das decisões prejudicarem, de qualquer modo, os consumidores ou a qualidade geral do atendimento;
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 182(2, t.2):1043-1678, mar./abr. 1990.
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XI - aprovar os projetos técnicos das concessionárias,
permissionárias e autorizadas, conferir autorização para o início
de obras, homologar seu término e reconhecer seu custo
econômico-financeiro para fins tarifários, na forma que dispuser
o regulamento;
XII - fiscalizar técnica, econômica, contábil e financeiramente as concessões, permissões e autorizações de energia elétrica, podendo, para fins supletivos de ação descentralizada,
contratar entidade pública ou privada;
XIII - promover licitação para outorga de concessão, visando à prestação de serviços públicos de eletricidade e de comercialização de energia elétrica;
XIV - exercer a fiscalização e controle junto às concessionárias, permissionárias e autorizadas de serviço de energia elétrica no que se relacione à compensação financeira pela utilização de recursos hídricos para fins de geração de energia elétrica;

XV - estabelecer e coordenar a implementação de políticas de uso e de conservação de energia elétrica de todas as classes de consumo.
Art. 214. Ao Departamento de Combustíveis compete:
I - orientar e fiscalizar as atividades relativas ao monopólio da União:
a) na pesquisa e lavra das jazidas de petróleo e de outros
hidrocarbonetos fluídos existentes no território nacional;
b) na refinação de petróleo nacional ou importado;
c) no transporte marítimo do petróleo bruto de origem nacional e de derivados de petróleo produzidos no País;
d) no transporte, por meio de dutos, de petróleo bruto e
seus derivados, assim como de gás natural e gases raros de
qualquer origem;
II - orientar, fiscalizar e aprovar os planos de atividades
da Petróleo Brasileiro S.A. (Petrobrás), de suas subsidiárias e
de outras empresas executoras do monopólio de hidrocarbonetos da União;
IH - superintender, autorizar e fiscalizar o abastecimento nacional de:
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a) petróleo, óleo de xisto e seus respectivos derivados;
b) gás natural e suas frações recuperáveis;
c) combustíveis sólidos e seus produtos primários;
IV - superintender o aproveitamento de outros hidrocarbonetos fluídos;

v -

supervisionar os assuntos relacionados com:
a) o suprimento de matérias-primas às empresas distribuídoras de gás canalizado;
b) a distribuição de gás liquefeito de petróleo;

VI - examinar e autorizar a capacidade e a ampliação de
refinarias, de instalações de armazenamento e de transferência, bem assim o processamento, natureza e qualidade dos produtos;
VII - fixar normas sobre armazenamento de hidrocarbonetos;
VIII - fixar as características do petróleo e de seus derivados;

IX - fixar e efetivar o suprimento das quotas de álcool à
indústria química, em substituição a insumos importados, a
preços subsidiados em função do preço do eteno, até que seja
concluída a construção das novas unidades de eteno previstas
no Plano de Expansão, da Indústria Petroquímica e da unidade
de ácido acético, a partir de gás natural;
•
X - fixar os preços do álcool, do petróleo e seus derivados
e dos combustíveis sólidos, em conformidade com as diretrizes
matriciais estabelecidas pelo Poder Executivo para os preços e
tarifas de energéticos;
XI - fixar o percentual de álcool anidro a ser utilizado na
mistura carburante, dentro da região de produção, pelas distribuidoras de gasolina, fixando-lhes quotas e locais de recebimento e mistura;
XII - fixar as características dos vários tipos de combustíveis minerais sólidos e seus produtos primários, bem como
as normas de fiscalização de suas especificações;
XIII - estabelecer quotas de importação, produção e
transporte de carvão mineral;
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XIV -, fixar as quotas de consumo obrigatório de carvão
mineral para as usinas siderúrgicas consumidoras e para as empresas produtoras de co que metalúrgico;
XV - autorizar a importação de carvão mineral, coque
metalúrgico ou coque de fundição, bem como, por delegação do
órgão de política aduaneira, a isenção do imposto de importação
correspondente;
XVI - opinar sobre as propostas de alteração de fretes para combustíveis minerais sólidos e seus produtos primários;
XVII - arrecadar e gerir os recursos correspondentes às
parcelas grupadas no inciso II do art. 13 da Lei n? 4.452(341, de 5
de novembro de 1964, bem como os oriundos de legislação complementar;
XVIII - opinar sobre as isenções previstas no art. 10 do
Decreto-Lei n? 61(351, de 21 de novembro de 1966, com a redação
dada pelo art. I? do Decreto-Lei n:' 833(361, de 8 de setembro de
1969;
,"
XIX - estabelecer normas gerais de cont.abilidade a serem
utilizadas pelas empresas permissionárias que operem no abastecimento nacional de petróleo e seus derivados, de carvão mineral e de outros combustíveis sólidos e seus produtos primários, bem assim proceder ao exame da sua escrituração contábil, inclusive para colher dados que permitam a determinação
exata dos custos;
XX - propor alterações na legislação relativa aos tributos
que gravem a indústria e o comércio de petróleo e seus derivados, de carvão mineral e de outros combustíveis minerais sólídos, bem como seus produtos primários;
XXI - opinar sobre os compromissos internacionais a serem assumidos pelo Tesouro Nacional, concernentes à indústria
ou comércio de petróleo e seus derivados, gás combustível, carvão mineral e outros combustíveis minerais sólidos, bem como
seus produtos primários;
(34) V. Coleceo das Leis de 1964, Atos do Poder Legislativo, volume VII,
pág. 64.

(35} V. Cotecso das Leis de 1966, Atos do Poder Legislativo, volume VII,
pág. 118.

(36) V. Coleção das Leis de 1969, Atos do Poder Legislativo, volume V, pág.
182.
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XXII ~ celebrar, no âmbito de suas atribuições, convênios, acordos, ajustes e contratos com entidades públicas ou
privadas;
XXIII - adotar as medidas necessárias ao fiel cumprimento das disposições legais relativas aos produtos sob seu controle, podendo proceder à apreensão de mercadorias, à interdição
de estabelecimentos e instalações que se acharem em contravenção, bem como impor multas aos infratores, sem prejuízo da
ação penal que no caso couber;
XXIV - assessorar o Secretário Nacional de Energia nos
assuntos relacionados com petróleo e seus derivados, gás, combustíveis minerais sólidos e seus produtos primários e álcool;
XXV - classificar outros produtos que devam ser incluídos no regime de abastecimento nacional, como tal entendido a produção, a importação, a exportação, a refinação ou o beneficiamento, o transporte, a distribuição e o comércio, bem como o consumo dos produtos;
XXVI - fixar e controlar os estoques estratégicos de petróleo e de seus derivados, de álcool e de carvão mineral.
Art. 215. À Secretaria Nacional de Transportes compete:
I - superintender e coordenar a operação dos sistemas
de transportes a· cargo da Administração Federal, promovendo
a sua organização e aparelhamento;
II - formular a política nacional de transportes, o plano
viário nacional, bem assim promover e acompanhar a sua execução;
IH - coordenar, supervisionar e fiscalizar as atividades de
transportes terrestres e aquaviários da marinha mercante, dos
portos e das vias navegáveis;
IV - prestar apoio técnico aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios para a implantação, operação, manutenção
e administração de componentes do sistema nacional de transportes.
Art. 216.

A Secretaria Nacional de Transportes compõe-se

de:
I
H

Departamento Nacional de Transportes Rodoviários;
Departamento Nacional de Transportes Ferroviários;
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III - Departamento Nacional de Transportes Aquaviários.
Art. 217. Ao Departamento Nacional de Transportes Rodoviários compete submeter ao Secretário Nacional de 'I'ransportes e executar, direta ou indiretamente, a política e os planos, programas e projetos nacionais de viação e de transportes
rodoviários, em especial:
I - conceder, permitir ou autorizar, coordenar e controlar:
a) a implantação, administração, operação, manutenção e
conservação de trechos do sistema rodoviário nacional;
b) o transporte rodoviário interestadual e internacional de
pessoas e de bens;
II - propor a destinação de recursos federais e a concessão de financiamentos por parte de entidades federais para aplicação em planos, programas e projetos rodoviários;
IH - coordenar o desenvolvimento de projetos visando à
participação do setor privado na implantação, operação e expioração de segmentos do sistema rodoviário nacional ou de serviços de transporte rodoviário, serviços auxiliares e de apoio e
atividades e empreendimentos associados.
Art. 218. Ao Departamento Nacional de Transportes Ferroviários compete submeter ao Secretário Nacional de Transportes e executar, direta ou indiretamente, a política nacional e
os planos, programas e projetos de viação e de transporte ferroviário e, em especial:
I - conceder, permitir ou autorizar, coordenar e controlar:
a) a implantação, a administração e a operação de trechos
do sistema ferroviário nacional;
b) o transporte ferroviário nacional e internacional;
II - propor a destinação de recursos federais e a concessão de financiamentos por parte de entidades federais para aplicação em planos, programas e projetos ferroviários;
III - coordenar o desenvolvimento de projetos visando à
participação do setor privado na implantação, operação e exploração de segmentos do sistema ferroviário nacional ou de serviços de transporte ferroviário, serviços auxiliares e de apoio e
atividades e empreendimentos associados.
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Art. 219. Ao Departamento Nacional de Transportes Aquaviários compete submeter ao Secretário Nacional de Transportes
e executar, direta ou indiretamente, a política nacional e os planos, programas e projetos de viação e de transportes aquaviários
e, em especial:
1 -

conceder, permitir ou autorizar, coordenar e contro-

lar:
a) a implantação, a administração, a operação, manutenção
e conservação de instalações portuárias, marítimas, fluviais e
lacustres;
bl o transporte aquaviário nacional e internacional:
11 - propor a destinação de recursos federais e a concessão de financiamentos por parte de entidades federais para aplicação em planos, programas e projetos aquaviários;
lU - coordenar o desenvolvimento de projetos visando à
participação, operação e exploração de segmentos do sistema
aquaviário nacional ou de serviços de transporte aquaviário,
serviços auxiliares e de apoio e atividades e empreendimentos
associados.
IV - gerir os recursos provenientes da arrecadação do
Adicional da Tarifa Portuária, criada pela Lei n:' 7.700 1371, de 21
de dezembro de 1988, de acordo com o Plano Portuário Nacional.
Art. 220. À Secretaria Nacional de Comunicações compete:
I - estabelecer políticas, diretrizes e normas relativas
aos serviços postais e de telecomunicações;
11 - orientar, coordenar, supervisionar e fiscalizar as atividades e serviços postais e de telecomunicações;
lU - administrar, controlar e fiscalizar a utilização do espectro da radiofreqüências;
IV - gerir os recursos do Fundo Nacional das Telecomunicações, criado pela Lei n:' 5.070 1381, de 7 de julho de 1966.
(37) V. Coleção das Leis de 1988, Atos do Poder Legislativo, volume VII,

pág. 86.

(38) V. Cotecéa das Leis de 1966, Atos do Poder Legislativo, volume V, pág.
47.
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Art. 221. A Secretaria Nacional de Comunicações compõese de:
I
Departamento Nacional de Administração de Freqüências;
II
Departamento Nacional de Serviços Públicos;
III
Departamento Nacional de Serviços Privados;
IV
Departamento Nacional de Fiscalização das Comunicações.
Art. 222. Ao Departamento Nacional de Administração de
Freqüências compete planejar, coordenar, controlar e supervísionar as atividades relativas à administração do espectro de
radiofreqüência, bem como propor diretrizes e normas com vistas a estabelecer e otimizar sua utilização.
Art. 223. Ao Departamento Nacional de Serviços Públicos

compete:
I - propor normas e desempenhar as atividades de coordenação, orientação, avaliação e formulação de políticas, diretrizes, objetivos e metas relativas aos serviços públicos e públicos restritos de telecomunicações e aos serviços postais;
II - proceder à avaliação econômico-financeira das empresas concessionárias e realizar estudos para o estabelecimento
das tarifas aplicáveis.
Art. 224. Ao Departamento N acíonal de Serviços Privados
compete:

I - propor normas e desempenhar as atividades de, coordenação, orientação, avaliação e formulação de políticas, diretrizes, objetivos e metas relativas aos serviços privados de comunicações;
II - orientar e executar as atividades associadas à outorga
de serviços.
Art. 225. Ao Departamento N acionai de Fiscalização das
Comunicações compete planejar, coordenar, fiscalizar e controlar a aplicação das leis, regulamentos e normas relativas às comunicações, bem assim conduzir as atividades relativas à certificação dos produtos de telecomunicações.
Art. 226. Ao Ministério da Infra-Estrutura vinculam-se a
Companhia Vale do Rio Doce, a Companhia de Pesquisas de
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Recursos Minerais, a Petróleo Brasileiro S.A., a Centrais Elétricas Brasileiras S.A., a Indústrias Nucleares do Brasil S.A., a
Urânio do Brasil S.A., a Empresa Brasileira de Planejamento
de Transportes, a Rede Ferroviária Federal S.A., a Rede Fede'
ral de Armazéns Gerais Ferroviários S.A., a Empresa de Trens
Urbanos de Porto Alegre S.A., a Companhia de Navegação do
São Francisco, a Companhia de Navegação da Bacia do Prata
S.A., a Empresa de Navegação da Amazônia S.A., a Companhia de Navegação LLoyd Brasileiro, a Empresa Brasileira de
Correios e Telégrafos, a Telecomunicações Brasileiras S.A., respectivas subsidiárias e controladas, a Companhia Docas do Rio
de Janeiro, a Companhia Docas do Maranhão, a Companhia
Docas do Pará, a Companhia Docas do Ceará, a Companhia Docas de São Paulo, a Companhia Docas do Rio Grande do Norte,
a Companhia Docas do Estado da Bahia, a Companhia Docas
do Espirito Santo, a Companhia Brasileira de Trens Urbanos,
Usinas Siderúrgicas de Minas Gerais S.A., Companhia Siderúrgica de Tubarão, Aços Finos Piratini S.A., Companhia Siderúrgica Nacional, Companhia Siderúrgica Paulista, Aço Minas Gerais S.A., Fábrica de Estruturas Metálicas S.A., Companhia
Brasileira de Projetos Industriais e a Engenharia, Construções
e Ferrovias S.A., bem assim o Departamento Nacional de Estradas de Rodagem.

Subseção VIII
Do Ministério da Ação Social
Art. 227. O Ministério da Ação Social tem em sua área de
competência:
I - assistência social;
II - radicação de populações, ocupação do território e migrações internas;
IH - políticas habitacional e de saneamento;
IV - defesa civil.
Art. 228. São órgãos específicos Ministério da Ação Social:
I
o Conselho Nacional de Serviço Social;
11
a Secretaria Nacional de Habitação;
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 182(2, t.2):1043-1678, mar.labr. 1990.
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IH
a Secretaria Nacional de Saneamento;
IV
a Secretaria Nacional de Promoção Social;
V
a Secretaria Especial de Defesa Civil;
VI
a Coordenadoria N acional para Integração da Pessoa
Portadora de Deficiência.
Art. 229. Ao Conselho Nacional de Serviço Social compete
deliberar e definir normas para efeito de concessão de subvenções às entidades de natureza social e assistencial, bem assim
averiguar e certificar a condição de entidade de fins filantrópicos.
Art. 230. À Secretaria Nacional de Habitação compete:
I
elaborar diretrizes para a Política Nacional de Habitação:
11
analisar e coordenar os programas e projetos habitacionais, avaliando seus resultados;
Ill - baixar as normas necessárias à execução da Política
N acional de Habitação.
Art. 231. A Secretaria Nacional de Habitação compõe-se
de:
I - Departamento de Planejamento e Normas;
H - Departamento de Supervisão de Programas Habitacionais;
Art. 232. Ao Departamento de Planejamento e Normas
compete:
I - elaborar diretrizes para a Política Nacional de Habitação e definir prioridade de alocação de recursos;
11 - elaborar normas, rotinas e procedimentos necessários à implementação dos programas e projetos relativos à
Política Nacional de Habitação;
111 - promover estudos com vistas à obtenção de novas
fontes de recursos para o setor habitacional;
IV - empreender estudos com a finalidade de criar e estabelecer parâmetros de operacionalização para novas formas participativas de construção e financiamento de moradias;
V - estabelecer as bases para a criação e operacionalização de programas de erradicação de condições subumanas de
moradia;
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 182(2, t.2):1043·1678, mar.vabr. 1990.
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VI - promover a instituição e coordenar um sistema nacional de dados e informações relativos à habitação;
VII - promover, apoiar e divulgar estudos relacionados ao
desenvolvimento -de métodos alternativos de construção e finan-

ciamento de moradias.
Art. 233. Ao Departamento de Supervisão de Programas
Habitacionais compete:
I - supervisionar a execução dos programas e projetos

habitacionais, controlando a aplicação dos recursos financeiros
federais;
II - avaliar os resultados dos programas e projetos habitacionais;
lU - fornecer subsídios para a elaboração de normas, rotinas e procedimentos necessários à implantação dos projetos habitacionais;
IV - participar de estudos e pesquisas na área de habitação para a população de baixa renda;
V - incentivar a formação de pessoal especializado na

execução de projetos habitacionais.
Art. 234.

A Secretaria Nacional de Saneamento compõe-se

de:
I - Departamento de Planejamento e Engenharia;
II - Departamento de Supervisão de Programas de Saneamento.
Art. 235. Ao Departamento de Planejamento e Engenharia
compete:
I - elaborar diretrizes para a Política Nacional de Saneamento e definir prioridades de alocação de recursos;
II - elaborar normas, rotinas e procedimentos necessários à implementação dos programas e projetos relativos à
Política Nacional de Sameamento;
LlI - promover estudos com vistas à obtenção de novas
fontes de recursos para a área de saneamento;
IV - promover a instituição e coordenar um sistema nacional de dados e informações relativos ao saneamento;
Art. 236. Ao Departamento de Supervisão de Programas
de Saneamento compete:
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 182(2, t.2);1043-1678, mar./abr. 1990.
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I - supervisionar a excução dos programas e projetos de
saneamento, controlando a aplicação dos recursos financeiros
federais;
11 - avaliar os resultados dos programas e projetos de saneamento;
IH - fornecer subsídios para a elaboração de normas, rotinas e procedimentos necessários à implantação dos projetos de
saneamento;
IV - incentivar a formação de pessoal especializado na
execução de projetos de saneamento.
Art. 237. A Secretaria Nacional de Promoção Social compete:
I - assistir ao Ministro de Estado na formulação e implantação da Politica Nacional de Promoção e Assistência Social, desempenhando as atividades de manutenção, planejamento e acompanhamento do Setor;
II - zelar e assegurar o permanente cumprimento das
políticas governamentais de assistência social, alimentar e nutricional da criança e do adolescente, do portador de deficiência

e de desenvolvimento comunitário;
IH - examinar propostas e programas que envolvam a
atuação de diferentes órgãos e acompanhar a sua implantação;
IV - promover estudos e pesquisas relacionados com os
problemas sociais brasileiros, com a questão do menor e do portador de deficiência, com a assistência alimentar e nutricional e
com o desenvolvimento.
Art. 238. A Secretaria Especial de Defesa Civil compete
assistir ao Ministro de Estado no planejamento e promoção da
defesa permanente contra as calamidades públicas, integração a
atuação dos órgãos e entidades públicas e privadas que exerçam
atividades de planejamento, coordenação e execução das medidas de assistência às populações atingidas por fatores anormais
adversos, bem como de prevenção e recuperação de danos, em
situações de emergência ou calamidade pública.
Art. 239. A Secretaria Especial de Defesa Civil compõe-se
de:
I
Departamento de Planejamento;
II
Departamento de Operações;
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 182(2, t.2):lü43-1678, mar./abr. 1990.
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III - Departamento Técnico;
Art. 240. Ao Departamento de Planejamento compete:
I - elaborar planos, programas e projetos de defesa civil e assistir aos organismos regionais; aos Estados, ao Distrito
Federal e aos Municípios na elaboração de planos e programas
setoriais, com vistas à sua harmonização;
II - elaborar e coordenar programas de treinamento de
recursos humanos em defesa civil;
IH - detectar áreas críticas, promover estudos e propor
medidas regularizadoras;
,
IV - promover e coordenar estudos com vistas à previsão
de eventos emergenciais, mediante o intercâmbio com instituições técnico-científicas, objetivando o estabelecimento de normas e diretrizes de atuação no campo preventivo da defesa civil;
V - estabelecer critérios para reconhecimento de situações de emergência ou calamidade pública e propor normas técnicas de atuação nas emergências;
VI - elaborar propostas orçamentárias para a defesa civil
e sugerir critérios quanto à aplicação dos recursos aprovados;
VII - elaborar e controlar convênios de cooperação financeira com os Estados, o Distrito Federal e os Municípios e demais órgãos públicos, no campo de defesa civil.
Art. 241. Ao Departamento de Operações compete:
I - promover o intercâmbio com organismos de defesa
civil dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, com
vistas à atuação conjunta nas emergências;
II - promover e incentivar a criação e implementação de
Comissões Municipais de Defesa Civil;
111 - coordenar a execução de ações desenvolvidas por órgãos públicos no atendimento às emergências;
IV - coordenar a atuação dos organismos regionais de defesa civil e demais órgãos integrantes do Sistema Nacional de
Defesa Civil, nas ações de defesa civil, propondo normas
técnico-operacionais de atuação nas emergências;
V - promover e cadastrar, nos diversos níveis de governo, os meios necessários ao atendimento de situações emergenciais;
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 182(2, t.2):1043-1678, mar.Zabr. 1990.
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VI - adotar medidas objetivando a otimização da atuação
das Comissões Municipais de Defesa Civil, com a cooperação
dos setores técnicos do Sistema Nacional de Defesa Civil.
Art. 242. Ao Departamento Técnico compete:
I - acompanhar as ações desenvolvidas pela Secretaria,
nas suas diversas fases, no atendimento e prevenção de eventos
emergenciais, de acordo com diretrizes e critérios técnicos estabelecidos;
II - promover o acompanhamento físico-técnico de obras
e serviços decorrentes de convênios firmados com os Estados, o
Distrito Federal, os Municípios e órgãos públicos, para a prevenção e recuperação de danos, nas emergências, emitindo parecer técnico;
UI - detectar áreas de risco, passíveis de eventos emergenciais, propondo subsídios técnicos para a elaboração de planos e programas corretivos, no campo da defesa civil;
IV - propiciar suporte técnico às Comissões Municipais
de Defesa Civil, objetivando a prevenção de emergências e a
melhoria da qualidade de vida comunitária;
V - promover e coordenar estudos técnicos especializados relativos a eventos emergenciais de alto risco, objetivando a
obtenção de subsídios para o estabelecimento de diretrizes técnicas de atuação, no campo preventivo da defesa civil;
VI ----,-- promover, coordenar e apoiar a difusão, em regime
de cooperação, de campanhas públicas de esclarecimento prévio
sobre assuntos relativos à proteção da população nas emergências.
Art. 243. A Coordenadoria Nacional para Integração da
Pessoa Portadora de Deficiência compete exercer as atribuições
referidas no art. 12 da Lei n:' 7.853(391, de 24 de outubro de 1989.
Art. 244. Ao Ministério da Ação Social vinculam-se a
Fundação Legião Brasileira de Assistência e a Fundação Centro
Brasileiro para a Infância e Adolescência.
(39) V. Coleção das Leis de 1989, volume 181, n? 5, pág. 2239.
Col. Leis Rep. Ped. Brasil, Brasília. 182(2, t.2):1Ü43-1678. mar./abr. 1990.
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TÍTULO IV
Das Disposições Gerais e Finais

Art. 245. Os cargos em comissão e as funções de confiança
das unidades administrativas dos órgãos da Presidência da República e dos Ministérios Civis são os constantes dos anexos ao
presente decreto.
§ 1? As unidades a que alude este artigo considerar-se-ão
instaladas com a posse ou ato equivalente dos respectivos titulares.
§ 2? Até que se cumpra o disposto no art. 246 ficam mantidos:
a) 08 cargos em comissão e as funções de confiança do Grupo Direção e Assessorameuto Superiores (DAS), nas unidades
descentralizadas e nos órgãos autônomos da Administração Pública Federal; e
b) as funções do Grupo Direção e Assistência Intermediária
(DAI).
Art. 246. Os titulares dos órgãos integrantes da Presidência da República e os Ministros de Estado submeterão, ao Presidente da República, por intermédio da Secretaria de Administração Federal, no prazo de sessenta dias contados da data da
publicação deste decreto proposta de:
I - regimento interno dos órgãos que lhes sejam subordinados, das autarquias e fundações supervisionadas, com simplificação de estruturas e redução do número de cargos em comissão e funções de confiança dos Grupos Direção e Assessoramento Superiores (DAS) e Direção e Assistência Intermediária
(DAI);
II - lotação ideal dos órgãos citados no inciso anterior,
com a identificação, por unidade administrativa, do pessoal em
excesso e dos claros existentes.
Parágrafo único. O não cumprimento do disposto neste artigo implicará a redução automática de cinqüenta por cento dos
respectivos cargos e funções de confiança.
Art. 247. A Secretaria de Administração Federal fará publicar, em até trinta dias contados da data da vigência deste decreto, tabelas de compatibilização dos cargos e funções de concoi. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 182(2, t.2):1043-1678, mar.vabr. 1990.
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fiança do Grupo Direção e Assessoramento Superiores (DAS),
para fins de orientação dos registros dos órgãos de pessoal, bem
assim instruções contendo os parâmetros e padrões para reorganização das unidades administrativas dos órgãos específicos
dos Ministérios.
Art. 248. É delegada competência aos Ministros de Estado, para, observadas as disposições legais e regulamentares,
praticar os atos de provimento:
I - de cargos e funções de confiança dos níveis I, 2, 3 e
4, do Grupo Direção e Assessoramento Superiores (DAS);
U - das funções do Grupo Direção e Assistência Intermediária (DAI);
lU - de cargos ou empregos dos respectivos Quadros ou
Tabelas Permanentes, em decorrência de habilitação em concur80 público, salvo os casos previstos em lei.
Art. 249. Até a estruturação do Departamento do Comércio Exterior da Secretaria Nacional de Economia, Fazenda e
Planejamento, as competências relativas ao controle e fiscalização das atividades aduaneiras continuarão a ser exercidas pela
atual Secretaria da Receita Federal.
Art. 250.
blicação.

Este decreto entra em vigor na data de sua pu-

Art. 251. Revogam-se o art. 18 do Decreto n? 75.4681401, de
11 de março de 1975, o Decreto n:' 86.212 1411, de 15 de julho de
1981, o art. 38 do Decreto n:' 88.420( 421, de 21 de julho de 1983, o
art. 4? do Decreto n:' 90.755(431, de 27 de dezembro de 1984, os
(40) V. Coleção das Leis de 1975, Atos do Poder Executivo, volume 11,
pág , 238.

(41) V. Coleção das Leis de 1981, Atos do Poder Executivo, volume VI,
pãg. 56.
(42) V. Coleção das Leis de 1983, Atos do Poder Executivo, volume IV,
pág. 222.
(43) V. Coleção das Leis de 1984, Atos do Poder Executivo, volume VIII,
pag. 644.

Colo Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 182(2, t.2):1ü43-1678, mar./abr. 1990.
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arts. I? e 2? do Decreto nf 96.856 1441, de 28 de setembro de 1988,
e demais disposições em contrário.
Brasília, 15 de março de 1990; 169? da Independência e 102?
da República.

FERNANDO COLLOR
Bernardo Cabral

(44) V. Ooleçeo das Leis de 1988, Atos do Poder Executivo, volume VI,
pág. 616.

Col. Leis Rep. Ped. Brasil, Brasília, 182(2, t.2):lü43-1678, mar.vabr. 1990.
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DECRETO W 99.181, DE 15 DE MARÇO DE 1990
Dispõe sobre a legislação do Imposto
sobre Produtos Industrializados, e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições
que lhe confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e tendo em
vista o disposto no art. I?, § 2?, alínea a e no art. 3? da Lei n?
7.798, de 10 de julho de 1989, é no art. 4~ do Decreto-Lei n~
1.199, de 27 de dezembro de 1971,
DECRETA:
Art. 1 ~ A partir de 19 de março de 1990, os produtos sujeitos ao regime tributário de que trata o art. 1~ da Lei n~ 7.798,(1)
de 10 de julho de 1989, estarão sujeitos, por unidade, ao Imposto
sobre Produtos Industrializados (IPI), fixado em Bõnus do Tesouro Nacional (BTN), conforme as classes constantes do anexo.
Parágrafo único. A conversão do valor do imposto, em
cruzeiros, será feita com base no valor do BTN vigente no mês
da ocorrência do fato gerado.
Árt. 2~ A partir de 19 de março de 1990, os produtos correspondentes aos códigos 2106.90, 2201.10, 2202.90 e 2203.00 da"
Tabela de Incidência do Imposto sobre Produtos Industrializados, pagarão o imposto com o acréscimo de trinta por cento 80·
bre o atualmente em vigor.
Art. 3~ Os valores do imposto de que trata este decreto serão reajustados:
a) mensalmente, nos mesmos índices do Bônus do Tesouro
Nacional;
b) tratando-se de produtos de preços controlado por órgão
do Poder Executivo, na data do início de vigência do preço de
venda reajustado e nos mesmos índices.
Art. 4? O Departamento da Receita Federal baixará as
normas necessárias para a execução deste ato.
Art. 5? Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
(1) V. Coleção das Leis de 1989, volume 181, n? 4, pág. 1463.
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Art. 6? Revogam-se as disposições em contrário.
Brasília, 15 de março de 1990; 169? da Independência e
102? da República.
FERNANDO COLLOR
Zélia Cardoso de Mello

o anexo está publicado no DO

de 16.3.1990, pág. 5548.

DECRETO N? 99.182, DE 15 DE MARÇO DE 1990 (')
Dispõe sobre a legislação do Imposto
sobre Produtos Industrializados.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, usando da atribuição
que lhe confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e tendo em
vista o disposto no art. 4?, incisos I e lI, do Decreto-Leí n?
1.199, de 27 de dezembro de 1971,
DECRETA:
Art. 1? Ficam alteradas as alíquotas do Imposto sobre
Produtos Industrializados relativas às mercadorias indicadas
no anexo, de acordo com os códigos de classificação da Tabela
de Incidência aprovada pelo Decreto nf 97.410, de 23 de dezembro de 1988, com as modificações na Nomenclatura Brasileira de
Mercadorias efetuadas pelas Resoluções nf s 77, de 15 de dezembro de 1988, e 78, de 30 de novembro de 1989, do Comitê Brasileiro de Nomenclatura.
Art. 2? Este decreto entra em vigor em 1? de abril de 1990.
Brasília, 15 de março de 1990; 169? da Independência e
102? da República.
FERNANDO COLLOR
Zélia Cardoso de Mello

o anexo está publicado no

DO de 16.3.1990, pág. 5548.

DECRETO N? 99.183, DE 15 DE MARÇO DE 1990
Dispõe sobre a legieleçeo relativa â contenção de despesas na Administração Pública
Federal, e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição
que lhe confere o art. 84, incisos IV e VI, da Constituição,
(*) Republicado no DO de 26.3.1990 (v. pág. 1680 deste volume).
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DECRETA:
Art. I? Os veículos terrestres automotores de transporte
rodoviário da Administração Pública Federal direta, das autarquias e das fundações públicas, são classificados, para fins de
utilização, nas seguintes categorias:
I - veículos de representação;
n - veículos de serviço.
Art. 2? Os veículos de representação são utilizados exclusivamente:
I
pelo Presidente da República;
n ~ pelos Ministros de Estado;
In - para o atendimento de atividades peculiares dos Ministérios Militares e das Relações Exteriores.
Art. 3? São veículos de serviço:
I - os de uso privativo das Forças Armadas;
n - os utilizados exclusivamente:
a) em transporte de material;
b) em atividades relativas a:
1. segurança pública;
2. saúde pública;
3. defesa nacional;
4. fiscalização.
Art. 4? Os veículos terrestres automotores de transporte
rodoviário da Administração Pública Federal direta, das autarquias e das fundações que não se enquadrem na classificação de
que tratam os artigos anteriores serão alienados, mediante leilão, no prazo de sessenta dias contados da data da publicação
deste decreto.
Art. 5? É vedada a contratação de veículos de terceiro,
salvo para atender comprovadas situações especiais de alto interesse da Administração Pública Federal, mediante autorização do Secretário de Administração Federal, publicada no
Diário Oficial da União.
Art. 6? É vedada aos órgãos e entidades referidos no
caput do art. I?:
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 182(2, t.2):1043-1678, mar.labr. 1990:
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I - a reqursiçao de veículos de empresas públicas e sociedades de economia mista;
II - a contratação, a renovação ou a prorrogação dos contratos existentes, de serviços de transporte coletivo para condução
servidores de suas residências. às repartições e viceversa;
IH - a locação e a renovação dos contratos de locação de
veículos de representação pessoal.
Art. 7? As empresas públicas, sociedades de economia
mista e demais entidades controladas direta ou indiretamente
pela União, alienarão, no prazo de 60 (sessenta) dias contados
da data da publicação deste decreto, todos os veiculos terrestres
automotores destinados ao transporte dos respectivos administradores.
Art. 8? Serão alienadas, no prazo de 90 (noventa) dias, todas as aeronaves de transporte de passageiros de propriedade
de autarquias, fundações, empresas públicas, sociedades de economia mista e demais entidades controladas direta ou indiretamente pela União.
Art. 9? Os dirigentes das empresas públicas, quando for o
caso, os das sociedades de economia mista e os das demais entidades controladas direta ou indiretamente pela União, farão
convocar, no prazo de 5 (cinco) dias contados da data da publícação deste decreto, assembléia geral para deliberar sobre a matéria de que tratam os arts. 4?, 7? e 8?
§ I? O disposto neste artigo equivale, 'Para todos os efeitos
de direito, à comunicação de que trata a alínea c do art. 123 da
Lei n? 6.404, de 15 de dezembro de 1976.
§ 2? O representante da União nas assembléias gerais votará de forma a garantir a alienação dos bens, conforme o disposto neste decreto.
Art. 10. Até 31 de dezembro de 1990, somente serão autorizadas viagens ao exterior nos seguintes casos:
I :------ negociação ou formalização de contratações internacionais que, comprovadamente, não possam ser realizadas no
Brasil ou por intermédio de embaixadas, representações e escritórios sediados no estrangeiro, ouvida previamente a Secretaria
de Administração Federal;

de
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II - delegações e representações constituídas mediante
ato do Presidente da República;
IH
missões militares;
IV - prestação de serviços diplomáticos;
V -----: intercâmbio cultural, científico Ou tecnológico, acordado com a interveniência do Ministério das Relações Exteriores;

VI -

bolsas de estudos para curso de

pós-graduação

stricto sensu.
Parágrafo único. Ressalvados os casos dos incisos II e IV,
o servidor, no prazo de quinze dias contados do seu retorno ao
País, apresentará, à Secretaria do Tesouro Nacional; prestação
de contas das diárias recebidas, bem assim, ao órgão em que tiver exercício, relatório circunstanciado dos trabalhos desenvolvidos.
Art. 11. As viagens para participação em congressos
científicos e reuniões similares internacionais no exterior, desde
que aprovadas pelos órgãos competentes da Administração PÚblica Federal e com duração não superior a quinze dias, poderão ser autorizadas com ônus limitado.
Art. 12. As viagens não previstas nos arts. 10e 11 poderão ser autorizadas desde que sem ônus.
Art. 13. É vedada a cessão ou requisição de servidores
pertencentes a órgãos ou entidades da Administração Pública
direta ou indireta.
§ I? Ficam revogadas as cessões ou requisições, a qualquer título, de servidores de que trata este artigo, que deverão
apresentar-se aos órgãos ou entidades de origem, até o dia 1? de
maio de 1990, sob pena de caracterizar abandono do cargo ou
emprego ocupado.
§ 2? O disposto neste artigo não se aplica:
a) à requisição de servidores em virtude de específica disposição de lei;
bl à requisição de servídores por órgãos da Presídência da
República;
c) à cessão de servidores para exercerem cargo em comissão ou função de confiança do Grupo- Direção e Assessoramento
Superiores;
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d) à cessão de servidores para terem exercício em órgãos ou
entidades dos Estados, Distrito Federal e dos Municipios.
§ 3? A cessão de servidores para as unidades federativas

far-se-á sem ônus para o órgão ou entidade de origem.

Art. 14. São mantidas as cessões de servidores ao Senado
Federal, à Câmara dos Deputados e aos Tribunais Superiores,
já autorizadas na forma da legislação anterior, observado o
período estabelecido na respectiva autorização.

Art. 15. A publicidade dos atos, programas, obras, serviços e campanhas de responsabilidade dos órgãos da Presidência
da República, dos Ministérios, das autarquias, das fundações e
empresas públicas, das sociedades de economia mista e demais

entidades controladas direta ou indiretamente pela União, dependerá, para sua veiculação, de prévia e expressa autorização

do Gabinete Pessoal do Presidente da República.
Parágrafo único.

O disposto neste artigo aplica-se aos ca-

de prorrogação ou renovação dos contratos atualmente em
vigor.

80S

Art. 16. É instituída, no Gabinete Pessoal do Presidente
da República, Comissão de Aprovação de Projetos Básicos de
Serviços de Publicidade, com a finalidade de aprovar projetos
básicos de publicidade e estimular, com vistas à racionalização
de recursos públicos, a respectiva integração e contratação consorciada ou conveniada, sempre 'que o seu objeto interessar a
mais de um órgão ou. entidade referidos no artigo anterior.
§ 1? A convite do presidente da comissão, poderão participar de suas reuniões pessoas de notórios conhecimentos e experiência na matéria, bem assim representantes dos órgãos e enti-

dades interessados.
§ 2?

A participação no conselho não será remunerada.

Art. 17. São rescindidos os contratos de publicidade em
vigor, observado o disposto no § 2? do art. 69 do Decreto-Lei n?
2.300, de 21 de novembro de 1986.
Parágrafo único. O disposto neste artigo equivale, para to'
dos os fins de direito, à declaração de relevante interesse do
serviço público (art. 67, inciso XIII c/c art. 69, inciso I do
Decreto-Lei n? 2.300, de 1986).
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 182(2, t.2):lü43-1678, mar.labr. 1990.
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Art. 18. Aos órgãos integrantes do Sistema de Controle
Interno do Poder Executivo, bem assim aos Conselhos Fiscais
ou órgãos equivalentes das autarquias, fundações, empresas públicas, sociedades de economia mista, e demais entidades controladas direta ou indiretamente pela União, incumbe a fiscalização das medidas neste decreto, propondo a apuração das responsabilidades.
Parágrafo único. Incorrerão em responsabilidade administrativa e civil, os dirigentes de órgãos e entidades, inclusive os
representantes da União referidos no § 2~ do art. 9~, que descumprirem ou se omitirem no cumprimento das normas estabelecidas neste decreto.
Art. 19. Sem prejuízo do disposto na legislação pertinente,
os órgãos e entidades a que se refere este decreto farão publicar, no Diário Oficial da União, no prazo de quinze dias contados da data do evento, extrato dos instrumentos contratuais relativos a:
I - serviços de consultoria e congêneres, inclusive quando decorrentes de obrigação legal ou estipulação em virtude de
acordo ou contrato com entidades internacionais;
II - mão-de-obra indireta, sob qualquer modalidade.
Parágrafo único. O disposto neste artigo aplica-se também
aos serviços retribuídos mediante recibo.
Art. 20. Revogam-se as disposições em contrário.
Brasília, 15 de março de 1990; 169~ da Independência e
102~ da República.
FERNANDO COLLOR
Bernardo Cabral
Zélia Cardoso de Mello

DECRETO

N~

99.184, DE 15 DE MARÇO DE 1990
Regulamenta o Cadastro Nacional de
Bens Imóveis, e dá outras providências.

Art. 1~ O Departamento do Patrimônio da União (DPU)
ampliará o seu cadastro de bens imóveis, transformando-o em
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 182(2, t.2):1043-1678, mar.vabr. 1990.

1542
Cadastro Nacional dos Bens Imóveis, do qual constarão todos
os elementos necessários à sua identificação.
Art. 2? Para os fins do disposto no artigo anterior os órgãos da Administração Direta, o Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Incra), o Instituto Nacional de Seguro
Social (INSS), a Fundação Nacional do Índio (Funai) e demais
órgãos da administração indireta, empresas públicas controladas pela União, autarquias e fundações mantidas pelo Poder
PÚblico enviarão ao Departamento do Patrimônio da União, no
prazo máximo de 30 (trinta) dias, a contar da data da publicação deste decreto, a relação dos bens que lhes pertençam ou que
lhes estejam jurisdicionados acompanhada do Documento de
Cadastro (DC) de cada imóvel.

Parágrafo único. As entidades referidas no caput deste artigo fornecerão, mensalmente, ao DPU, a atualização dos dados
fornecidos.
Art. 3~ Para fins de cadastramento, será preenchido o Do"
cumento de Cadastro (DC), em todos os seus campos, o qual deverá ser obtido nas Delegacias do Patrimônio da União.
Art. 4~ O Documento de Cadastro (DC) é o único documento válido para o registro dos dados cadastrais, devendo ser
nele consignados os dados do terreno, de eventuais benfeitorias
e do seu usuário, de acordo com as instruções para preenchimento contidas no seu verso.
Art. 5? A cada imóvel será atribuído um registro cadastral
numérico, permanente e imutável, denominado Registro Imobiliário Patrimonial (RIP), sem o qual não será o imóvel considerado integrante do cadastro.
Art. 6? Serão atribuídos novos RIPs a todas as unidades
resultantes de desmembramentos, loteamentos ou de constituição de condomínios.
Art. 7? Os Documentos de Cadastro, preenchidos, deverão
ser enviados às Delegacias do Patrimônio da União, para o processamento dos dados.
Col. 'Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 182(2, t.2):1043-1678, mar.vabr. 1990.
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Art. 8~ Este decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 15 de março de 1990; 169~ da Independência e
102~ da República.
FERNANDO COLLOR
Bernardo Cabral
Zélia Cardoso de Mello
DECRETO

N~

99.185, DE 15 DE MARÇO DE 1990
Aprova o Regimento Interno Consolidado da Secretaria-Geral do Gabinete Militar da Presidência da República e do Gabinete Pessoal do Presidente da República.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição
que lhe confere o art. 84, inciso VI, da Constituição,
DECRETA:
Art. I? Fica aprovado, nos termos do anexo, o Regimento
Interno Consolidado da Secretaria-Geral, do Gabinete Militar
da Presidência da República e do Gabinete Pessoal do Presidente da República.
Art. 2~ Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 3~ Revogam-se o Decreto n~ 95.575 (1) , de 23 de dezembro de 1987, e demais disposições em contrário.
Brasília, 15 de março de 1990; 169~ da Independência e
102~ da República.
FERNANDO COLLOR
Bernardo Cabral
REGIMENTO INTERNO
(Anexo ao Decreto n? 99.185, de 15 de março de 1990)
Art. 1~ A Presidência da República é constituída, essencialmente, pela Secretaria-Geral, pelo Gabinete Militar e pelo
Gabinete Pessoal do Presidente da República.
(1) V. Coleção das Leis de 1987, Atos do Poder Executivo, volume VIII,
pég. 562.
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TÍTULO I
Da Secretaria-Geral da Presidência da República
CAPÍTULO I
Da Finalidade
Art. 2? A Secretaria-Geral da Presidência da República
tem por finalidade:
I - assistir ao Presidente da República no desempenho
de suas atribuições;
II - coordenar a ação administrativa do Governo, o
acompanhamento de programas e políticas governamentais e o
relacionamento com os Estados, o Distrito Federal e os Municípios;
III ~ preparar as mensagens do Presidente da República
ao Congresso Nacional, acompanhar a tramitação de atos legislativos e examinar, em articulação com outros órgãos da Administração Pública Federal, os que devam ser submetidos à sanção presidencial;
IV - exercer supervisão técnica dos trabalhos das Secretarias da Presidência da República;
V - promover a numeração, o registro e a publicação das
leis, decretos, mensagens, portarias e demais atos de competência dos órgãos da Presidência da República.
CAPÍTULO II
Da Estrutura
Art. 3? A Secretaria-Geral da Presidência da República
compõe-se de:
I
Gabinete do Secretário-Geral;
II
Subsecretaria-Geral;
III
Coordenação de Comunicação Social;
IV
Assessoria para Assuntos Econômicos;
V
Assessoria para Assuntos Sociais;
VI
Assessoria Diplomática;
VII
Assessoria Legislativa;
CohLeis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 182(2, t.2):1043-1678 J mar./abr. 1990.
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VIII - Assessoria Juridica;
IX - Cerimonial da Presidência da República; e
X - Secretaria de Controle Interno.
§ 1~ O Gabinete Militar e o Gabinete Pessoal, subordinados diretamente ao Presidente da República, vinculam-se administrativamente à Secretaria-Geral da Presidência da República.
§ 2~ Os órgãos integrantes da Secretaria-Geral terão a estrutura, as atribuições e a lotação estabelecidas em ato do
Secretário-Geral da Presidência da República.
Art. 4~ O Gabinete do Secretário-Geral, dirigido por Chefe, é integrado por Adjuntos e por Oficiais de Gabinete.
Art. 5~ A Subsecretaria-Geral, chefiada por SubsecretárioGeral, compõe-se de:
I
Departamento de Administração;
II
Departamento de Comunicações;
III
Departamento de Documentação;
IV
Departamento de Instalações;
V
Departamento de Pessoal;
VI
Departamento de Processamento de Dados;
VII
Departamento de Orçamento e Finanças;
VIII
Departamento de Saúde; e
IX
Departamento de Transportes.
Art. 6~ Subordinam-se, ainda. ao Subsecretário-Geral;
I - uma Secretaria. integrada por Adjuntos e Oficiais de
Gabinete;
II - a Divisão de Vídeo-Difusão: e
III - a Seção de Apoio e Segurança aos ex-Presidentes da
República (Lei n? 7.474(21, de 8 de maio de 1986).
Art. 7? As Assessorias a que se referem o art. 3? serão dirigidas por Assessor e integradas por Adjuntos e por Oficiais de
Gabinete.
Art. 8~ O Cerimonial, dirigido por Chefe, será integrado
por Adjuntos.
(2) Coleção das Leis de 1986, Atos do Poder Legislativo, volume IH, pég.
58.
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Art. 9? A Secretaria de Controle Interno, dirigida por Secretário, compõe-se de:
I - Divisão de Acompanhamento, Avaliação, Orientação
e de Coordenação e Controle Financeiro;
II - Divisão de Auditoria; e
III - Divisão de Contabilidade.
§ I? As normas de organização e funcionamento dos órgãos integrantes da Secretaria de Controle Interno serão estabelecidas em regimento interno, aprovado pelo Secretário-Geral da
Presidência da República.
§ 2? Os servidores da Secretaria de Controle Interno serão
nomeados ou designados pelo Secretário.
CAPÍTULO III
Da Competência

Seção I
Do Secretário-Geral
Art. 10. Compete ao Secretário-Geral (ia Presidência da
República dirigir, orientar, coordenar e controlar
atividades
dos órgãos integrantes da Secretaria-Geral da Presidência da
República e, em especial:
I - assessorar e assistir diretamente ao Presidente da
República na área de atuação da Secretaria, inclusive quanto à
pauta de audiência;
11 - transmitir aos Ministros e a outras autoridades civis da Administração Pública Federal ordens e diretrizes do
Presidente da República;
III - superintender os trabalhos da Secretaria-Geral;
IV - exercer a supervisão técnica das Secretarias da
Presidência da República;
V - recepcionar, diariamente, o Presidente da. República e acompanhá-lo nas viagens, visitas e atos oficiais;
VI - representar o Presidente da República em cerirnôniasou fazer representá-lo segundo suas instruções;
VII - organizar as viagens e visitas presidenciais;

as
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VIII - promover a numeração, o registro e a publicação
das leis, decretos, mensagens, portarias e demais atos da competência dos órgãos da Presidência da República;
IX ~ supervisionar as atividades de apoio administrativo necessárias ao funcionamento dos órgãos da Presidência da
República;
X - requisitar servidores civis para terem exercício na
Presidência da República;
XI - apresentar, anualmente, a proposta orçamentária
da Presidência da República;
XII - fixar as normas de organização e funcionamento da
Secretaria-Geral e dos órgãos a ela vinculados;
XIII - propor ao Presidente da República a nomeação ou
designação do Subsecretário-Geral, do Coordenador de Comunicação Social, dos Assessores para Assuntos Econômicos, para
Assuntos Sociais, Diplomático, Legislativo e Jurídico, do Chefe
do Cerimonial e do Secretário de Controle Interno, bem assim
nomear ou designar os demais membros da Secretaria-Geral; e
XIV - baixar portarias, instruções e ordens de serviço.

Seçêo II
Dos Órgãos
Art. 11. Compete à Subsecretaria-Geral:
I - assessorar o Secretário-Geral no acompanhamento
da ação governamental, em especial na área da Administração
Pública Federal e da reforma administrativa;
II - examinar, a pedido do Secretário-Geral, projetos e
proposições submetidas ao Presidente da República na área sob
seu acompanhamento;
III - executar trabalhos especialmente atribuidos pelo
Secretário-Geral;
IV - orientar, coordenar e controlar as atividades de
apoio administrativo da Presidência da República;
V - coordenar as atividades de apoio na preparação e
execução de viagens e visitas presidenciais;
VI - supervisionar as atividades de comunicação administrativa, numeração e publicação de leis, medidas provisórias,
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decretos e outros atos, lavratura de termos de posse e guarda
dos respectivos livros e obtenção de referenda ministerial nos
atos do Presidente da República;
VII - distribuir- os imóveis funcionais destinados ao uso
dos servidores lotados nos órgãos de que trata o art. I?;
VIII - elaborar a proposta orçamentária e a programação
financeira da Presidência da República.
Art. 12. Compete à Coordenação de Comunicação Social:
I - assistir ao Presidente da República no seu relacionamento com representantes da imprensa nacional e estrangeira;
II - promover a divulgação dos atos e atividades do
Presidente da República;
III - credenciar jornalistas e facultar-lhes o acesso a locais onde ocorram eventos de que participe o Presidente da República;
IV - coordenar a cobertura jornalística da Presidência da
República; e
V - preparar programas de rádio e televisão, de interesse
do Presidente da República.
Art. 13. Compete à Assessoria para Assuntos Econômicos, à Assessoria para Assuntos Sociais e à Assessoria Diplomática:
I - assessorar o Secretário-Geral no acompanhamento da
ação governamental, nas áreas de sua competência; e
II - examinar, a pedido do Secretário-Geral, projetos e
proposições submetidas ao Presidente da República nas áreas
sob seu acompanhamento.
Art. 14. Compete à Assessoria para Assuntos Sociais:
I - assessorar o Secretário-Geral nas matérias inseridas
nas áreas de sua competência; e
II - examinar, a pedido do Secretário-Geral, projetos e
programas submetidos ao Presidente da República nas áreas
sob seu acompanhamento.
Art. 15. Compete à Assessoria Legislativa:
I - preparar os expedientes necessários ao envio de
mensagens do Presidente da República ao Congresso Nacional;
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U - acompanhar a tramitação de proposições nas Casas
do Congresso Nacional;
UI - providenciar resposta aos pedidos de informações
formulados por membros do Congresso Nacional, colhendo dos
Ministérios e demais órgãos da Administração Federal os elementos necessários; e
IV - examinar os projetos de lei submetidos à sanção
presidencial, consultando os ministérios e órgãos interessados
para instruir a decisão presidencial.
Art. 16. Compete à Assessoria J uridica:
I - examinar os fundamentos e a forma dos atos propostos ao Presidente da República e elaborar substitutivos, a pedido do Secretário-Geral;
U - desempenhar as funções previstas no parágrafo único do art. 31 do Decreto-Lei n? 2.300,(3) de 21 de novembro de
1986, com relação aos órgãos definidos no art. I? deste Regimento;

UI - assessorar o Secretário-Geral em questões de natureza jurídica; e
IV - proceder a estudos e diligências sobre projetos, atos,
processos ou outros documentos em exame na Assessoria.
Art. 17. Compete ao Cerimonial:
I - zelar pela observância das Normas do Cerimonial
Público nas solenidades a que comparecer o Presidente da República;
II - organizar, orientar e coordenar a entrega de credendais, em solenidades ou recepções que se realizem nos palácios
da Presidência da República, das quais participe o Presidente
da República;
III - informar ao Presidente da República e às autoridades da Presidência da República sobre o programa das solenidades e recepções oficiais a que devam comparecer;
IV - expedir e controlar os convites para solenidades
oficiais;
{3} V. Coleção das Leis de 1986, Atos do Poder Legislativo, volume VII,
pág. 25.
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v - assessorar o Secretário-Geral na preparação e execução das viagens e visitas presidenciais;
VI - receber e controlar os convites oficiais endereçados
ao Presidente da República;

VII -

opinar em questões de precedência;

VIII - planejar e executar as atividades de relações públicas nos palácios da Presidência da República;
IX - articular-se com o Cerimonial dos Governos dos
Estados e do Distrito Federal;

x - articular-se com o Cerimonial do Ministério das
Relações Exteriores para:
a) elaboração do programa de posse do Presidente e do
Vice- Presidente da República;
b) elaboraração do programa de viagens oficiais do Presidente da República ao exterior;
c) organização das audiências do Presidente da República a
agentes diplomáticos e personalidades estrangeiras;
d) preparação da correspondência oficial de cortesia do Presidente da República com personalidades estrangeiras;
e) planejamento e execução do programa de viagem, no
Brasil, de chefes de Estado e personalidades estrangeiras.
Parágrafo único. O Cerimonial tem as atribuições de Secretaria da Ordem Nacional do Mérito e do Livro do Mérito.
Art. 18. Compete à Secretaria de Controle Interno:
I - superintender a execução das atividades relacionadas com os sistemas de administração financeira, contabilidade
e auditoria;
II - realizar a contabilidade analitica e a contabilidade
sintética;
III - exercer os trabalhos de auditoria contábil e de auditoria de programas.
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 182(2, t.2):1043-1678, mar./abr. 1990.
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TÍTULO II
Do Gabinete Militar
CAPÍTULO I
Da Finalidade
Art. 19. O Gabinete Militar tem por finalidade:
I - assistir ao Presidente da República no desempenho
de suas atribuições referentes aos assuntos militares;
II - zelar pela segurança do Presidente da República, do
Vice-Presidente da República, do Secretário-Geral, do Chefe do
Gabinete Militar e do Chefe do Gabinete Pessoal do Presidente
da República, bem assim de suas residências e dos palácios da
Presidência da República;
III - coordenar a participação do Presidente da República
em cerimônias militares;
IV - supervisionar as atividades de transporte do Presídente da República.

CAPÍTULO II
Da Estrutura
Art. 20. O Gabinete Militar compõe-se de:
I
Chefia;
II
Subchefia da Marinha;
III
Subchefia do Exército;
IV
Subchefia da Aeronáutica;
V
Serviço de Segurança.
Parágrafo único. Os órgãos referidos neste artigo terão estrutura, atribuições, e lotação estabelecidas em ato do Chefe do
Gabinete Militar.
Art. 21. A Aiudãncia-de-Ordens, órgãos do Gabinete Pessoal do Presidente da República, vincula-se para os fins militares ao Chefe do Gabinete Militar.
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Art. 22. Integram a Chefia do Gabinete Militar;
I - Chefe, Oficial-General da ativa;
II - Assistente-Secretário, Oficial Superior das Forças
Armadas com o Curso Superior de Guerra Naval ou equivalente;
III - Ajudante-de-Ordens, oficial das Forças Armadas,
com postos de Capitão-Tenente ou equivalente;
IV - Assessores;
V - Oficial de Gabinete.
§ I? O Assistente-Secretário tem prerrogativas e posição
hierárquica idêntica à dos Subchefes.
§ 2? Subordina-se ao Assistente-Secretário a Secretaria do
Gabinete Militar, com as seguintes atribuições:
a) receber, registrar, distribuir e expedir a correspondência
oficial e quaisquer expedientes relacionados com as atividades
do Gabinete Militar;
b) encaminhar, por intermédio da Secretaria-Geral da Presidência da República, para publicação no Diário Oficial, os
atos do Presidente da República relacionados com a competência do Gabinete Militar
c) encaminhar à Secretaria-Geral da Presidência da República os processos ou documentos que devam ali ser arquivados
ou registrados;
d) executar outras tarefas cometidas pelo Assistente-Secretário.
Art. 23. Integram a Subchefia da Marinha:
I - Subchefe, Capitão-de-Mar-e-Guerra com o Curso Superior de Guerra Naval;
II - Adjuntos, Capitães-de- Fragata ou Capitães-de-Corveta, com o Curso de Comando e Estado-Maior.
Art. 24. Integram a Subchefia do Exército:
I - Subchefe, Coronel, com o Curso de Comando e
Estado-Maior;
II - Adjuntos, Tenente-Coronéis ou majores, com o Curso
de Comando e Estado-Maior.
Art. 25. Integram a Subchefia da Aeronáutica:
I - Subchefia, Coronel-Aviador, com o Curso Superior de
Comando;
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II - Adjuntos, Tenentes-Coronéis ou Majores Aviadores,
com o Curso de Estado-Maior.
Parágrafo único. A Subchefia da Aeronáutica terá, ainda,
um Adjunto, Major-Aviador, para exercer os encargos de segurança de transporte aéreo.
Art. 26. Integram o Serviço de Segurança:
I - Chefe, oficial superior das Forças Armadas, com
posto de Capitão-de-Mar-e-Guerra, ou equivalente, e o Curso
Superior de Guerra Naval, ou equivalente;
II - Subchefe, oficial superior das Forças Armadas, com
posto de Capitão-de- Fragata, ou equivalente;
III - Adjuntos, oficiais das Forças Armadas, ou civis com
curso superior.
CAPÍTULO III
Da Competência
Seção I

Do Chefe do Gabinete Militar
Art. 27. Compete ao Chefe do Gabinete Militar dirigir,
orientar, coordenar e controlar as atividades dos órgãos do Gabinete Militar e, em especial:
I - assistir diretamente ao Presidente da República
nos assuntos de competência do Gabinete Militar;
II - superintender os trabalhos do Gabinete Militar;
IH - transmitir aos ministros militares e outras autoridades militares ordens e diretrizes do Presidente da República;
IV - propor ao Presidente da República a nomeação dos
Subchefes do Gabinete Militar, do Assistente-Secretário, do
Chefe do Serviço de Segurança e do Chefe da Ajudância-deOrdens, bem como nomear ou designar os demais membros do
Gabinete Militar e dos órgãos a ele vinculados;
V - acompanhar ou representar o Presidente da República em cerimônias militares, ou fazer representá-lo, segundo
suas instruções;
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VI - fixar a lotação do Gabinete Militar e dos órgãos a
ele vinculados;
VII ~ requisitar o pessoal militar necessário ao funcionamento dos órgãos da Presidência da República; e
VIII - baixar portarias, instruções e ordens de serviço.
Art. 28. compete ao Assistente-Secretário:
I ~ executar trabalhos especialmente atribuídos pelo
Chefe do Gabinete Militar;
II - receber e distribuir a correspondência sigilosa destinada ao Gabinete Militar;
HI - encarregar-se da correspondência oficial do Chefe do
Gabinete Militar e órgão a ele ligados por intermédio das Subchefias das Forças Singulares, exceto quando pertinentes aos
ministérios militares.
Seção II

Dos Órgãos
Art. 29. Compete às Subchefias da Marinha, do Exército e
da Aeronáuticas:
I - estudar e encaminhar documentos, bem assim emitir
pareceres ou informações sobre assuntos de interesse dos Ministérios Militares correspondentes, do Estado-Maior das Forças Armadas e dos demais órgãos vinculados ao Gabinete Militar;

H ~ manter os contatos funcionais do Gabinete Militar
com os respectivos ministérios militares, Estado-Maior das Forças Armadas e demais órgãos vinculados ao Gabinete Militar;
IH - assistir à Chefia do Gabinete Militar no estudo e encaminhamento de questões técnicas e administrativas de cornpetência do Gabinete Militar ou em que seja especialmente incumbido de atuar; e
IV - realizar outras atividades determinadas pela Chefia
do Gabinete Militar.
Parágrafo único. Compete especificamente à Subchefia da
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menta das operações de transporte aéreo de interesse da Presidência da República.
Art. 30. Compete ao Serviço de Segurança:
I - proporcionar segurança ao Presidente da República, ao Vice-Presidente da República, ao Secretário-Geral, ao
Chefe do Gabinete Pessoal do Presidente da República, bem assim a suas residências e aos palácios presidenciais, coordenando e providenciando as medidas necessárias;
U - zelar pela manutenção da ordem e da disciplina nas
dependências dos palácios presidenciais e circunvizinhanças;
UI - fornecer documento de identidade especial às autoridades e demais servidores da Presidência da República, aos
jornalistas credenciados e a outras pessoas que freqüentem 08
palácios presidenciais em virtude do cargo ou função;
IV - autorizar o ingresso de visitantes ou pessoas incumbidas de trabalhos eventuais nos palácios presidenciais;
V - controlar a circulação e o estacionamento de veículos em dependências dos palácios e nas imediações;
VI - supervisionar e coordenar o transporte do Presidente da República;
VII - planejar e executar as atividades necessárias à proteção das instalações da Presidência da República; e
VUI - realizar outras tarefas que lhe sejam atribuídas.

TÍTULO III
Do Gabinete Pessoal do Presidente da República
CAPÍTULO I
Da Estrutura
Art. 31. O Gabinete Pessoal do Presidente da República
compõe-se de:
I
Secretaria Particular;
U
Assessoria Especial:
lU
Assessoria de Divulgação; e
IV
Ajudância-de-Ordens.
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Parágrafo único. O Gabinete Pessoal do Presidente da República será chefiado pelo Secretário particular.
Art. 32. Cada órgão do Gabinete Pessoal do Presidente da
República terá estrutura, funcionamento e lotação estabelecidos
em regime interno, aprovado em ato do Chefe do Gabinete Pessoal do Presidente da República.
Art. 33. Os membros do Gabinete Pessoal serão nomeados
ou designados pelo Presidente da República.
Art. 34. Integram a Secretaria Particular:
I
o Secretário Particular;
II
O Secretário Particular Adjunto;
III
Assessores;
IV
Oficiais de gabinete.
Art. 35. Integram a Assessoria Especial:
I
Assessoria;
II - Adjuntos; e
III - Oficiais de Gabinete.
Art. 36. A Assessoria de Divulgação compreende:
I
Chefe;
II - Assessores; e
III - Oficiais de Gabinete.
Art. 37. A Ajudância-de-Ordens do Presidente da República é com o posto de Capitão-de-Corveta, Capitão-Tenente ou
equivalente.
Parágrafo único. A chefia de Ajudáncia-de-Ordens é exercida pelo oficial mais antigo, observada a hierarquia militar.
CAPÍTULO II
Da Competência

Seção I
Do Chefe do Gabinete Pessoal do Presidente da República
Art. 38. Compete ao Chefe do Gabinete Pessoal do Presidente da República:
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I - assessorar diretamente o Presidente da República
nos assuntos da competência do Gabinete Pessoal;
II - superintender os trabalhos do Gabinete Pessoal do
Presidente da República;
III - propor a nomeação ou designação dos Assessores,
Adjuntos e Oficiais de Gabinete Pessoal; e
IV - planejar, coordenar, supervisionar e controlar os planos e programas de comunicação social da Administração PÚblica Federal, expedindo as instruções pertinentes.

Seção II

Dos Órgãos
Art. 39. Compete à Secretaria Particular;
I - encarregar-se da correspondência pessoal do Presidente da República;
11 - organizar e manter em dia o arquivo pessoal do Presidente da República;
III - coordenar as atividades dos Oficiais de Gabinete do
Presidente da República;
IV - cumprir outras atividades que lhe forem atribuídas
pelo Presidente da República.
Art. 40. Compete à Assessoria Especial:
I - cumprir as missões de representação determinadas
pelo Presidente da República;
11 - preparar o material necessário à organização do acervo privado documental do Presidente da República; e
III - realizar estudos, coligir informações e executar outros trabalhos que lhe forem atribuídos pelo Presidente da República.
Art. 41. Compete à Assessoria de Divulgação:
I - coordenar a política de comunicação social da Administração Pública Federal e submeter ao Chefe do Gabinete PesCol. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 182(2, t.21:1043-1678. mar.Jabr. 1990.
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soai do Presidente da República os projetos de normas necessáfias à consecução desse objetivo;

II - examinar e submeter ao Chefe do Gabinete Pessoal
do Presidente da República os planos e programas de comunicação social da Administração Pública Federal, bem assim eventuais alterações.
Art. 42. Compete à Ajudáncia-de-Ordens assistir, direta e
imediatamente, ao Presidente da República, nos assuntos de
serviço e de natureza pessoal.

TÍTULO IV
Das Disposições Gerais

Art. 43.

Serão subst.ituídos , em seus impedimentos ou au-

sências eventuais:

I - o Secretário-Geral, pelo Subsecretário-Geral;
II - o chefe do Gabinete Militar, por um dos Subchefes,
observada a hierarquia militar;
III - o Chefe do Gabinete Pessoal do Presidente da República, pelo Secretário Particular Adjunto; e
IV - os titulares dos demais órgãos, por servidor do respectivo órgão por eles indicados, ou, se o órgão for militar, pelo
integrante de maior grau hierárquico.
Art. 44. O desempenho de funções na Presidência da República constitui, para o pessoal civil, serviço relevante e título
de merecimento para todos os efeitos da vida funcional e, para
o pessoal militar, comissão militar de serviço relevante.
Art. 45. O Secretário-Geral da Presidência da República
poderá requisitar servidores de órgãos ou entidades da Administração Pública Federal direta, indireta e fundacional, para
desempenho de atividades na Presidência da República.
§ 1~ As requisições de que trata este artigo são irrecusáveis, por tempo indeterminado, e deverão ser prontamente atendidas, exceto nos casos previstos em lei.
§ 2? Ao servidor de qualquer órgão ou entidade da Administração Pública Federal, colocado à disposição da Presidência
da República, são assegurados todos os direitos e vantagens a
Co!. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 182(2, t.2):1043-1678. mar./abr. 1990.
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que faça jus no órgão ou entidade de origem, inclusive promoção, progressão e ascensão funcional.
§ 3? O servidor requisitado continuará contribuindo para
a instituição de previdência a que for filiado, sem interrupção
da contagem do tempo de serviço no órgão ou entidade de origem.
§ 4? O período em que o servidor permanecer à disposição
da Presidência da República será considerado, para todos os
efeitos da vida funcional, como efetivo exercício no cargo ou
emprego que ocupe no órgão ou entidade de origem.
§ 5? A promoção, a progressão e a ascensão funcional a
que se refere o § 2?, respeitados os critérios de cada entidade,
poderão ser concedidas pelos órgãos da Administração Pública
Federal direta, indireta e fundacional, sem prejuízo das cotas
ou limites fixados nos respectivos regulamentos de pessoal.
Art. 46. São membros da Secretaria-Geral, do Gabinete
Militar e do Gabinete de Pessoal do Presidente da República,
além dos titulares desses órgãos:
I - os servidores civis, ocupantes de cargos ou funções
do Grupo-Direção e Assessoramento Superiores (DAS):
II - os oficiais das Forças Armadas, ocupantes de funções
integrantes dos Grupos 1, 2 e 3 a que se refere o anexo do Decreto n? 91.409, (4) de 5 de julho de 1985, bem assim os designados para cargos do grupo mencionado no inciso anterior.
Brasília, 15 de março de 1990.
DECRETO N? 99.186, DE 17 DE MARÇO DE 1990.
Dispõe sobre procedimentos relativos
aos servidores em exercício nos órgãos e entidades extintos ou dissolvidos da Administração Pública Federal, e dá. outras providências.
.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição
que lhe confere o art. 84, inciso IV, da Constituição,

(4) V. Coleção das Leis de 1985, Atos do Poder Executivo, volume VI, pág.
44.
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DECRETA:
Art. I? Os servidores dos ministérios, autarquias e fundações extintos, nos termos das Medidas Provisórias nos 150(1) .e
151, (2) de 15 de março de 1990, deverão apresentar-se nas dependências dos órgãos de pessoal dos ministérios ou entidades' em
que estavam em exercício, a fim de atualizarem seus dados cadastrais, segundo modelo anexo, e receberem a devida orientação.
Parágrafo único. Os servidores do quadro ou tabela permanente, bem como os requisitados que, em 13 de março de 1990,
encontravam-se em exercício nos Órgãos Centrais dos Sistemas
de Recursos Humanos, Serviços Gerais, Modernização e de Informática, bem assim na Superintendência de Construção e Administração Imobiliária (Sucad), deverão apresentar-se à Coordenadoria de Administração da Secretaria da Administração
Federal.
Art. 2? Os Ministros de Estado e os titulares das Secretarias da Presidência da República constituirão grupos de trabalho para atendimento e orientação dos servidores.
Art. 3? A Secretaria de Administração Federal, no prazo
de trinta dias contados da data da publicação deste decreto, designará:
I - 08 inventariantes que procederão ao levantamento do
acervo patrimonial dos órgãos referidos no caput do art. 27 da
Medida Provisória n? 150, de 15 de março de 1990, levarão a
efeito, mediante ato próprio, a transferência dos bens necessários aos ministérios e órgãos que tiveram absorvido as correspondentes atribuições e elaborarão relação dos bens excedentes;
II - os servidores incumbidos da dissolução ou liquidação
das autarquias ou fundações públicas referidas nos incisos I e
II do art. I? da Medida Provisória n? 151, de 15 de março de
1990.
Art. 4? Até a designação do servidor incumbido da dissolução ou liquidação (art. 2?, II), os dirigentes continuarão a praticar os atos necessários ao cumprimento das obrigações das
respectivas autarquias e fundações extintas.
(1), (2) V. Coleção das Leis de 1990, volume 182, n? 2, tomo 1, págs. 828 e
853, respectivamente.
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Parágrafo único. Com a designação, ficam extintos e cessaro os mandatos dos dirigentes.
Art. 5? Ao servidor designado para proceder à dissolução
ou liquidação compete:
I - realizar o inventário dos bens submetendo-o:
a) à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, para lavratura dos respectivos termos, quando se tratar de imóveis;
b) à Secretaria da Administração Federal, mediante termo
de reversão do patrimônio à União, quanto aos móveis, materiais e equipamentos;
II - arrecadar os livros e documentos da entidade, onde
quer que estejam;
III - realizar os créditos, pagar o passivo e recolher, ao
Tesouro Nacional, o eventual excedente;
IV - nomear servidores para o exercício de cargos em
comissão e funções de confiança ou equivalentes e dispensá-los,
durante o processo de liquidação mediante prévia autorização
da Secretaria da Administração Federal;
V - efetuar o levantamento dos contratos em que seja
parte a entidade, celebrando quando for o caso, os respectivos
aditivos ou rescindindo os que não forem imprescindíveis ao
processo de liquidação;
VI - informar à Secretaria da Fazenda Nacional as datas dos pagamentos das parcelas dos contratos mantidos, sem
prejuízo de observância das demais normas pertinentes;
VII - devolver a garantia, efetuar os pagamentos relativos ao custo da desmobilização e das importâncias devidas
(Decreto-Lei n? 2.300,(31 de 21 de novembro de 1986, art. 69, §
2?);

VIII - informar aos órgãos competentes para que procedam a cancelamentos dos débitos das entidades extintas para
com a Fazenda Nacional;
IX - remeter à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional
os contratos celebrados pela entidade que contem com a garantia da União;
(3) V. Coleção das Leis de 1986', Atos do Poder Legislativo, volume VII,
pág. 25.
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x - remeter à Secretaria da Administração Federal a
relação dos servidores desnecessários para os fins do disposto
no caput do art, 21 de Medida Provisória n? 151, de 1990; e
XI - apresentar, mensalmente, relatório dos trabalhos
da liquidação ao Secretário da Administração Federal;
XII - exercer outras atribuições que lhe forem cometidas
pelo Ministro de Estado da Economia, Fazenda e Planejamento
ou pelo Secretário da Administração Federal, no âmbito de suas
competências.
Art. 6? A remuneração do liquidante será igual à do dirigente máximo da entidade em liquidação.
Art. 7? A liquidação deverá ser encerrada no prazo de 180
dias, salvo motivo de comprovada força maior, mediante apresentação de relatório à Secretaria de Controle Interno da Presidência da República.
Art. 8? Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 9?

Revogam-se as disposições em contrário.

Brasília, 17 de março de 1990; 169? da Independência e
102? da República.
FERNANDO COLLOR
Bernardo Cabral
José Francisco Rezek
Carlos Chiarelli
Alceni Guerra
Zélia Cardoso de Mello
Joaquim Domingos Roriz
Antonio Rogerio Magri
Ozires Silve
Margarida Maria Maia Procópio
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Cadastramento de servidores alcançados pelas
Medidas Provisórias nf s 150 e 151, de 15 de março de 1990
Instruções para preenchimento

Bloco A - Dados pessoais
Nome do servidor - Preencher o nome completo do. servidor.
Sendo necessário, abreviar somente os sobrenomes intermediários.
CPF/CIC - Preencher o número do CPF do servidor.
PIS/Pasep - Preencher o número do PIS/Pasep do servidor.

Endereço - Preencher o endereço completo da residência do
servidor.
CEP - Preencher o código de endereçamento postal inerente ao
endereço de residência do servidor.
Telefone - Preencher o código do DDD e o número do telefone
do servidor (próprio ou para recado).
Escolaridade - Preencher com «X» indicando o nível de escolaridade do servidor.
Bloco B - Dados funcionais
Denominação do cargo/emprego - Preencher a denominação do
cargo ou emprego do servidor.
Regime jurídico - Preencher o regime jurídico do servidor.
Data de ingresso no SPF - Preencher o dia, mês e ano em que
o servidor ingressou no serviço público federal.
Forma de ingresso - Preencher com «X» indicando se a forma
de ingresso no Serviço Público Federal foi através de conCurso público ou não.
Órgão de origem - Preencher a denominação do órgão de origem do servidor, isto é, o órgão detentor da lotação de seu
cargo ou emprego.
Órgão onde trabalhava em 13.3.90/desde - Preencher a denominação do órgão onde o servidor estava trabalhando em
13.3.90, informando ainda a partir de que data.
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Unidade do órgão onde trabalhava em 13.3.90/UF - Preencher
a denominação da unidade organizacional do órgão onde o
servidor trabalhava em 13.3.90, indicando ainda a respectiva Unidade da Federação - UF.
Bloco C - Outras informações
Opção para redistribuição (Órgãos): - Indicar, por ordem de interesse, 3 (três) órgãos da atual estrutura dos Ministérios,
Fundações e Autarquias, cujo servidor gostaria de ser redistribuído.
Bloco D - Observações
Descrever, sucintamente, suas principais atividades profissionais nos últimos anos, bem como cursos complementares
que tenha realizado.

Bloco E

Datar e assinar o formulário.

(ANEXO AO DECRETO N? 99.186, DE 17 DE MARÇO
DE 1990)
CADASTRAMENTO DE SERVIDORES ALCANÇADOS PELAS MEDIDAS
PROVISÚRIAS N?s 150 E 151. DE 15 DE MARÇO DE 1990
A -

DADOS PESSOAIS

1 - NOME DO SERVIDOR

PIS/PASEP

2 - CPF/ele

r

I

!

!

!

!

I

1

,

I

,

!

I

ENDEREÇO HE8IDENCIAL COMPLETO

I

!

I

I
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5 - CJ<:P

I

I

I

,

6 -

I

/ ,D

I

7 - ESCOLARIDADE
1? Grau Lncomp .

L.J

l~

U

TELJ<:FONE

f,

l-.ll--l--l'-J'-J'--'l--I

Grau Comp

L.J.

2? Grau Comp.

U

Superior Campo

B - DADOS FUNClQNAIS
1 - DENOMINACÃO DO CARGO/EMPREGO

3 -

W

HEGIMJ<: JUlUDICO

U

Estatutário

4 -

DATA DE lNGR SERVo PÚlJLlCO

CLT

~

5 - FORM INGR.
S/CONC
C/CONC.
U
L.J

6 - OIlGÃO DE ORIGEM

7 - NÃO PltEENCHEIl
I I I , I I , 1 ,

8 - ORGÃO ONDE TltABALHAVA/13.3.90

lO - NÃO PREENCHER

10 - UNID. DO QRGAO ONDE TRABALHAVA/13.3.90

c-

OUTRAS INFORMAÇOES
OPÇOES PARA REDlSTltIBU1ÇÃO (QRGÃOSI

2l'---~------------------------------.,.
---.,.
_
1
3

D - OBSJ<:RVAÇOES:

E - DATA

(

/

ASS1NATU!tA DO SEltVIDOIt:

_
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DECRETO N? 99.187, DE 17 DE MARÇO DE 1990
Delega competência ao Chefe do Estado-Maior das Forças Armadas, aos titulares das Secretarias da Presidência da República e ao Consultor-Geral da República.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da faculdade
que lhe confere o art. 84, parágrafo único, da Constituição, e
tendo em vista o disposto no art. 12 do Decreto-Lei n? 200, de 25
de fevereiro de 1967,
DECRETA:
Art. I? E delegada competência ao Chefe do Estado-Maior
das Forças Armadas, aos titulares das Secretarias da Presidência da República e ao Consultor-Geral da República para, observadas as disposições legais e regulamentares, praticar atos
de provimento ou de designação, nas respectivas áreas de competência:

I - de cargos e funções de confiança dos níveis 1, 2, 3, e
4, do Grupo-Direção e Assessoramento Superiores (DAS);
II - de funções do Grupo-Direção e Assistência Intermediárias (DAI);
III - de funções ou gratificações de Tabelas Especiais específicas.
Art. 2? Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Brasília, 17 de março de 1990; 169? da Independência e
102? da República.
FERNANDO COLLOR
Bernardo Cabral
DECRETO N? 99.188, DE 17 DE MARÇO DE 1990(')
Dispõe sobre consencão de despesas na
Administreçeo Pública Federal, e dá outras
providências.

(*) Retificado no DO de 5.4.1990 (v. pág. 1689 deste volume).
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o PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição
que lhe confere o art. 84, incisos IV e VI, da Constituição,
DECRETA:
Art. l? Os veículos automotores de transporte rodoviário
da Administração Pública Federal direta, das autarquias e das
fundações públicas são classificados, para fins de utilização,
nas seguintes categorias:
I
veículos de representação;
.Il - veículos especiais;
lU - veiculas de serviço.
Art. 2? Os veiculas de representação são utilizados exclusivamente:
I
pelo Presidente da República;
U - pelo Vice-Presidente da República;
UI - pelos Ministros de Estado.
Art. 3? São veículos especiais os destinados ao atendimento de atividades peculiares dos Ministros Militares e do das Relações Exteriores.
Art. 4? São veículos de serviço:
I - os de uso privativo das Forças Armadas;
II - os utilizados exclusivamente:
a) em transporte de material;
b) em atividades relativas à:
1. segurança pública;
2. saúde pública;
3. defesa nacional;
4. fiscalização.
Art. 5? Os veículos automotores de transporte rodoviário
da Administração Pública Federal direta, das autarquias e das
fundações que não se enquadrem na classificação de que tratam
os artigos anteriores serão alienados, mediante leilão, no prazo
de sessenta dias contados da data da publicação deste decreto.
Art. 6? É vedada a contratação de veículos de terceiro,
salvo para atender a comprovadas situações especiais de alto
interesse da Administração Pública Federal, mediante autorizaCol. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 182{2, t.2);lü43-1678, mar.vabr. 1990.
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ção do Secretário da Administração Federal, publicada no
Diário Oficial da União.
Art. 7~ É vedada aos órgãos e entidades referidos no art.
I?:
J - a requisição de veículos de empresas públicas e de
sociedades de economia mista;
11 - a contratação, a renovação ou a prorrogação dos contratos existentes, de serviços de transporte coletivo para condu-

ção de servidores de suas residências ao local de trabalho e
vice-versa;
lU - a locação e a renovação dos contratos de locação de
veículos. de representação pessoal.
Art. 8? As empresas públicas, sociedades de economia
mista e demais entidades controladas direta ou indiretamente
pela União, alienarão, no prazo de sessenta dias contados da
data da publicação deste decreto, todos os veículos terrestres
automotores destinados ao transporte dos respectivos administradores.
Art. 9? Serão alienadas, no prazo de noventa dias, todas
as aeronaves de transporte de passageiros de propriedade de
autarquias, fundações, empresas públicas, sociedades de economia mista e demais entidades controladas direta ou indiretamente pela União.
Art. 10. Os dirigentes das empresas públicas, quando for
o caso, 08 das sociedades de economia mista e os das demais
entidades controladas direta ou indiretamente pela União farão
convocar, no prazo de cinco dias contados da data da publicação deste decreto, assembléia geral de acionistas para deliberar
sobre:
I - as matérias de que tratam os arts. 8? e 9'?;
U - a alteração dos estatutos, para designação, como Presidente dos respectivos Conselhos de Administração, de titular
de órgão do ministério sob cuja supervisão se encontrem.
§ 1~ O disposto neste artigo equivale, para todos os efeitos, à comunicação de que trata a alínea c do art. 123 da Lei n?
6.404, (1) de 15 de dezembro de 1976.
(1) V. Coleção das Leis de 1976, Atos do Poder Legislativo, volume VII,
pago 105.
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.§ 2? O representante da União ou da entidade federal controladora nas assembléias gerais, votará de forma a garantir a
alienação dos bens, conforme o disposto neste decreto.
Art. 11. Até 31 de dezembro de 1990, somente serão autorizadas viagens ao exterior nos seguintes casos:
I - negociação ou formalização de contratações internacionais que, comprovadamente, não possam ser realizadas no
Brasil ou por intermédio de embaixadas, representações e escritórios sediados no estrangeiro, ouvida previamente a Secretaria
da Administração Federal;
n - delegações e representações constituidas mediante
ato do Presidente da República;
In missões militares;
IV - prestação de serviços diplomáticos;
V - intercâmbio cultural, científico ou tecnológico, acordado com a interveniência do Ministério das Relações Exteriores;

VI - bolsas de estudos para curso de pós-graduação stricto sensu.
Parágrafo único. Ressalvados os casos dos incisos II e IV,
o servidor, no prazo de quinze dias contados do seu retorno ao
País, apresentará, à Secretaria da Fazenda Nacional, prestação
de contas dos valores recebidos, bem assim, ao órgão em que tiver exercício, relatório circunstanciado dos trabalhos desenvolvidos.
Art. 12. As viagens para participação em congressos
científicos e reuniões similares internacionais no exterior. desde
que aprovadas pelos órgãos competentes da Administração PÚblica Federal e com duração não superior a quinze dias, inclusive trânsito, poderão ser autorizadas com ônus limitado.
Art. 13. As viagens não previstas nos arts. 11 e 12 poderão ser autorizadas desde que sem ônus.
Art. 14. Compete aos Ministros de Estado, ao SecretárioGeral da Presidência da República, aos titulares das Secretarias
da Presidência da República e ao Consultor-Geral da República
autorizar as viagens ao exterior, sem nomeação ou designação,
de dirigentes, servidores, empregados e bolsistas dos órgãos da
Administração Pública Federal direta e das autarquias, fundaCol. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 182(2; t.2);1ü43-1678, mar./abr. 1990;
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ções , empresas públicas, sociedades de economia mista, bem assim de suas subsidiárias e controladas, sob sua supervisão.
§ I? O disposto neste artigo não se aplica às viagens de
delegações e representações constituídas mediante ato do Presidente da República.
§ 2? Os afastamentos para o exterior permitidos no art. 47
do Decreto n? 94.644, (2) de 23 de julho de 1987, ficam restritos às
situações previstas nos arts. 11, 12 e 13 deste decreto.
Art. 15. A competência a que se refere o art. 14 é indelegável, ficando revogadas as autorizações ou delegações outorgadas a outras autoridades.
Art. 16. É vedada a cessão ou requisição de servidores civis pertencentes a órgãos ou entidades da Administração Pública Federal direta, indireta ou fundacional.
§ l~ Ficam revogadas as cessões ou requisições, a qualquer título, de servidores de que trata este artigo, que deverão
apresentar-se aos órgãos ou entidades de origem até o dia I? de
maio de 1990, sob pena de caracterizar abandono do cargo ou do
emprego ocupado.
.§ 2? O disposto neste artigo não se aplica:
a) à requisição de servidores em virtude de específica disposição de lei ou por órgãos da Presidência da República;
bl à cessão de servidores para exercerem cargo de direção
em órgãos ou entidades da Administração p'ública Federal;
c) à cessão de servidores para exercerem cargos de direção
em órgãos ou entidades dos Estados, do Distrito Federal e dos
Municípios.
Art. 17. São mantidas as cessões de servidores ao Senado
Federal, à Câmara dos Deputados e aos Tribunais Superiores,
já autorizadas na forma da legislação anterior, observado o
período estabelecido na respectiva autorização.
Art. 18. As cessões de servidores serão autorizadas, mediante prévio pronunciamento da Secretaria da Administração
Federal, pelos Ministros de Estado, pelo Secretário-Geral, pelos
Secretários da Presidência da República ou pelo Consultor164.

(2) V. Coleção das Leis de 1987, Atos do Poder Executivo volume VI pago
'
•
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Geral da República, sob cuja supervisão estiverem os órgãos ou
entidades a que pertencer o servidor cedido.
Parágrafo único. As Secretarias de Controle Interno dos
Ministérios e da Secretaria-Geral da Presidência da República
acompanharão a execução do disposto neste artigo e encaminharão à Secretaria da Administração Federal, na forma e periodicidade por ela estabelecidas, relação dos servidores cedidos.

Art. 19. A contratação de serviços de publicidade dos
atos, programas, obras e campanhas de responsabilidade dos
órgãos da Presidência da República e dos ministérios, será efetuada por intermédio de Comissão Exclusiva de Licitação de
Serviços de Publicidade, presidida, no primeiro ano, pelo Chefe
do Gabinete Pessoal do Presidente da República.
§ I? O disposto neste artigo aplica-se aos casos de prorrogação ou renovação dos contratos atualmente em vigor.
§ 2? Regimento interno aprovado pelo Presidente da República disporá sobre a composição e o funcionamento da comissão de que trata este artigo.
Art. 20. É instituída, no Gabinete Pessoal do Presidente
da República, sob a presidência do respectivo titular, Comissão
de Aprovação de Projetos Básicos de Serviços de Publicidade
com a finalidade de deliberar sobre projetos básicos de publicidade e estimular, com vistas à racionalização de recursos públicos, a respectiva integração e contratação consorciada ou conveniada, sempre que o seu objeto interessar a mais de um órgão
ou entidade da Administração Pública Federal, bem assim expedir as instruções necessárias ao cumprimento do disposto
neste artigo.
§ I? A convite do presidente da comissão, poderão part.icipar de suas reuniões pessoas de notórios conhecimentos e experiência na matéria, bem assim representantes dos órgãos e entidades interessados.
§ 2? A participação na comissão não será remunerada.
Art. 21. São suspensos, pelo prazo de sessenta dias contados da data da publicação deste decreto, os contratos de publicidade em vigor, que serão alterados, mediante aditivo, para
adaptá-los aos requisitos e condições nas instruções a que alude
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 182(2, t.2):1043·1678" mar./abr.l990.
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a parte final do artigo anterior, observado o disposto no art. 55
do Decreto-Lei n? 2.300131, de 21 de novembro de 1986.
Art. 22. A partir da data da publicação deste decreto é vedada a realização de despesas com recursos provenientes de dotações orçamentárias, inclusive suprimento de fundos, para o
atendimento de gastos com assinaturas de revistas; jornais e periódicos, salvo os de natureza estritamente técnica, bem assim
com cartões, brindes, convites e outros dispêndios congêneres
de natureza pessoal.
Art. 23. Aos órgãos integrantes do Sistema de Controle
Interno do Poder Executivo, bem assim aos Conselhos Fiscais
ou órgãos equivalentes das autarquias, fundações, empresas públicas, sociedades de economia mista e demais entidades controladas direta ou indiretamente pela União incumbe a fiscalização
das medidas contidas neste decreto e a apuração das responsabilidades.
Parágrafo único. Incorrerão em responsabilidade administrativa e civil, os dirigentes de órgãos e entidades, inclusive os
representantes da União referidos no § 2? do art. 10, que descumprirem ou se omitirem no cumprimento das normas estabelecidas neste decreto.

Art. 24. Sem prejuízo do disposto na legislação pertinente,
os órgãos e entidades a que se refere este decreto farão publicar, no Diário Oficiai da União, no prazo de vinte dias contados
da data do evento, extrato dos instrumentos contratuais relativos a:
I
serviços de consultoria e congêneres, inclusive quando decorrentes de obrigação legal ou estipulação em virtude de
acordo ou contrato com entidades internacionais;
II - mão-de-obra indireta, sob qualquer modalidade.

Art. 25.
cação.

Este decreto eutra em vigor na data de sua publi-

(3) V. Coleção das Leis de 1986, Atos do Poder Legislativo, volume VII,
pág.25.
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Art. 26. Revogam-se os arts. 3?, 4? eo parágrafo único do
art. 8? do Decreto n? 91.800 (4 ) , de 18 de outubro de 1985, o Decreto n? 93.217(5), de 5 de setembro de 1986, o Decreto n? 93.479 (6) ,
de 29 de outubro de 1986, o Decreto n? 93.621(7), de 25 de novembro de 1986, o Decreto n? 99.178 (8 ) , de 15 de março de 1990, o Decreto n? 99.183(9), de 15 de março de 1990 e demais disposições
em contrário.
Brasilia, 17 de março de 1990; 169? da Independência e
102? da República.

FERNANDO COLLOR
Bernardo Cabral
Mário César Flores
Carlos Tinoco Ribeiro Gomes
José Francisco Rezek
Carlos Chiarelli
Sócrates da Costa Monteiro
Alceni Guerra
Zélia Cardoso de MelIo
Joaquim Domingos Roriz
Antonio Rogerio Magri
Ozires Silva
Margarida Maria Maia Procópio

(4) V. Coleção das Leis de 1985, Atos do Poder Executivo, volume VIII,
pág. 129.

456.

(5) V. Coleção das Leis de 1986, Atos do Poder Executivo, volume VI, pág.
(6) V. Coleção das Leis de 1986, Atos do Poder Executivo, volume VIII,

pág: 220.

(7) V. Coleção das Leis de 1986, Atos do Poder Executivo, volume VIII,
pág. 416.

(8) V. pág , 1432 deste volume.

(9) V. pág. 1536 deste volume.
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DECRETO N?99.189, DE 17 DE MARÇO DE 1990
Fixa Quadro de Distribuição do GrupoDireçeo e Assessoramento Superiores
(DAS) nos órgâos da Presidência da República e nos ministérios civis.

O PRESIDENTE DA REPúBLICA, no uso das atribuições
que lhe confere o art. 84, inciso VI, da Constituição, e tendo em
vista o que dispõe o art. 49 da Medida Provisória n? 150, de 15
de março de 1990,
DECRETA:
Art. I? Os cargos ou funções de confiança do GrupoDireção e Assessoramento Superiores (DAS), nos órgãos da Presidência da República e nas unidades centrais dos ministérios
civis, constantes do Anexo II do Decreto n? 99.180 (1 ) , de 15 de
março de 1990, são distribuídos na forma dos Anexos deste Decreto.
Parágrafo único. No Ministério das Relações Exteriores os
cargos ou funções de confiança de que trata este artigo serão
objeto de ato próprio.
Art. 2? Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 3? Revogam-se as disposições em contrário.
Brasília, 17 de março de 1990; 169? da Independência e
102? da República.

FERNANDO COLLOR
Bernardo Cabral
Carlos Chiarelli
Alceni Guerra
Zélia Cardoso de Mello
Joaquim Domingos Roriz
Antonio Rogério Magri
Ozires Silva
Margarida Maria Maia Procópio
(1) V. pág. 1439 deste volume.
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ANEXO I
DAS - Quadro Distributivo de Funções Relativas
Decreto 99.180
Presidência da República

Código
DAS
(101/102)

Secretaria-Geral
Chefe de Gabinete
Adjunto
Oficial de Gabinete
Oficial de Gabinete
Oficial de Gabinete

4

1

4
3

5

2
1

Cocrcenecsc de Comunicaçào Social
Coordenador
Adjunto
Oficial de Gabinete
Oficial de Gabinete

Subsecretaria-Geral
Subsecretário-Geral
Adjunto

N? de Cargos
Funções DAS

2
1
4

4

1
2

3

3

2

4

5

5

1

4

3
14
3

Assessor
Assessor
Oficial de Gabinete
Oficial de Gabinete
Chefe Divísõo Videodifusão

2

Chefe de Segurança ex-Presidentes

1
2

1
2

4

1

2

1

3

Departamento de Administração
4

Chefe

Departamento de Comunicação
Chefe
Departamento de Pessoal
Chefe
Departa.mento de Saúde
Chefe
Departan;ento de Transporte
Chefe
Departamento de Informática
Chefe
Departamento de Documentação
Chefe
Departamento de Instalações
Chefe
Departamento de Orçamento e Finanças
Chefe

4
4
4
4
4
4
4

4

Assessoria Econômica

Assessor

5
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Presidência da República

Código
DAS
(1011102)

Adjunto
Adjunto
Oficial de Gabinete

N? de Cargos
Funções DAS

4

2
fi

3
2

Assessoria Social
Assessor
Adjunto

fi

1

4

4

Adjunto

3

Oficial. de Gabinete

2

1
1

5

1

4

2

3

1

fi
4

4

3

1

fi
4

1
2
1
1

Assessoria Legisletive
Assessor
Adjunto
Oficial de Gabinete
Assessoria Juridica
Consultor Jurídico
Adjunto
Adjunto

1

Assessoria Diplomática
Assessor
Adjunto
Oficial de Gabinete
Oficial de Gabinete

3
2

Cerimonial
Chefe
Adjunto
Oficial de Gabinete

1

fi
4
2

2

3

Secretaria de Controle Interno ICiset)
5

1

2

2

3

3

4

2

Adjunto

5
4

1
4

Oficial de Gabinete

3

3

Assessoria Especial
Assessor
Adjunto
Assessor
Oficial de Gabinete

fi
4
4

fi

3

3

5
4

3

3

2

Secretário
Assessor
Diretor de Divisão

Gabinete Militar
Assessor
Gabinete Pessoal

Secretária Particular
Secretário Particular Adjunto

Assessoria de Divulgação
Chefe
Adjunto
Oficial de Gabinete

Total

1
2

1

128
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ANEXO II
DAS - Quadro Distributivo de Funções Relativas
Decreto 99.180
Código
Secretaria da Cultura/PR

DAS
(101/102)

Secretário
Assessor Especial
Secretário Adjunto
Chefe de Gabinete
Chefe de Assessoria
Assessor
Chefe de Serviço de Apoio

N? de Cargos
Funções DAS

6

1

4

2

5

3

1
1
1

2

2

1

1

4
2

1

4

Assessoria Jurídica
Chefe de Assessoria
Assessor

Departamento de Produção Cultural
Diretor
Assessor
Coordenação Técnica
Coordenador
Assessor
Chefe de Divisão

2

5

1

2

2

4

2
2
2

1
2

Departamento de Cooperação e Difusão Cultural
Diretor
Assessor

Coordenação Técnica
Coordenador
Assessor
Chefe de Divisão

Coordenação de Assuntos Especiais
Chefe de COordenadoria
Coordenadoria Aâmínistrotívn
Chefe de Coordenadoria
Chefe de Serviço

Total

5

1

2

2

4
2

2
2
2

3

2

3
1

2

1

1

35
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ANEX011I

DAS - Quadro Distributivo de Funções Relativas
Decreto 99.180
Secretaria da Ciência e Tecnologia/PR
Secretário
Assessor Especial
Secretário Adjunto
Chefe de Gabinete
Chefe de Assessoria
Assessor
Chefe de Serviço de Apoio

Assessoria Juridica
Chefe de Assessoria
Assessor

Código
DAS
(lOlllO2)

N? de Cargos
Funções DAS

2
I

1
2
1
1
1
2
1

4
2

1
2

5

1
2

6
4

5
4

3

Departamento de Fomento
Diretor
Assessor
Coordenação Técnica
Coordenador
Assessor
Chefe de Divisão

Departamento de Planejamento e A velisçõo
Diretor
Assessor

Coordeneçeo Técnica
Coordenador
Assessor
Chefe de Divisão

2
4

1
2

5
2
4

1
2

2
2

5
1
2
2
2
4

Departamento de Coordenação e Programas
Diretor
Assessor

Coordenação Técnica
Coordenador
Assessor
Chefe de Dl vis ão

Departamento de Coord. de Oresoe de Execução
Diretor
Assessor
Coordena.ção Técnica.
Coordenador
Assessor
Chefe de Divisão
Coordenadoria de Assuntos Especiais
Chefe de Coordenadoria
Coordenadoria Administrativa
Chefe de Coordenadoria
Chefe de Serviço

5

1

2

2

4

2
2

1
2

5

5
2

1
2

4
1

2
2

2

4

3

2

3
1
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Secretaria da Ciência e Tecnologia/PR

Código
DAS
(101/102)

Coordenadoria de Documentação e Biblioteca
Chefe de Coordenadoria
Chefe de Serviço

N? de Cargos
Funções DAS

3

1
2

1

'l'otal

66

ANEXO IV
DAS - Quadro Distributivo de Funções Relativas
Decreto 99.180
Secretaria do Meio Ambiente/PR

Código
DAS
(1011102)

Secretário
Assessor Especial

Secretário Adjunto
Chefe de Gabinete
Chefe de Assessoria
Assessor
Chefe de Serviço de Apoio

Assessoria Juridice
Chefe de Assessoria

6
4
5
4
3
2
1

2

N? de Cargos

Funções DAS
1
2

1
1
1
1

I
2

Depto. de Planei e Coordenação Pclit: Ambiental
Diretor

5

Assessor
Coordenação Técnica
Coordenador
Assessor
Chefe de Divisão

Departamento Técnico Científico e de Cooperação
Diretor
Assessor

Coordenação Técnica
Coordenador
Assessor
Chefe de Divisão

2

4
1
2

5

2
4
1

2
2
2

1
2

2

2

2
2

3

2

3
1

1

Coordenadoria de Assuntos Especiais
Chefe de Coordenadoria

Coordenadoria Administrativa
Chefe de Coordenadoria
Chefe de Serviço
Total

2
34
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ANEXO V
DAS - Quadro Distributivo de Funções Relativas
Decreto 99.180

Secretaria do Desenvolvimento RegionallPR

Código
DAS
(101/102)

Secretário
Assessor Especial
Chefe de Gabinete

N? de Cargos
Funções DAS

6
4
4
3

Chefe de Assessoria
Assessor
Chefe de Serviço de Apoio

1
2

1
1

2

2

1

1

Assessoria Jurídica
Chefe de Assessoria
Assessor

4

1

2

2

Gerente de Programa Especial
Coordenadoria de Assuntos Especiais
Chefe de Coordenadoria

3

2

Total

19

ANEXO VI
DAS - Quadro Distributivo de Funções Relativas
Decreto 99.180

Secretaria de Desportos/PR

Código
DAS
íl01/102)

Secretário

6

Assessor Especial
Secretário Adjunto
Chefe de Gabinete
Chefe de Assessoria
Assessor

4

Chefe de Serviço de Apoio

N? de Cargos
Funções DAS

5
4

3

1
2
1
1
1

2
1

2

4
2

1
2

1

Assessoria Jurídica
Chefe de Assessoria

Assessor

Departamento de Desportos Formal e Nõo-Formel
Diretor

5
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Código
DAS

Secretaria de Dosportos/Pjt

(101/102)

~--~-~~~-

Assessor
Chefe de Divisão

N~' de Cargos
Funções DAS

2
2

2

5

4

Depto. de Desportos p/Portadores Deficiência
Diretor
Assessor
Chefe de Di visão

2
2

1
2
4

Coordenadoria. de Assuntos Especiais
Chefe de Coordenadoria

3

2

Coordenadoria Administrativa
Chefe de Coordenadoria
Chefe de Serviço

3
1

1
2

Total

31

ANEXO VII
DAS - Quadro Distributivo de Funções Relativas
Decreto 99.180
Secretaria da Adrni n i st.raçào FederallPR
Secretário
Assessor Especial
Secretário Adjunto
Chefe de Gabinete
Chefe de Assessoria
Assessor
Chefe de Serviço de Apoio

Assessoria Juridica
Chefe de Assessoria
Assessor
Subsecretaria de ContraI. da l niorm. Setor PÚbJ.
Subsecretária
Assessor

Código
DAS
(101/102)
6

N? de Cargos
Funções DAS

4

1
2
1
1

3
2
1

2
1

4

5

1

4

1

2

2

5

1

2

2

4
1

2
2
3

Coordenação Técnica
Coordenador
Assessor
Chefe de Divisão

2

Departamento de Recursos Humnnos
Diretor
Assessor

5
2

2

4

2

Coordenação Técnica
Coordenador
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Secretaria da Administração FederallPR

Código
DAS
(101/102)

Assessor
Chefe de Divisão

N? de Cargos
Funções DAS

1
2

2

Diretor

5

Assessor

2

1
2

5

Departamento de Serviços Gerais

Coordenação Técnica
Coordenador
Assessor
Chefe de Di visão

Departamento de Modern. e Reforma Administrativa
Diretor
Assessor

Coordenação Técnica
Coordenador
Assessor
Chefe de Divisão

4
1
2

5
2

4
1
2

Departamento de Administração Imobiliária
Diretor
Assessor

5

Coordeneçeo Técnica
Coordenador
Assessor

4

Chefe de Divisão

Coordenadoria. de Assuntos Especiais
Chefe de Coordenadoria
Coordenadoria Administrativa
Chefe de Coordenadoria
Chefe de Serviço

Coordenadoria de Documentação e Biblioteca
Chefe de Coordenadoria
Chefe de Serviço

2

1
2

2
2

4
1
2
2
2

4
1
2
2
2

4

3

2

3

1
2

1

3

1

1

2

Total
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ANEXO VIII
DAS - Quadro Distributivo de Funções Relativas
Decreto 99.180
Código

Secretaria de Assuntos Estratégicos/PR

DAS
(101/102)

Secretário
Assessor Especial
Chefe de Gabinete
Chefe de Assessoria
Assessor
Chefe de Serviço de Apoio

Assessoria Jurídica
Chefe de Assessoria
Assessor

N? de Car:::;.:..,
Funções DAS

6

1

4
4
3
2
1

2
1
1
2
1

4
2

1
2

Total

11

ANEXO IX
DAS - Quadro Distributivo de Funções Relativas
Decreto 99.180
Código

Ministério da Justiça

DAS
(101/102)

Ministro
Assessor de Ministro
Assessor de Secretário Executivo
Gabinete do Ministro (GM)
Chefe de Gabinete
Chefe de Serviço

Assessoria de Comun. Social (ACS)
Chefe de Assessoria
Chefe de Divisão

Assessoria de Assuntos Parlament. (AAP)
Chefe da Assessoria
Chefe de Divisão
Consultoria Jurídica (GJ)
Consultor Chefe
Chefe de Divisão

N? de Cargos
Funções DAS

3
3

4
2

5
1

1
3

4
2

1
2

4

2

1
2

5
2

1
3
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Código
Ministério da Justiça

DAS
(1011102)

Secretaria de Administrnção Geral (SAG)
Secretário
Assessor
Chefe de Serviço

N? de Cargos
Funções DAS

5
2
1

Coordeneçüo Planejamento Setorial
Coordenador
Assessor
Chefe de Coordenadoria
Chefe de Divisão

Coordenação de Recursos Humanos
Coordenador
Assessor
Chefe de Coordenadoria
Chefe de Divisão
Coordenação de Serviços Gerais
Coordenador
Assessor
Chefe de Coordenadoria
Chefe de Divisão
Coordenação Modernização e Intorm.
Coordenador
Assessor
Chefe de Coordenadoria
Chefe de Divisão
Coordeneçõo de Orçamento e Finanças
Coordenador
Assessor
Chefe de Coordenadoria
Chefe de Divisão

Coordenadoria Document, e Biblioteca
Chefe de Coordenadoria
Chefe de Serviço
Secretaria de Controle Interno (Ciset)
Secretário
Assessor
Chefe de Cordenador-ia
Chefe de Divisão
Chefe de Serviço
Secretaria Federal Assunt. Legislei:
Secretário Federal
Chefe de Gabinete
Assessor
Chefe de Serviço
Depto. Anal. Elabor. Legislat.
Diretor
Assessor
Chefe de Divisão

4
1

3
2

4
1
3
2

1
1
2
2
1
1

3
4

3

1
1
2

2

4

4

3

1
1
2

2

4

4

1
1
2
4

4

1

1

1

3
2

3
1

5
2

1
1

3

3

2
1

8
1

6

1
1
2
1

4

2
1

5
1
2
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Ministério da Justiça

Código
DAS
(101/102)

N? de Cargos
Funções DAS

Chefe de Serviço
Depto. Estudos e Acamp. Legislat.
Diretor
Assessor
Chefe de Divisão
Chefe de Serviço

Secreto Nac. Díreíi; Cidad. e Justiça
Secretário Nacional
Chefe de Gabinete
Assessor
Chefe de Serviço

2

1
1
2

1

1

6
4
2
1

1
1
2
1

5

1

1
2

3

1

1

5
1

Departamento de Estrangeiros
Diretor
Assessor
Chefe de Divisão
Chefe de Serviço

Departamento de Classif. Indicat.
Diretor
Assessor
Chefe de Serviço
Depto. de Def. e Promoc. das Unido Púbi,
Diretor
Assessor
Chefe de Serviço
Departamento Assuntos Penítencíeríoe
Diretor

1

5
1
1

5
1
1

5

1

1

1
3
1

Assessor
Chefe de Divisão

2

Chefe de Serviço

1

Secreto Nacional Direito Econômico
Secretário Nacional

Chefe de Gabinete
Chefe de Coordenadoria
Assessor
Chefe de Serviço

Depto. Proteção Defesa Econômica
Diretor
Chefe de Divisão
Assessor
Chefe de Serviço
Depto. Proteção Defesa do Consumidor
Diretor
Chefe de Divisão
Assessor
Chefe de Serviço
Depto. Nacional Registro de Comércio
Diretor
Chefe de Divisão

6
4

3

1
1
4

2
1

2

5

1
4

2
1

1

1

2
1

2
1
1

1
3
2
1

5

1

2

3

5
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Ministér-io da Justiça

Código
DAS
(101/102)

Assessor

Chefe de Serviço

Junta Comercial do DF
Presidente
Secretário-Geral

Secretaria de Polícia Federal
Secretário
Chefe de Gabinete
Assessor
Chefe de Serviço

Departamento de Policia Federal
Diretor
Chefe de Divisão
Assessor
Chefe de Coordenadoria
Chefe de Divisão
Chefe de Serviço
Centro de Lnteligéncie
Chefe

N? de Cargos
Funções DAS

1
1

2

3
2

1
1

6
4
2
1

1
1
2
1

fi

1
1
2
4
11
9

2
2

3
2
1

1

3

Instituto de Criminalística
Diretor
Chefe de Serviço

3

1

1

3

lnetiuuc Nacional de Ldentiiiceçüo
Diretor

3

Academia Nacional de Policia
Diretor
Chefe de Serviço
CoordenadoriB de Telecomunicações
Chefe de Coordenadoria
Serviço de Comunico Social
Chefe de Serviço
Coordenadoria de ln!ormâtica
Chefe de Coordenadoria
Interpo!
Chefe
Comando de Operações Táticas
Chefe
Depto. Nacional de Trânsito
Diretor
Assessor
Chefe de Divisão
Chefe de Serviço
Depto. de Assuntos de Sego Pública
Diretor
Assessor

3
1

1
4

3

3
2
2

fi
1

1

2

1
6

1

1

fi
1
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Código
DAS

Ministério da Justiça

(101/102)

N? dr, Cargos
Funções DAS

2
1

Chefe de Di visão
Chefe de Serviço

5
1

Total

215

ANEXO X
DAS - Quadro Distributivo de Funções Relativas
Decreto 99.180

Ministério da Educação
Ministro
Assessor de Ministro
Assessor de Secretário-Executivo

Código
DAS
(101/102)

N? de Cargos
Funções DAS

3
3

4
2

5
1

1
3

4
2

1
2

Assessoria de Assuntos Parlamento (AAP)
Chefe da Assessoria
Chefe de Divisão

4
2

1

Consultoria Juridícs (CJ)
Consultor Chefe
Chefe de Divisão

5
2

Gabinete do Ministro (GM)
Chefe de Gabinete
Chefe de Serviço
Assessoria de Comun. Social (ACS)
Chefe da Assessoria
Chefe de Divisão

Secretaria de Administração Geral (BAG)
Secretário
Assessor
Chefe de Serviço
Coordenação Planejamento Setorial
Coordenador
Assessor
Chefe de Coordenadoria
Chefe de Dlvisão
Coordenação de Recursos Humanos
Coordenador
Assessor
Chefe de Coordenadoria

5
2

1
4

1
3
2
4
1

3

2

1

3
1
1
1
1
1
2
2
1
1
3
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Código

Ministério da Educação

- - - - - -..
Chefe de Divisão

Cacrdeneçno de Serviços Gerais
Coordenador
Assessor

Chefe de Coordenadoria
Chefe de Divisão

Cccrdeneçeo ModernizaçJo e Iníorm,
Coordenador

DAS
(1D1I102)

N~ de Cargos
Funções DAS

2

4

4

1

1
3

1
2
4

2
4

1
1

Assessor

1

Chefe de Coordenadoria
Chefe de Divisão

3

2

2

4

4
1

1
1

3

2
4

Coordenação de Orçamento e Finanças
Coordenador
Assessor
Chefe de Coordenadoria
Chefe de Divisão

Coordenadoria Document; e Biblioteca
Chefe de Coordenadoria
Chefe de Serviço

2

3
1

Secretaria de Controle Interno tCiset}
Secretário
Assessor

Chefe de Coordenadoria
Chefe de Divisão
Chefe de Serviço

Secretaria Necíonel de Educaçao Básica
Secretário Nacional
Chefe de Gabinete
Assessor
Chefe de Divisao
Chefe de Serviço
Departamento de Desenv, Educacional
Diretor
Assessor
Chefe de Coordenadoria
Chefe de Divisão
Chefe de Serviço
Deperternerito de Desenv, Institucional
Diretor
Assessor
Chefe de Coordenadoria
Chefe de Divisão
Chefe de Serviço
Secretaria Nacional dc Edllc. Tecnológica
Secretário Nacional
Chefe de Gabinete
Assessor
Chefe de Divisão

1

5
2
3

3

2

11

1

1

6
4
2
2
1

1
1
2

5
1
3
2

1
5
1
3
2

1
6
4
2
2
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2
1

1
2

3

6
3
1
2
2
4
2
1
1
2

3

1597

Ministério da Agricultura e Reforma Agrária

Código
DAS
(1011102)

Chefe de Coordenadoria
Chefe de Divisão

Coorâeooceo de Recursos Humanos
Coordenador
Assessor
Chefe de Coordenadoria
Chefe de Divisão

Coordenaçào de Serviços Gerais
Coordenador
Assessor
Chefe de Coordenadoria
Chefe de Divisão

Coordenação de Modernização e Inform.
Coordenador
Assessor
Chefe de Coordenadoria

Chefe de Divisão
Cocrdeneçõo de Orçamento e Finanças
Coordenador
Assessor
Chefe de Coordenadoria

Chefe de Divisão
Coordenadoria de Documentaçào e Bibliot.
Chefe de Coordenadoria
Chefe de Serviço
Secretaria de Controle Interno (Ciset)
Secretário

Assessor
Chefe de Coordenadoria
Chefe de Divisão
Chefe de Serviço

2

3
2

2

1

1
1

3

3

2

4

4
1

1
1

4

3

2

2

4

4

1
1
2
4

1

3
2
4

1
3
2

5
2
3
2
1
6
4
2

2
4

1

1
3

11
1
1
1
2

1

1

5
1
4
2
1

1

5
1
4
2
1

1
2
2
4
4

Departamento de Defesa Vegetal
Diretor
Assessor
Coordenador
Chefe de Divisão
Chefe de Serviço

1
1

3
1

Secretaria Nac. da Defesa Agropecuária
Secretário Nacional
Chefe de Gabinete
Assessor
Chefe de Serviço
Departamento Nec. de Defesa Animal
Diretor
Assessor
Coordenador
Chefe de Divisão
Chefe de Serviço

N? de Cargos
Funções DAS

4
2
3
3
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Código
Ministério da Agricultura e Reforma Agrária

Secretaria Nec. da Reforma Agreris
Secretário Nacional
Chefe de Gabinete

DAS

uor/roar

N? de Cargos
Funções DAS

I
I
2

6
4
2
4

Assessor
Coordenador
Chefe de Coordenadoria
Chefe de Serviço

2
2
I

3
1

Secretaria Nacional de Irrígecüo
Secretario Nacional

I

6
4

Chefe de Gabinete
Assessor

1
2

2

Coordenador

4

Chefe de Coordenadoria
Chefe de Serviço

3
I

2
2
I

Assessor

4
I

I
2

Chefe de Serviço

1

1

Ccordeneceo de Unidades Regionais
Coordenador

Total

134

ANEXO XIV
DAS - Quadro Distributivo de Funções Relativas
Decreto 99.180
Código
Ministério do Trabalho e Previdência Social

DAS
(1011102)

N? de Cargos

Funções DAS

Ministro
Assessor de Ministro
Assessor de Secretário Executivo

3
3

4

2

Gabinete do Ministro (GM)
Chefe de Gabinete
Chefe de Serviço

5

1
3

Assessoria de Comunicação Social (ACS)
Chefe da Assessoria
Chefe de Divisão

4
2

I
2

Assessoria de Assuntos Parlamento (AAP)
Chefe da Assessoria
Chefe de Divisão
Consultoria Juridica (CJ)
Consultor Chefe

4
2

I
2

5
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Ministério do Trabalho e Previdência Social

Código
DAS
(101/102)

Chefe de Divisão
Secretarie de Aâminieueçec Geral (SAG)
Secretário
Assessor
Chefe de Serviço
Coordenação Planejamento Setorial
Coordenador
Assessor
Chefe de Coordenadoria
Chefe de Divisão
COOrdenação de Recursos Humanos
Coordenador
Assessor
Chefe de Coordenadoria
Chefe de Divisão

N? de Cargos
Funções DAS

3

2

5
2
1
1
1

4
1

3
2

,z
1

4
1

3

1
3

2

4

Assessor
Chefe de Coordenação

4
1
3

1
1
2

Chefe de Divisão

2

4

4
1

1

3

2
4

Cooníeneçõo de Serviços Gerais
Coordenador

COOrdenação, Modernização e Lntornuitics
Coordenador
Assessor
Chefe de Coordenadoria
Chefe de Divisão

2

Coordenação de Orçamento e Finanças
Chefe de Coordenadoria

4
1
3

Chefe de Divisao

2

Coordenador
Assessor

1

1
1
2
4

Coordenadoria Documentação e Biblioteca
Chefe de Coordenadoria
Chefe de Serviço

Secretaria de Controle Interno (Ciset)
Secretário
Assessor
Chefe de Coordenadoria
Chefe de Divisão
Chefe de Serviço

3
1
5
2

1
1

3

3

2
1

11
1

Secretaria Nacional do 'Trabalho
Secretário Nacional
Chefe de Gabinete
Assessor
Chefe de Serviço

6
4
2
1

Departamento de Formeçâo Profissional
Diretor
Assessor
Chefe de Serviço

1

1
2

1

1

5
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Ministério do Trabalho e Previdência Social

Código
DAS
(101/102)

N? de Cargos
Funções DAS

Departamento de Prog. Ações Lntegred,
Diretor
Assessor
Chefe de Serviço

5

1

1
1

2

Depto. de Normat. da Ação Fiscalizadora
Diretor
Assessor
Chefe de Serviço

5
1
1

1
2
1

5

1
2

Depto. de Contr. da Seguro do Trabalhador
Diretor
Assessor
Chefe de Serviço

1

1

Departamento Nacional de Emprego
Diretor
Assessor
Chefe de Serviço

5
1
1

Dívieeo de Inform. Trabalho
Chefe de Divisão Nacional

2

1
2

1

Secretaria Nacional Prev. Complementar
Secretário Nacional

6

Chefe de Gabinete

4

Assessor
Chefe de Serviço

2
1

2

4
1
1

3
6

1
1
1

Ccordeneçüo Técnica
Coordenador
Assessor
Chefe de Serviço

Dívísüo de Inf. Prev: Complem.
Chefe de Divisão Nacional

3

2

125

Total

ANEXO XV
DAS - Quadro Distributivo de Funções Relativas
Decreto 99.180

Ministério da Infra-Estrutura

Código
DAS
(101/102)

Ministro
Assessor de Ministro
Assessor de Secretário Executivo

N? de Cargos
Funções DAS

3
3
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Código
Ministério da Infra-Estrutura

DAS
(101/102)

N? de Cargos
Funções DAS

Gabinete do Ministro (GM)
Chefe de Gabinete
Chefe de Serviço

5
1

Assessoria de Comun. Social (ACS)
Chefe da Assessoria

4

Chefe de Divisão

2

1
2

4
2

1
2

5
2

1
4

Assessoria de Assuntos Parlamento (AAP)
Chefe da Assessoria
Chefe de Divisão
Consultoria Juridica (CJ)
Consultor Chefe
Chefe de Divisão

Secretaria de Administração Geral (BAG)
Secretário
Assessor
Chefe de Serviço
Coordenação de Planejamento Setorial
Coordenador
Assessor
Chefe de Coordenadoria
Chefe de Divisão
Cooráensceo de Recursos Humanos
Coordenador
Assessor
Chefe de Coordenadoria
Chefe de Divisão

Coordenecso de Serviços Gerais
Coordenador
Assessor
Chefe de Coordenadoria
Chefe de Divisão
Coordenação de Modernização e Lntcrm,
Coordenador
Assessor
Chefe de Coordenadoria
Chefe de Divisão
Coordenação de Orçamento e Finanças
Coordenador
Assessor
Chefe de Coordenadoria
Chefe de Divisão
Coordenadoria de Docum. e Biblioteca
Chefe de Coordenadoria
Chefe de Serviço
Secretaria de Controle Interno (Ciset)
Secretário
Assessor
Chefe de Coordenadoria

5
2
1

4
1
3
2

4
1

3
2

4
1
3
2

4
1
3
2

4
1

3
2

1
1
2
2
1
1

3
4
1
1
2
4

1
1
2

4
1
1
2
4

3
1

2

1
1

3

3

5
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Ministério da Infra-Estrutura

Chefe de Divisão
Chefe de Serviço

Secretaria Nacional Minas e Metalurgia
Secretário N acionai
Secretário Nacional Adjunto
Chefe de Gabinete
Assessor
Chefe de Serviço

Código
DAS
(lOl/102)

N? de Cargos
Funções DAS

2

11

1

1

6
5
4
2
1

1
1
1

5

1
1

2

1

Depto. Nacional de Minas e Metalurgia
Diretor
Diretor Adjunto
Assessor
Chefe de Serviço

4

1
1

2

4

2
2
4

1

Coordenação Técnica
Coordenador
Assessor
Chefe de Divisão
Chefe de Serviço

Departamento Nec. da Produção Mineral
Diretor
Diretor Adjunto

Assessor
Chefe de Serviço
Coordenação Técnica
Coordenador

1
2
1
5
4
1
1

8
1
1
2

1

4
1

2

2

1

4
8

6
5
4
2
1

1
1
1
4
1

Depart. Nae. de Aguas e Ener. Elétrica
Diretor
Diretor Adjunto
Assessor
Chefe de Dívtsão Nacional
Chefe de Divisao
Chefe de Serviço

5
4
1
3
2
1

1
1
1

Departamento Nacional de Combnetiveís
Diretor
Diretor Adjunto
Assessor
Chefe de Divisao Nacional
Chefe de Divisão
Chefe de Serviço

5
4
1
3
2
1

Assessor
Chefe de Divisão
Chefe de Serviço

2

Secretaria Nacional de Energia
Secretário Nacional
Secretário Nacional Adjunto

Chefe de Gabinete
Assessor
Chefe de Serviço
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1
1
1
2
9
11
20
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Ministério da Infra-Estrutura

Secretaria Nacional de Transportes
Secretário Nacional
Secretário Nacional Adjunto
Chefe de Gabinete

Assessor
Chefe de Serviço

Código
DAS
(101/102)

N? de Cargos
Funções DAS

2
1

1
1
1
2
1

5
4
1
1

1
1
1
1

6
5
4

Departamento Nacional de Transp. Rodov.
Diretor
Diretor Adjunto

Assessor
Chefe de Serviço

Coordenação Técnica
Coordenador
Assessor
Chefe de Dívísão
Chefe de Serviço

Departamento Nacional de Transp. Ferrov,
Diretor
Diretor Adjunto
Assessor
Chefe de Serviço

Coordenação Técnica
Coordenador
Assessor
Chefe de Divisão
Chefe de Serviço

4
1

4

1

4
8
12

5
4
1
1

1
1
1
1

4
1
2
1

4
4
8
12

5

1

4
1
1

1
1
1

4
1

3
3

2

6
12

2

Departamento Naciono.l de Transp. Aquav.
Diretor
Diretor Adjunto

Assessor
Chefe de Serviço

Coordenação Técnica
Coordenador
Assessor
Chefe de Divisão
Chefe de Serviço
Secreta.ria Nacional de Comunicaç6es
Secretário Nacional
Secretário Nacional Adjunto
Chefe de Gabinete
Assessor
Chefe de Divisão
Chefe de Serviço
Depto. Nacion. de Adm. de Freqúéncíe
Diretor
Diretor Adjunto
Assessor
Chefe de Serviço

1
6

5
4
2
2
1

5
4
1
1

1
1
1
2
2
5
1

1
2
1
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Ministério da Infra-Estrutura

Código
DAS
(101/102)

Coorâeneçõo Técnica
Coordenador
Assessor

Chefe de Divisão
Chefe de Serviço
Departamento Nuc. de Serviços Públicos
Diretor
Diretor Adjunto
Assessor
Chefe de Serviço
Coordenação Técnica
Coordenador
Assessor
Chefe de Divisão
Chefe de Serviço
Departamento Nac. de Serviços Privados
Diretor
Diretor Adjunto
Assessor

Chefe de Serviço

Coordenação Técnica
Coordenador
Assessor
Chefe de Divisão
Chefe de Serviço

N? de Cargos
Funções DAS

4
1
2
1

5
4
1
1

3
3
9
12

1
1
2
1

4
1
2

3
3

1

9

5

1
1
2
1

4

1
1
4

1
2

1

6

3
3
6
9

Depto. Nacion. de Fise. das Ccmuniceçõee
Diretor
Diretor Adjunto
Assessor
Chefe de Serviço

Coordenação Técnica
Coordenador
Assessor
Chefe de Divisão
Chefe de Serviço

5
4

1
1

1
1

2

4

3
3
7
11

1
2

1

Total
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ANEXO XVI
DAS - Quadro Distributivo de Funções Relativas
Decreto 99.180

Ministério da Ação Social

Código
DAS
(1011102)

Ministro
Assessor de Ministro
Assessor de Secretário Executivo

3
3

N? de Cargos
Funções DAS

2

1

Ga.binete do Ministro (OM)
Chefe de Gabinete
Chefe de Serviço

Assessoria de Comun. Social (ACS)
Chefe da Assessoria
Chefe de Divisão

5
1
4
2

1

4
2

1

5

1
3

2

Assessoria de Assuntos Parlamento (AAP)
Chefe da Assessoria
Chefe de Divisão

Consultoria Jurídico (CJ)
Consultor Chefe
Chefe de Divisão

2

2

Secretaria de Administração Geral (SAG)
Secretário
Assessor
Chefe de Serviço

5
2
1

1
1
1

Cooráenoceo Planejamento Setorial
Coordenador
Assessor
Chefe de Coordenadoria
Chefe de Divisao

4

1

1
3

1

2

2

4
1

1

1

CoordenaçtIo de Recursos Humanos
Coordenador
Assessor
Chefe de Coordenadoria
Chefe de Divisão
Coordenação de Serviços Gerais
Coordenador
Assessor
Chefe de Coordenadoria
Chefe de Divisa0
Coordenação de Modernização e Inform.
Coordenador
Assessor
Chefe de Coordenadoria
Chefe de Divisao

3
2
4

1
3
2
4
1

3
2

1
2
2

1
1
2
2

1
1
2
2

Cocrrfeneçao de Orçamento e Finanças
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Ministério da Ação Social

Código
DAS
(101/102)

Coordenador
Assessor
Chefe de Coordenadoria
Chefe de Divisão

Coordenadoria Document, e Biblioteca
Chefe de Coordenadoria
Chefe de Serviço

N? de Cargos
Funções DAS

4
1
3
2

1
1
2
2

3
1

Secretaria de Controle Interno (Ciset)
Secretário
Assessor

5

1
1
3

Chefe de Coordenadoria
Chefe de Divisão

2
3
2

Chefe de Serviço

1

1

6

1

2

1

4
1

1
1

4

1

1
1

2

2

1

1

Secretaria Nacional de Hebiteçéo
Secretário Nacional
Assessor
Chefe de Gabinete
Chefe de Serviço
Depto. de Planejamento e Normas
Diretor
Assessor
Chefe de Divisão
Chefe de Serviço

8

Depto. de Superv. de Prog. Habitacionais
4

1

Chefe de Divisão

1
2

Chefe de Serviço

1

1
2
1

6
4
2
1

1
1
1
1

4
1

1

Diretor
Assessor

Secretaria. Nacional de Saneamento
Secretário Nacional
Chefe de Gabinete
Assessor
Chefe de Serviço
Depto. de Pla.nejamento e Engenharia
Diretor
Assessor
Chefe de Divisão
Chefe de Serviço
Depto. de Superv. de Programo de Saneam.
Diretor
Assessor
Chefe de Dtvísão
Chefe de Serviço
Secretaria Na.cional de Promoção Social
Secretário N acionai
Chefe de Gabinete
Assessor
Chefe de Serviço

2
1

4
1

2
1
6
4
2
1
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Código
DAS

Ministério da Ação Social

(1011102)

Secretaria Especisl da Defesa Civil
Secretaria Especial
Assessor
Chefe de Gabinete
Chefe de Serviço

N? de Cargos
Funções DAS

6
2
4
1

1
1
1
1

4
1
2
1

1
1
2
1

4
1
2
1

1
1
2
1

Assessor

4
1

Chefe de Divisão
Chefe de Serviço

1

1
1
2
1

Departamento de Planejamento
Diretor
Assessor
Chefe de Divisão
Chefe de Serviço
Departamento de Operações
Diretor
Assessor
Chefe de Divisão
Chefe de Serviço
Departamento Técnico
Diretor

2

Total

115

DECRETO N? 99.190, DE 19 DE MARÇO DE 1990
Altera os incisos I e VI do artigo I? do
Decreto n:' 98.660, de 21 de dezembro de
1989, que fixa os efetivos do Exército para
1990.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, usando das atribuições que lhe confere o artigo 84, item IV da Constituição, e de
acordo com o disposto nos artigos 2?, 3? e 6? da Lei n? 7.150, de
1? de dezembro de 1983,
DECRETA:
Art. 1? O quadro mostrado no inciso I (Oficiais-Generais)
do artigo 1? do Decreto n? 98.660 111, de 21 de dezembro de 1989,
fica reduzido de 1 (um) General-de-Exército, 1 (um) General-de(1) V. Coleção das Leis de 1989, volume 181, n? 6, tomo 2, pég. 3807.
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Divisão e 2 (dois) Generais-de-Brigada Combatentes, fazendo-se
as correspondentes alterações no quadro constante do inciso VI
(total geral dos efetivos distribuídos) do mesmo dispositivo legal.
ArL 2? O efetivo de Generais-de-Brigada Combatentes
passará a 84 (oitenta e quatro), a partir 'de I? de novembro de
1990.
ArL 3? Este decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 19 de março de 1990; 169? da Independência e
102? da República.
FERNANDO COLLOR
Carlos Tinoco Ribeiro Gomes

DECRETO N? 99.191, DE 20 DE MARCO DE 1990
Dispõe sobre a distribuição de imóveis
funcionais.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição
que lhe confere o art , 84, incisos II e IV, da Constituição Federal, e tendo em vista o disposto no art. 6?, inciso lI, do DecretoLei n? 1.390, de 29 de janeiro de 1975, e no art. I?, § 2?, inciso V,
da Medida Provisória n? 149, de 15 de março de 1990,
DECRETA:
Art. I? A ocupação de imóveis funcionais de propriedade
da União no Distrito Federal, inclusive aqueles vinculados ou
incorporados ao Fundo Rotativo Habitacional de Brasília
(FRHB), somente será efetuada através de termo de permissão
emitido pela Secretaria da Administração Federal da Presidência da República.
Art. 2? Os imóveis atualmente vagos ou que vierem a ser
desocupados deverão ser entregues no prazo de vinte e quatro
horas, com a respectiva documentação, ao Departamento de Administração Imobiliária da Secretaria da Administração Federal
da Presidência da República.
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 182(2, t.2):I043-1678, mar.vabr. 1990.
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Art. 3? Os órgãos responsáveis pela administração de imóveis funcionais, no âmbito dos Poderes Legislativo, Executivo e
Judiciário e do Tribunal de Contas da União, designarão representante para atuar junto ao Departamento de Administração
Imobiliária da Secretaria da Administração Federal da Presidência da República.
Art. 4~ Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 5? Revogam-se os Decretos n?s 97.858,<11 de 22 de junho de 1989, 98.847,<21 de 17 de janeiro de 1990, 98.850,131 de 18 de
janeiro de 1990, e demais disposições em contrário.
Brasília, 20 de março de 1990; 169~ da Independência e
102~ da República.
FERN ANDO COLLOR
Bernardo Cabral
DECRETO

N~

99.192, DE 21 DE MARÇO DE 1990
Dispõe sobre a extinção e dissolução de
entidades da Administração Pública Federal, e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição
que lhe confere o art. 84, incisos IV e VI, da Constituição, e tendo em vista o disposto na Medida Provisória n~ 151, de 15 de
março de 1990.
DECRETA:
Art. 1~ Ficam dissolvidas as seguintes entidades:
I - Empresa de Portos do Brasil S.A. (Portobrás);
U - Companhia Auxiliar de Empresas Elétricas Brasileiras (Caeeb);
lU - Banco Nacional de Crédito Cooperativo S.A.
(BNCC);
(1) V. Coleção das Leis de 1989, volume 181, n? 3, pág. 1307.
(2) V. Coleção das Leis de 1990, volume 182, n? 1, pág. 314.
(3) V. Coleção das Leis de 1990, volume 182, n? 1, pág. 317.
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 182(2, t.2):1043-1678, mar.labr. 1990.

1610
IV
V

VI
VII
VIII
brapi);
IX
ria (Infaz);
X (EBTU); e

Petrobrás Comércio Internacional S.A. [lnterbrás}:
Petrobrás Mineração S.A. (Petromisa);
Siderurgia Brasileira S.A. (Siderbrás};
Distribuidora de Filmes S.A. (Embrafilme);
Companhia Brasileira de Projetos Industriais (CoCompanhia Brasileira de Infraestrutura FazendáEmpresa

Brasileira

de

Transportes

Urbanos

XI - Empresa Brasileira de Assistência Técnica e Extensão Rural (Embrater}.
Art. 2? A dissolução das entidades mencionadas no artigo
anterior f'ar-se-á de acordo com o disposto nos arts. 208 e 210 a
218 da Lei n? 6.404 111, de 15 de dezembro de 1976, e nos respectivos estatutos sociais.
§ 1? A Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional convocará, no prazo de oito dias contados da data de publicação deste
decreto, assembléia geral de acionistas, para os fins de:
a) nomear o liquidante, cuja escolha deverá recair em servidor efetivo da Administração Pública Federal direta, autárquica
ou fundacional, indicado pela Secretaria da Administração Federal, o qual terá remuneração equivalente à do cargo de presidente da companhia e poderá manter vigentes os contratos de
trabalho dos servidores da sociedade liquidanda, que forem estritamente necessários à liquidação, devendo, quanto aos demais, rescindir os contratos de trabalho, com a imediata quitação dos correspondentes direitos;
bl declarar extintos os mandatos e cessada a investidura do
presidente, dos diretores e dos membros dos Conselhos de Administração e Fiscal da sociedade, sem prejuízo de responsabilidade pelos respectivos atos de gestão e de fiscalização;
c) nomear os membros do Conselho Fiscal que deverá funcionar durante a liquidação, dela fazendo parte representante
do Tesouro Nacional; e
/1) V. Coleção das Leis de 1976, Atos do Poder Legislativo, volume VII,
pág. 105.
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d) fixar o prazo de, no maxrmo, cento e oitenta dias, no
qual se efetuará a liquidação.
§ 2? Far-se-á a convocação de que trata este artigo, mediante publicação de edital no Diário Oficial da União e em jornal de grande circulação editado na cidade em que estiver situada a sede da companhia.
§ 3? O liquidante, além de suas obrigações, incumbir-se- á
das providências relativas à fiscalização orçamentária e financeira de entidade em liquidação, nos termos da Lei n? 6.223(2),
de 14 de julho de 1975, alterada pela Lei n? 6.525(3), de 11 de
abril de 1978.
§ 4? Para os efeitos do disposto no parágrafo anterior, o
liquidante será assistido pela Secretaria de Controle Interno do
Ministério da Economia, Fazenda e Planejamento.
§ 5? As despesas relacionadas com a liquidação correrão à
conta da entidade liquidanda.
Art. 3? Em todos os atos ou operações, o liquidante deverá usar a denominação social seguida das palavras em
liquidação.
Art. 4? Na liquidação das entidades mencionadas nos
itens X e XI do art. I? caberá ao Secretário de Administração
Federal nomear o liquidante e 08 Conselheiros Fiscais, fixando
seus direitos e obrigações e assinando prazo para o procedimento da liquidação, que não será superior a cento e oitenta dias.
Art. 5? Este decreto entra em vigor na data de sua publi-

cação.

Art. 6?

Revogam-se as disposições em contrário.

Brasília, 21 de março de 1990; 169? da Independência e
102? da República.
FERNANDO COLLOR
Zélia Cardoso de Mello

32.

(2) V. Coleção das Leis de 1975, Atos do Poder Legislativo, volume V, pag.
(3) V. Colecõo das Leis de 1978, Atos do Poder Legislativo, volume IH, pág.

37.
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DECRETO N? 99.193, DE 27 DE MARÇO DE 1990
Dispõe sobre as atividades relacionadas ao zoneamento ecológico-econômico, e
dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição
que lhe confere o art. 84, inciso IV, da Constituição Federal,
DECRETA:
Art. I? Fica instituído Grupo de Trabalho, com o encargo
de conhecer e analisar os trabalhos de zoneamento ecológicoeconômico, objetivando a ordenação do Território e propor, no
prazo de 90 (noventa) dias, as medidas necessárias para agilizar
sua execução, com prioridade para a Amazônia Legal.
Art. 2? O Grupo de Trabalho será composto por representantes da Secretaria de Assuntos Estratégicos, da Secretaria de
Ciência e Tecnologia, da Secretaria Nacional do Meio Ambiente
e do Estado-Maior das Forças Armadas, sendo coordenado pela
Secretaria de Assuntos Estratégicos.
Art. 3? A Secretaria de Assuntos Estratégicos solicitará,
quando necessário, a colaboração de órgãos ou entidades da administração federal, e das Unidades da Federação para a realização dos trabalhos.
Art. 4? O presente decreto entra em vigor na data de sua
publicação.
Art. 5? Revogam-se as disposições em contrário.
Brasília, 27 de março de 1990; 169? da Independência e
102? da República.
FERNANDO COLLOR
Bernardo Cabral
DECRETO N? 99.194, DE 27 DE MARÇO DE 1990
Institui Grupo de Trabalho, sob a coordeneçeo da Secretaria de Assuntos Estratégicos da Presidência da República.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições
que lhe confere o artigo 84, incisos IV e VI, da Constituição,
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 182(2, t.2):1043-1678, mar.vabr. 1990.
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DECRETA:
Art. I? É instituido um Grupo de Trabalho para, no prazo
de 60 (sessenta) dias, sob a coordenação da Secretaria de Assuntos Estratégicos da Presidência da República:
I - estudar a situação atual do Programa Nacional de
Energia Nuclear, tanto no setor industrial, quanto no setor
científico-tecnológico;
II - propor medidas visando:
a) à redefinição, se for o caso, dos objetivos gerais do programa, assim como dos objetivos específicos de cada projeto;
b) ao estabelecimento das áreas de atuação de cada instituição envolvida;
c) a contribuir para que o Governo possa decidir por manter ou por modificar a atual estrutura do campo da energia nuclear;
d) a avaliar a necessidade de introduzir modificações na estrutura interna da atual Comissão Nacional da Energia Nuclear;
e) a assegurar que o desenvolvimento nuclear brasileiro esteja em perfeita harmonia com as necessidades de preservação
do equilíbrio ecológico no País;
f) ao fortalecimento da integração de todos os segmentos
científico-tecnológicos e industriais envolvidos; e
g) a demonstrar a firme posição brasileira no que se refere
à manutenção de seus compromissos internacionais.
Art. 2? O Grupo de Trabalho é composto por representantes dos Ministérios da Marinha, das Relações Exteriores, do
Exército, da Aeronáutica, da Infra-Estrutura, das Secretarias
da Ciência e Tecnologia, do Meio Ambiente, de Assuntos Estratégicos e da Comissão Nacional de Energia Nuclear.
Art. 3? Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 4? Revogam-se as disposições em contrário.
Brasília, 27 de março de 1990; 169? da Independência e
102? da República.
FERNANDO COLLOR
Bernardo Cabral
Col. Leis Rep. Fed. Brasil. Brasília, 182(2, t.2l:1043-1678, mar.Jabr. 1990.
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DECRETO N? 99.195, DE 28 DE MARÇO DE 1990
Altera os Anexos I e II do Decreto
99.180(1), de 15 de março de 1990.

nr

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições
que lhe confere o art. 84, incisos IV e VI, da Constituição,
DECRETA:
Art. I? Os Anexos I e II do Decreto n? 99.180, de 15 de
março de 1990, passam a vigorar de acordo com o disposto nos
Anexos I e II deste Decreto.
Art. 2? Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Brasília, 28 de março de 1990; 169? da Independência e
102? da República.
FERNANDO COLLOR
Bernardo Cabral

(1)

V. pág. 1439. deste volume.

Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 182(2, t.2):1043-1678. mar.vabr. 1990.
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DECRETO N? 99.196, DE 28 DE MARÇO DE 1990
Abre ao Orçamento da União, em favor
do Ministério da Educação. o crédito suplementar no valor de Cr$ 300.000.000,00, para
reforço de dotação consignada no vigente
Orçamento.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição
que lhe confere o artigo 84, inciso IV, da Constituição, e da autorização contida no artigo Ll., inciso I, letra a, da Lei n? 7.999,
de 31 de janeiro de 1990,
DECRETA:
Art. I? Fica aberto ao Orçamento da União, em favor do
Ministério da Educação, o crédito suplementar de Cr$
300.000.000,00 (trezentos milhões de cruzeiros), para atender à
programação indicada no Anexo I deste decreto.
Art. 2? Os recursos necessários à execução do disposto no
artigo anterior decorrerão do cancelamento de dotação constante do Anexo II deste decreto e no montante especificado.

Art. 3? Os valores constantes deste decreto foram calculados com base na Unidade de Referência Orçamentária rel:lt,'"\r!'1l
ao mês de fevereiro de 1990.
Art. 4? Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 5? Revogam-se as disposições em contrário.

Brasilia, 28 de março de 1990; 169? da Independência e
102? da República.
FERNANDO COLLOR
Zélia M. Cardoso de Mello
Os anexos estão publicados no DO de 29.3.1990, pég. 6174.
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 182(2, t.2);1043-1678, mar./abr. 1990.

1622
DECRETO N? 99.197, DE 29 DE MARÇO DE 1990
Dispõe sobre a revisão dos valores fixados nos artigos 16, 21, 22, 52 e 64 do
Decreto-Lei n.a 2.300(1), de 21 de novembro
de 1986.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições
que lhe confere o art. 84, IV, da Constituição, e tendo em vista
o disposto no art. 87 do Decreto-Lei n? 2.300, de 21 de novembro
de 1986, alterado pelos Decretos-Leis n?s 2.348, de 24 de julho
de 1987, e 2.360, de 16 de setembro de 1987, e no art. 15 da Lei
n:' 7.730, de 31 de janeiro de 1989,
DECRETA:
Art. I? Os valores fixados nos artigos 16, 21, 22, 52 e 64 do
Decreto-Lei n? 2.300 111, de 21 de novembro de 1986, a serem adotados para o trimestre civil de abril a junho de 1990, são os constantes do anexo a este decreto.

Parágrafo único.
Os valores referidos neste artigo, independentemente de revisão autorizada, serão automaticamente
corrigidos, a partir do primeiro dia útil de cada trimestre civil,
a iniciar-se pelo de julho a setembro de 1990, tomando-se por
base a variação do Bônus do Tesouro Nacional (BTN), em comparação com o vigorante no mês de abril de 1990, desprezada no
resultado final a fração correspondente aos centavos.
Art. 2?

Este decreto entra em vigor na data de sua publi-

cação.

Art. 3?

Revogam-se as disposições em contrário.

Brasília, 29 de março de 1990; 169? da Independência e
102? da República.
FERNANDO COLLOR

Bernardo Cabral

(I) V. Coleção das Leis de 1986, Atos do Poder Legislativo, volume VII,
pág , 25.

CoL Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 182(2, t.2l:1043-1678, mar./abr. 1990.
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ANEXO AO DECRETO N? 99.197, DE 29 DE MARÇO
DE 1990
Valores revistos, constantes dos artigos 16, 21, 22, 52 e 64 do
Decreto-Lei n'' 2.300, de 21 de novembro de 1986, válidos para o trfmestre civil de abril a junho de 1990.
Artigo

Valor Revisto

Inciso

(Cr$)

16

19.667.465,00

I - a
1- b
1-,

5.900.239,00
59.002.395,00
59.002.395,00

II - a
II - b
II - c

1.376.648,00
39.334.930,00
39.334.930,00

21

22

I
11

393.349,00
59.002,00

52
64

7.866.986,00

III

1.376.648,00

DECRETO N? 99.198, DE 29 DE MARÇO DE 1990
Disp6e sobre a revisão dos valores fixados no art. 8!' do Decreto n:' 96.141{lJ, de 7
de junho de 1988.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição
que lhe confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e tendo em
vista o disposto no § 3? do art. 8? do Decreto n? 96.141, de 7 de
junho de 1988,
DECRETA:
Art. I? OS valores fixados no art. 8? do Decreto n:' 96.141,
de 7 de junho de 1988, a serem adotados para o trimestre civil
de abril a junho de 1990, são os constantes do anexo a este decreto.

300.

(1) V. Coleção das Leis de 1988, Atos do Poder Executivo, volume IV, pág.

Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 182{2, t.2):1043-1678, mar./abr. 1990.
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Parágrafo UnlCO. Os valores referidos neste artigo, independentemente da revisão autorizada no § 3? do art. 8? do Decreto n:' 96.141, de 1988, serão automaticamente corrigidos, a
partir do primeiro dia útil de cada trimestre civil, a iniciar-se
pelo de julho a setembro de 1990, tomando·se por base a variação do Bônus do Tesouro Nacional (BTN), em comparação com
o vigorante no mês de abril de 1990, desprezada no resultado final a fração correspondente aos centavos.
Art. 2? Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 3? Revogam-se as disposições em contrário.
Brasilia, 29 de março de 1990; 169? da Independência e
102? da República.
FERNANDO COLLOR
Bernardo Cabral

ANEXO AO DECRETO N? 99.198, DE 23 DE MARÇO
DE 1990
Valores constantes do art. 8? do Decreto n? 96.141, de 7 de junho
de 1988, válidos para o trimestre civil de abril a junho de 1990.
Artigo

Parágrafo

Inciso

Letra

Valor Revisto
(Cr$)

19.667.465,00

8?

11

19.667.465,00

!lI

1.376.648,00
65.960,00

b

65.960,00

DECRETO N? 99.199, DE 29 DE MARÇO DE 1990 1*1
Procede à treneterencíe das dotações
orçamentárias que especifica.
(*) Retificado no DO de 2.4.1990 e no de 3.4.1990 (v. págs. 1689 e 1690, respectivamente, deste volume).

Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 182(2. t.2):1043-1678, mar./abr. 1990.
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o PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição
que lhe confere o artigo 84, inciso IV, da Constituição Federal e
tendo em vista o disposto nas Medidas Provisórias n? s 150 e
151, datadas de 15 de março de 1990,
Considerando que pelas Medidas Provisórias n?s 150 e 151,
datadas de 15 de março de 1990, ficaram extintos e dissolvidos
órgãos e unidades da Administração Pública Federal, direta e
indireta;
Considerando que 08 atos de extinção não cancelaram as
dotações orçamentárias consignadas na Lei n? 7.999, de 31 de janeiro de 1990, destinadas ao pagamento de despesas com pessoal e encargos sociais;
Considerando que as Medidas Provisórias n? s 150 e 151, de
1990, indicam os órgãos e unidades que absorveram as correspondentes atribuições dos órgãos e unidades extintas ou díssolvidas;
Considerando a necessidade de identificação dos gestores a
quem caberá o ordenamento das despesas com pessoal e encargos sociais;
Considerando a urgência dos procedimentos orçamentários
e financeiros para assegurar o pagamento dos servidores referente ao mês de março de 1990; e,
Considerando que as circunstâncias anteriormente descritas
caracterizam a não infringência ao inciso VI do artigo 167 da
Constituição Federal,
DECRETA:
Art. I? Ficam transferidas para os órgãos e entidades
constantes do Anexo I deste decreto, as dotações orçamentárias, consignadas no Orçamento da União, dos órgãos e entidades extintos ou dissolvidos na forma do Anexo II deste decreto,
e nos montantes especificados.
Art. 2? Os empenhos, Iiquidações e pagamentos efetuados
até 15 de março de 1990, pelos órgãos e entidades constantes da
Lei n:' 7.999, de 31 de janeiro de 1990, serão deduzidos das dotações apropriadas.
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 182(2, t.2):1043-1678, mar./abr. 1990.
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Art. 3? Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 4? Revogam-se as disposições em contrário.
Brasília, 23 de março de 1990; 169? da Independência e
102? da República.
FERNANDO COLLOR
Zélia M. Cardoso de Mello
Os anexos estão publicados no DO de 30.3.1990, páge. 6287/6324.

DECRETO N? 99.200, DE 30 DE MARÇO DE 1990
Dá nova redeçeo ao art. 3:' do Decreto
n? 74.557,(1) de 12 de setembro de 1974, que
criou a Comissão lnterministerial para os
Recursos do Mar (Cirm),

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição
que lhe confere o artigo 84, inciso VI, da Constituição,
DECRETA:
Art. I? O art. 3? do Decreto n? 74.557, de 12 de setembro
de 1974, que criou a Comissão Interministerial para os Recursos
do Mar (Cirm) , alterado pelos Decretos n?s '84.177 121, de 12 de
novembro de 1979, 84.719131, de 20 de maio de 1980, 91.232141, de 7
de maio de 1985, 97.070151, de 21 de novembro de 1988, e 97.597161,
de 30 de março de 1989, passa a vigorar com a seguinte redação:
(lI V. Coleção das Leis de 1974, Atos do Poder Executivo, volume VI, pég.
242.

(2) V. Coleção das Leis de 1979, Atos do Poder Executivo, volume VIII,
pág , 115.

(3) V. Coleção das Leis de 1980, Atos do Poder Executivo, volume IV, pág.
135.

(4) V. Coleção das Leis de 1985, Atos do Poder Executivo, volume IV, pág.
91.

(5) V. Coleção das Leis de 1988, Atos do Poder Executivo, volume VIII,
pág. 362.

(6) V. Coleção das Leis de 1989, volume 181, n? 2, pág. 620.
Cal. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 182(2, t.2):1043-1678, mar./abr. 1990.
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«Art. 3?
.
Representante do Ministério da Marinha, que acumulará com as funções de Secretário da Cirm;
Representante do Ministério das Relações Exteriores;
Representante do Ministério da Educação;
Representante do Ministério da Economia, Fazenda e
Planejamento;
Representante do Ministério da Infra-Estrutura;
Representante da Secretaria da Ciência e Tecnologia; e
Representante da Secretaria do Meio Ambiente.
§ I?
.
§ 2?
».
Art. 2? Este decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 30 de março de 1990; 169? da Independéncia e
102? da República.

FERNANDO COLLOR
Mário César Flores
DECRETO N? 99.201, DE 3 DE ABRIL DE 1990
Autoriza a Superintendência Nacional
do Abastecimento (Sunab) a não ajuizar
ações que menciona, e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições
que lhe confere o art. 84, item IV, da Constituição, e tendo em
vista o disposto no Decreto-Lei n? 1.793, de 23 de junho de 1980,
com as alterações constantes do art. 6?, do Decreto-Lei n? 2.471,
de I? de setembro de 1988, e o que dispõe o art. 5? da Lei n?
7.801, de 11 de julho de 1989,
DECRETA:
Art. I? Fica a Superintendência Nacional do Abastecimento (Sunab) autorizada a não ajuizar ações cujo valor for igualou
inferior a 123,40 Bônus do Tesouro Nacional (BTN).
Colo Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 182(2, t.2):1043-1678, mar./abr. 1990.
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§ 1 ~ Para os efeitos deste Decreto poderá a Superintendência Nacional do Abastecimento (Sunab) cumular numa só ação
de execução fiscal, contra o mesmo devedor, mais de um crédito
inscrito como dívida ativa, cuja soma ultrapasse o limite a que
se refere este artigo.
§ 2~ Não se aplica o disposto neste artigo a mandados de
segurança e ações de desapropriação.
§ 3? O valor de que trata este artigo será considerado no
mês em que ocorrer a inscrição do débito em dívida ativa.
Art. 2? Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação.
Art. 3? Revogam-se as disposições em contrário.
Brasília, 3 de abril de 1990; 169~ da Independência e
102~ da República.

FERNANDO COLLOR
Eduardo de Freitas Teixeira
DECRETO

N~

99.202, DE 4 DE ABRIL DE 1990
Expede normas complementares relatives â extinção dos órgãos da Administração Pública Federal direta.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição
que lhe confere o art. 84, inciso IV, da Constituição,
DECRETA:
Art. 1 ~ Aos Secretários de Administração Geral dos Ministérios e aos titulares de órgãos equivalentes na Presidência
da República, que tenham recebido dotações de pessoal e encargos sociais pelo Decreto n? 99.199, (I) de 29 de março de 1990,
compete:
I - efetuar o pagamento de pessoal e encargos sociais das
entidades e órgãos extintos da Administração Pública Federal
direta, bem como descentralizar créditos e realizar transferên·
cias a esse título; e
(1)

v.

pág. 1624 deste volume.
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II - liquidar e pagar despesas de outra natureza empenhadas até 15 de março de 1990, pelas unidades gestoras extintas da
Administração Pública Federal direta.
§ I? Nos Ministérios ou órgãos onde não houver sido nomeado Secretário de Administração Geral ou equivalente, a
competência será exercida por servidor para esse fim designado
pelo respectivo titular.
§ 2? A competência poderá ser delegada, inclusive aos titulares das unidades descentralizadas que ainda não tenham sido reestruturadas, bem assim a servidor de órgão extinto.
§ 3? Os atos relativos ao exercício da competência de que
trata este artigo serão praticados com observância do disposto
no § 2? do art. 74 do Decreto-Lei n? 200 121, de 25 de fevereiro de
1967.
Art. 2? Ao órgão setorial de orçamento do Ministério da
Economia, Fazenda e Planejamento cornpetecreceber e descentralizar os créditos consignados pelo Decreto n'' 99.199, de 1990,
ao órgão de código orçamentário 80.000, Entidades em Extinção
ou Dissolução, bem assim os respectivos recursos financeiros.
Art. 3? Ao inventariante designado para proceder aos atos
decorrentes da extinção de órgãos da Administração Pública
Federal direta, de que trata o caput do art. 27 da Medida Provisória n:' 150 18), de 15 de março de 1990, compete:
I - receber o rol dos bens móveis, elaborado sob a responsabilidade do dirigente do órgão extinto, submetendo-o à Secretaria da Administração Federal para a respectiva redistribuição;
11 - efetuar o levantamento dos bens imóveis, comunicando ao Departamento do Patrimônio da União para os registros pertinentes;
III - levantar os contratos firmados pelo órgão extinto,
submetendo-os ao Secretário da Administração Federal, que le(2)
240.

v. Coleçeo das Leis

de 1967, Atos do Poder Legislativo, volume I. pág.

(3) V. Coleção das Leis de 1990, volume 182, n? 2, tomo 1, pág: 828.
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vará em conta o objeto de cada instrumento e procederá a sua
remessa ao órgão que tiver recebido as correspondentes dotações orçamentárias;
IV - propor ao Secretário da Administração Federal a
convocação dos servidores necessários para atestar freqüência,
cumprimento de contratos e demais atos relativos à extinção;
V - apresentar ao Secretário da Administração Federal
relatório de suas atividades;
VI - exercer outras atribuições que lhe forem cometidas
pelo Secretário da Administração Federal, no âmbito de sua
competência.
Art. 4? Os titulares dos órgãos que tiverem recebido dotações orçamentárias de órgãos extintos examinarão os contratos
a que alude o inciso UI do artigo precedente para:
I
mantê-los, inclusive celebrando aditivos quando for o
caso;
11
rescindi-los, quando não necessários ao serviço público.
Art. 5? O Secretário da Fazenda Nacional disporá, em ato
próprio, sobre a atuação das Secretarias de Controle Interno no
acompanhamento das atividades de que trata este decreto.
Art. 6? Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 7? Revogam-se as disposições em contrário.
Brasília, 4 de abril de 1990; 169? da Independência e
102? da República.
FERNANDO COLLOR
Bernardo Cabral
DECRETO N? 99.203, DE 6 DE ABRIL DE 1990
Transfere a sede do Departamento Nacional de Estradas de Rodagem (DNER),
para a Cidade de Brasília, Distrito Federal,
e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição
que lhe confere o artigo 84, incisos IV e VI, da Constituição,
Co!. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 182(2, t.2):1043-1678, mar.!abr. 1990.
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DECRETA:
Art. I? Fica transferida, para a Cidade de Brasília, Distrito Federal, a sede do Departamento Nacional de Estradas de
Rodagem (DNER), autarquia vinculada ao Ministério da InfraEstrutura.
Art. 2? O Diretor-Geral do DNER adotará as medidas
cabíveis para a remoção do pessoal, hem como para a transferência dos bens móveis, materiais e equipamentos, imprescindíveis ao funcionamento da sede da autarquia, na forma da
legislação vigente.
Art. 3? Fica fixado o prazo de noventa dias para ultimação das medidas de que trata o art. 2? deste decreto.
Art. 4? Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 5? Revogam-se as disposições em contrário.
Brasília, 6 de abril de 1990; 169? da Independência e
102? da República.

FERNANDO COLLOR

Ozires Silva

DECRETO N? 99.204, DE 6 DE ABRIL DE 1990
Promulgação do Ato Constitutivo da
Rede de Intormeçeo Tecnológica .LatinoAmericana (RitIa)

O Presidente da República, usando da atribuição que lhe
confere o art. 84, item IV, da Constituição; e
Considerando que o Congresso Nacional aprovou, pelo Deereto Legislativo n? 83, de 11 de dezembro de 1989, o Ato Constitutivo da Rede de Informação Tecnológica Latino-Americana
IRitla}, celebrado em Brasília, em 26 de outubro de 1983;
Considerando que o Brasil ratificou o referido Ato Constitutivo, em 5 de março de 1990, tendo entrado em vigor na forma
de seu artigo 33;
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DECRETA:
Art. I? O Ato Constitutivo da Rede de Informação Tecnológica Latino-Americana (Ritla), apenso por cópia do presente
decreto, será executado e cumprido tão inteiramente como nele
se contém.
Art. 2? Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 3? Revogam-se as disposições em contrário.
Brasília, 6 de abril de 1990: 169? da Independência e
102? da República.

FERNANDO COLLOR
Francisco Rezek

o Ato Constitutivo está publicado no

DO de 9.4.1990, págs. 6758/6763.

DECRETO N? 99.205, DE 6 DE ABRIL DE 1990
Fixa Quadro de Distribuição do Grupo- Direção e Assessoramento Superiores
(DAS) no Ministério das Relações Exteriores.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições
que lhe confere o art. 84, inciso VI, da Constituição, o parágrafo
único do art. I? do Decreto n? 99.189, de 17 de março de 1990, e
o art. I? do Decreto n? 99.195, de 28 de março de 1990,
DECRETA:
Art. I? Os encargos ou funções de confiança do GrupoDireção e Assessoramento Superiores (DAS), no Ministério das
Relações Exteriores, constantes do Anexo II do Decreto n?
99.195,(11 de 28 de março de 1990, são distribuídos na forma do
Anexo deste decreto.
Art. 2?

Este decreto entra em vigor na data de sua publi-

cação.
(1) V. pág. 1614 deste volume.
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Art. 3? Revogam-se as disposições em contrário.
Brasília, 6 de abril de 1990; 169? da Independência e
102? da República.

FERNANDO COLLOR
Francisco Rezek
DAS - Quadro Distributivo de Funções Relativas
Decreto 99.195
Código
Ministério das Relações Exteriores

DAS
(101/102)

Gabinete do Ministro de Estado
Chefe
Coordenador Executivo
Introdutor Diplomático
Assessor
SecretarÍa de Relações com o Congresso
Secretário
Assessor
Secretaria de Imprensa
Secretario
Assessor
Inspetoria-Geral do Serviço Exterior
Inspetor-Geral
Inspetor-Geral- Adjunto
Consultoria Juridica
Consultor Jurídico
Cerimonial
Chefe
Assessor
Divisão de Privilégios e Imunidades
Chefe
Assessor

5

N? de Cargos
Funções DAS

4
4

1
3
1

3

2

4
2

1
2

4

2

1
2

5
4

1
3

5
5
2
4
2

Divisão de Visitas
Chefe
Assessor

4
2

Divisão de Protocolo
Chefe
Assessor

2

Secretaria-Geral de Politica Exterior
Secretário-Geral de Política Exterior
Chefe de Gabinete
Coordenador Executivo
Assessor

6
4
3
2

4

1
1
2
2
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Código

Ministério das Relações Exteriores

DAS
(101/102)

Secretaria de Informações do Exterior
Secretário
Assessor

Comissão de Estudos de História Diplomática
Secretário Executivo de Estudos de História Diplomática
Divisão Especial de Avaliação Politica e de Progra.mas
Bilaterais
Chefe
Divisão Especial de Pesquisas e Estudos Econômicos
Chefe
Departamento das Américas
Chefe
Coordenador Executivo
Assessor

Divisão da América Meridional - I
Chefe
Assessor
Divisão da América Meridional - II
Chefe
Assessor
Divisão da América Central e Setentrional
Chefe
Assessor
Divisao de Fronteiras
Chefe
Assessor

Primeira Comissão Brasileira Demarcadora de Limites
Chefe
Coordenador Executivo
Assessor
Segunda Comissão Brasileira Demarcadora de Limites
Chefe
Coordenador Executivo
Assessor
Departamento da Europa
Chefe·
Assessor
Departamento da Europa - I
Chefe
Assessor
Divisão da Europa - 11
Chefe
Assessor
Departamento da Atrice
Chefe
Assessor

N? de Cargos

Funções DAS

4
2
3

4
4

5
3
2

4
2

4
2
4
2
4
2

3

1
1

2

2

4

4

1

3

1

2

2

5
2
4
2
4

1

2

1

5
2
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Ministério das Relações Exteriores

Código
DAS
(101/102)

Dívisõo da Atríce - I
Chefe
Assessor
Divisão da Africa - II
Chefe
Assessor
Departamento do Oriente Próximo
Chefe
Assessor
Dívisõo do Oriente Próximo - I
Chefe
Assessor
Divisüo do Oriente Próximo - II
Chefe
Assessor
Departamento da Asia e Oceânie
Chefe
Assessor
Divisão da Asia e Oce.:1nia - I
Chefe
Assessor
Divisão da Asia e Oceãnia - 11
Chefe
Assessor
Departamento de Organismos Internacionais
Chefe
Coordenador Executivo
Assessor
Divisão das Nsçôee Unidas
Chefe
Assessor
Divisão da Organização dos Estados Americanos
Chefe
Assessor
Divisão Especial do Meio Ambiente
Chefe
Assessor
Departamento de Temas Especiais
Chefe
Assessor
Divisão de Organismos Internacionais Especializados
Chefe
Assessor
Divisão do Mar, Antártida e do Espaço
Chefe
Assessor

4
2

N? de Cargos
Funções DAS

1
1

4
2

5
2
4
2

4
2

1
1

5
2

4
2

4
2

1
1

5

3
2
4
2

1
1

4
2

4
2

5
2

1
1

4
2

4
2
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Ministério das Relações Exteriores

Código
DAS
(1011102)

Departamento Cultural
Chefe
Assessor
Divisão de Difusão Cultural
Chefe
Assessor
Divisão de Cooperação Intelectual
Chefe
Assessor
Divisão de Lnstítuíçõee de Ensino e Programas Especiais
Chefe
Assessor

N? de Cargos
Funções DAS

5
2

4
2

4
2

4
2

Departamento Econômico
Chefe
Coordenador Executivo

5

Assessor

2

3

Divisão de Política Comercial
Chefe

Assessor
Divisão de Comércio Internacional
Chefe
Assessor

Divisão de Política Financeira
Chefe
Assessor
Divisão de Produtos de Base
Chefe
Assessor

Divisão de Transportes e Comuniceções
Chefe
Assessor

Divisão de Comércio de Produtos Avançados
Chefe
Assessor
Divisão Econômica da América Latina
Chefe
Assessor
Departamento de Promoção Comercial
Chefe

Assessor
Divisão de Programas de Promoção Comercial
Chefe
Assessor
Divisão de Intormeçüo Comercial
Chefe
Assessor

4
2
4
2

4
2
4
2
4
2
4
2
4
2

5
2
4
2

4
2
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Ministério das Relações Exteriores

Código
DAS
(101/102)

N? de Cargos
Funções DAS

Díviseo de Feiras e Turismo
Chefe
Assessor

4
2

Dívisec de Operações de Promoção Comerciai
Chefe
Assessor

4
2

Departamento de Cooperaçllo Cienutice, Técnica
e Tecnológica
Chefe
Coordenador Executivo
Assessor

5
3
2

Divisão de Ciência e Tecnologia
Chefe
Assessor

2

Divíseo de Cooperação Técnica
Chefe
Divisão de Formação e Treinamento
Chefe
Assessor

4
4
2

Secreteríe-Gemt Executiva
Secretário-Geral Executivo
Chefe de Gabinete
Coordenador Executivo

Assessor
Instituto Rio Branco
Diretor
Assessor

6
4
3
2

5
2

Coordenador de Ensino
Coordenador

4

Secretaria
Chefe
Secretaria de Orçamento e Finanças
Secretário

Assessor
Secretaria de Modernização e Informática
Secretário
Assessor

Secreterie de Recepção e Apoio
Chefe
Assessor
Conselho Superior do Serviço Exterior
Secretário Executivo
Díviseo Especial de Programação Administrativa
Chefe
Assessor

2

4
2
4
2

5
2

1
2

4
4
2
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Ministério das Relações Exteriores

Departamento do Serviço Exterior
Chefe
Coordenador Executivo
Assessor
Divisão do Pessoal
Chefe
Assessor
Divisão de Pagamentos do Pessoal
Chefe
Assessor
Divis.4o de Aperfeiçoamento de Recursos Humanos
Chefe
Assessor
Serviço de Assistência Médica e Socíel
Chefe
Departamento de Administração
Chefe
Coordenador Executivo
Assessor
Dívisõo de Coordenação Administrativa dos Postos
no Exterior
Chefe
Assessor
Divisão de Serviços Gerais
Chefe
Assessor
Serviço de Arquitetura e Engenharia
Chefe
Departamento de Comunicações e Documentação
Chefe
Coordenador Executivo
Assessor
Divisão de Comuníceções
Chefe
Assessor
Dívísso de Arquivo
Chefe
Assessor
Centro de Documentação
Chefe
Assessor
Centro de Processamento de Dados
Chefe
Assessor
Departamento Consular e Juridico
Chefe

Código
DAS
(101/102)

N~ de Cargos
Funções DAS

5
3
2

4
2

1
1

4
2
4
2

1
1

2

5

3
2

4
2

4
2
2

5
3
2

4
2
4
2

4
2

4
2

5
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Ministério das Relações Exteriores
Coordenador Executivo
Assessor
Divisão Consular
Chefe
Assessor
Dtvieeo de Passaportes
Chefe
Assessor
Divisa0 de Imigração
Chefe
Assessor
Divíeõo Juridice
Chefe
Assessor
Divisão de Atos Internacionais
Chefe
Assessor
Secretaria-Geral de Controle
Secretário-Geral de Controle
Chefe de Gabinete
Coordenador Executivo
Assessor
Secretaria de Aâmíníetreçõo Financeira
Secretário
Divisão de Informática
Chefe

Código
DAS
(101/102)

N? de Cargos
Funções DAS

3
2

4
2

1
1
1
1

4
2

4
2

4
2

1
1

4
2

6
4

3
2

1
1
1

1

3

3

DECRETO N? 99.206, DE 6 DE ABRIL DE 1990
Altera a Tabela de Indenização de Representação dos Gabinetes da Presidência
da República.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição
que lhe confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e tendo em
vista o disposto no art. 56 da Lei n? 5.787, de 27 de junho de
1972,
DECRETA:
Art. I? A Tabela de Indenização. de Representação a que
se refere o art. I? do Decreto n? 92.616 111, de 2 de maio de 1986,
fica substituida pela tabela anexa a este decreto,
(1) V. Coleção das Leis de 1986, Atos do Poder Executivo, volume IV, pág ,
233.
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Art. 2? A despesa decorrente da aplicação deste decreto
correrá à conta de recursos orçamentários próprios.
Art. 3? Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 6 de abril de 1990; 169? da Independência e
102? da República.
FERNANDO COLLOR
Bernardo Cabral

ANEXO I
(Art. I? do Decreto n? 99.206, de 6 de abril de 1990)
Grupos

Correspondência

Funções
Subchefe do Gabinete Militar. Assistente-Secretário, Chefe
do Serviço de Segurança e Assessor/5

II

Adjunto de

Suhchefia, Adjunto/4, Assessor/4,

DAS-S

Chefe da

Ajudância-de-Ordens, Subchefe do Serviço de Segurança e
Chefe de Departamento

DAS-4

III

Ajudante-de-Ordens e Adjunto do Serviço de Segurança

DAS-3

IV

Chefe da Seção de Segurança e Apoio aos ex-Presidentes e
Assessor/2

DAS-2

DECRETO N? 99.207, DE 12 DE ABRIL DE 1990
Dispõe sobre a composição do Conselho Monetário Nacíonal (CMN) e dá outras
providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições
que lhe confere o art. 84, itens IV e VI, da Constituição,
DECRETA:
Art. I? O Conselho Monetário Nacional será integrado pelos seguintes membros:
I - Ministro de Estado da Economia, Fazenda e Planejamento como presidente;
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II - Ministro de Estado da Infra-Estrutura como vicepresidente;
III
Ministro de Estado da Agricultura e Reforma
Agrária;
IV
Ministro de Estado do Trabalho e Previdência Social:
Presidente do Banco Central do Brasil;
V
VI
Presidente do Banco do Brasil S.A.;
VII
Presidente da Caixa Econômica Federal;
VIII
Presidente do Banco Nacional de Desenvolvimento
Econômico e Social;
IX - Presidente da Comissão de Valores Mobiliários;
X - Um representante das classes trabalhadoras, nomeado pelo Presidente da República;
XI - 6 (seis) membros nomeados pelo Presidente da República entre brasileiros de ilibada reputação e notória capacidade em assuntos econômico-financeiros.
§ I? OS membros referidos nos itens X e XI terão mandato
de 1 (um) a 5 (cinco) anos, podendo ser reconduzidos.
§ 2? A fixação dos prazos de duração dos mandatos, bem
como a nomeação dos conselheiros a que se refere o item XI
deste artigo, será efetuada de forma a permitir a renovação do
plenário do Conselho Monetário Nacional, devendo ocorrer a
substituição de, pelo menos, dois de seus integrantes anualmente.
§ 3? O Conselho Monetário Nacional deliberará por maioria de votos, com a presença, no mínimo, de 9 (nove) membros,
cabendo também ao presidente o voto de qualidade e a prerrogativa de deliberar ad referendum do plenário.
§ 4? Os diretores do Banco Central do Brasil participarão
das reuniões do Conselho Monetário Nacional, porém não gozarão do direito de votar.
§ 5? O presidente do Conselho Monetário Nacional poderá
convidar outros Ministros de Estado e representantes de entidades públicas ou privadas, a fim de que participem das reuniões, não lhe sendo permitido, porém, o direito a voto.
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§ 6? O Conselho MonetárioNacíonal reunir-se-á, ordinariamente' uma vez por mês, e, extraordinariamente, por convocação de seu presidente ou a requerimento de, pelo menos, 9
(nove) de seus membros.

Art. 2? Excepcionalmente, em casos de extrema urgência.
a critério de seu presidente, o Conselho Monetário N acional poderá deliberar com a presença dos seguintes membros:
I
jamento;
II
III
Agrária;
IV
cíal,

Ministro de Estado da Economia, Fazenda e Plane-

V

Presidente do Banco Central do Brasil;
Presidente do Banco do Brasil S.A.;
representante das Classes Trabalhadoras;
dois (2) membros entre os referidos no item XI do

Ministro de Estado da Infra-Estrutura;
Ministro de Estado da Agricultura e Reforma
Ministro de Estado do Trabalho e Previdência So-

VI
VII
VIII
artigo I?
Art.
cação.

3~

Este decreto entra em vigor na data de sua publi-

Art. 4? Ficam revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 12 de abril de 1990; 169~ da Independência e
102~ da República.

FERNANDO COLLOR
Zélia M. Cardoso de Mello
DECRETO

N~

99.208, DE 12 DE ABRIL DE 1990
Dispensa da Função de Assessoramento Superiores (FAS) os servidores que indica.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição
que lhe confere o art. 84, inciso XXV, da Constituição, e tendo
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em vista o disposto no art. 52 da Medida Provisória n? 150. de
15 de março de 1990.
DECRETA:
Art. 1? Ficam dispensados da Função de Assessoramento
Superior (FAS) os servidores constantes da relação anexa a este
decreto.
Art. 2? Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília. 12 de abril de 1990; 169? da Independência e
102? da República.
FERNANDO COLLOR
Bernardo Cabral
A relação anexa está publicada no DO de 17.4.1990, pég. 7198/7204.

DECRETO N? 99.209. DE 16 DE ABRIL DE 1990
Regulamenta a Lei n? 8.01l 11J , de 4 de
abril de 1990, que dispõe sobre a venda de
imóveis da Unieo situados em Brasília,
Distrito Federal, e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA. no uso da atribuição
que lhe confere o art. 84. inciso IV, da Constituição e tendo em
vista o disposto no art. 5? da Lei n? 8.011. de 4 de abril de 1990.
DECRETA:
Art. I? Os imóveis da União situados em Brasília, Distrito Federal. e localizados nos Setores de Habitação Individual.
de Chácaras e Mansões serão vendidos no estado em que se encontram, mediante concorrência pública e com observância do
disposto no Decreto- Lei n? 2.300(2). de 21 de novembro de 1986.
(1) V. Coleção das Leis de 1990, volume 182, n? 2, tomo 1, pág. 693.
(2) V. Coleção das Leis de 1986, Atos do Poder Legislativo, volume VII,
pág. 25.
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Art. 2? A Secretaria de Administração Federal da Presidência da República (SAF/PR) e a Caixa Econômica Federal
(CEF) procederão, perante os órgãos administrativos do Governo do Distrito Federal, Cartórios de Notas e Cartórios de Registro de Imóveis, à regularização dos títulos dominiais dos imóveis alienados.
§ I? O registro de propriedade dos imóveis de que trata
este decreto será realizado de acordo com o procedimento previsto na Lei n? 5.972 131, de 11 de dezembro de 1973, alterada pelas Leis n? 6.282 (4 ) , de 9 de dezembro de 1975, n? 6.584 151, de 24
de outubro de 1978 e n? 7.699 161, de 20 de dezembro de 1988.
§ 2? Os Cartórios de Notas e os Cartórios de Registro de
Imóveis darão prioridade de atendimento à Caixa Econômica
Federal (CEFI, no procedimento de regularização previsto no
parágrafo precedente.
Art. 3? O preço mínimo de venda dos imóveis será fixado
com base em laudo de avaliação, de responsabilidade da Caixa
Econômica Federal (CEF), que observará as diretrizes expedidas pela Associação Brasileira de Normas Técnicas IABNT).
Parágrafo único. O preço da venda do imóvel será reajustado pelo índice de variação do Bônus do Tesouro Nacional Fiscal (BTNF), verificado entre a data da publicação do laudo
de avaliação e a da aquisição.
Art. 4? A concorrência de que trata o art. I? será realizada
por intermédio de Comissão Especial de Licitação da Caixa
Econômica Federal (CEF), supervisionada pela SAF/PR.
§ I? É facultado à Ordem dos Advogados do Brasil e ao
Ministério Público Federal designarem representantes para
acompanhar o procedimento de alienação de que trata este artigo.
(3) V. Coleção das Leis de 1973, Atos do Poder Legislativo, volume VII,
pág.97,

(4) V. Colocao das Leis de 1975, Atos do Poder Legislativo, volume VII,
pag. 194.

(5) V. Coleção das Leis de 1978, Atos do Poder Legislativo, volume VII,
pág. 60.

(6l V. Coleção das Leis de 1988, Atos do Poder Legislativo, volume VII,
pág. 85.
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§ 2? A Assessoria Jurídica da Secretaria da Administração Federal procederá ao exame dos documentos de que trata o
parágrafo único do art. 31 do Decreto-Lei n? 2.300, (71 de 21 de
novembro de 1986.
§ 3? Concluso o processo licitatório, o resultado será submetido à homologação da SAF/PR.
Art. 5? Poderão participar da concorrência pessoas naturais e jurídicas.
Art. 6? O Secretário da Administração Federal em conjunto com o Diretor do Departamento de Administração lmobiliáfia representarão a União na celebração das escrituras de compra e venda.
Art. 7? O pagamento do preço de aquisição dos imóveis
alienados nos termos deste decreto poderá ser efetuado à vista
ou a prazo.
§ I? A alienação a prazo será feita mediante escritura de
compra e venda, com pacto adjeto de hipoteca, observado:
a) sinal ou princípio de pagamento não inferior a 30% (trinta por cento) do valor proposto, permitida a compensação do depósito dado em caução;
b) o saldo, em dez parcelas mensais, iguais e sucessivas,
vencendo-se a primeira trinta dias após a data de adjudicação.
§ 2? No caso de venda com pagamento parcelado, o adquirente deverá apresentar, para a lavratura da escritura, apólice
de seguro contra sinistros quitada, no valor do saldo devedor
corrigido.
§ 3? O pagamento das parcelas mensais será acrescido de:
a) correção monetária idêntica à variação do valor nominal
do BTNF;
b) juros de 12% (doze por cento) ao ano.
§ 4? O adquirente poderá, a qualquer tempo, promover a
quitação antecipada do débito, procedendo-se à correção do
BTNF, verificado entre a data de pagamento da última prestação e a da quitação.
(7) V. Coleçêo das Leis de 1986, Atos do Poder Legislativo, volume VII,
pág. 25.
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§ 5? No caso de impontualidade, a prestação será acrescida de juros de 12% (doze por cento) ao ano, correção monetária
idêntica á variação do valor nominal do BTNF e multa de 10%
(dez por cento), sobre o valor do débito, sem prejuízo da sua
execução.
§ 6? Correrão por conta do comprador as despesas decorrentes da compra e venda tais como lavratura de escritura, certidões, impostos, registros, averbações e outras.
Art. 8? Os dirigentes das empresas públicas, quando for o
caso, os das sociedades de economia mista e das respectivas
subsidiárias, bem assim das entidades controladas direta ou indiretamente pela União, farão convocar, no prazo de 5 (cinco)
dias, contados da data de publicação deste decreto, Assembléia
Geral de Acionistas para deliberar sobre a alienação dos terrenos e das edificações de sua propriedade, não vinculadas às
suas atividades operacionais.
§ I? O disposto neste artigo equivale, para todos os efeitos, à comunicação de que trata a alínea c do art. 123 da Lei n?
6.404,181 de 15 de dezembro de 1976.
§ 2? O representante da União ou da entidade federal controladora votará de forma a garantir a alienação dos bens.
§ 3? No caso de entidades cujo capital pertença exclusivamente à União, a alienação dos imóveis será procedida na forma
prevista nos ·respectivos estatutos.
Art. 9? Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 10. Revogam-se as disposições em contrário.
Brasília, 16 de abril de 1990; 169? da Independência e
102? da República.
FERNANDO COLLOR
Bernardo Cabral

(8) V. Coleção das Leis de 1976, Atos do Poder Legislativo, volume VII,
pág. 105.
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DECRETO N? 99.210, DE 16 DE ABRIL DE 1990
Altera A reâeçso do art. 2? do Decreto
n? 99.177(1) de 15 de março de 1990.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atríbuicão
que lhe confere o art. 84, inciso IV, da Constituição,
DECRETA:
Art. I? O art. 2? do Decreto n:' 99.177, de 15 de março de
1990, passa a vigorar com a seguinte redação:
"Art. 2? A responsabilidade pela apuração de casos
de acumulação de cargos e empregos federais e a desses
com outros de Estados, do Distrito Federal ou de Municípios, caberá aos órgãos de pessoal das entidades federais, preferencialmente aqueles que realizaram o último
provimento.
Parágrafo único. À Secretaria da Administração Federal competirá a coordenação, a orientação, a supervisão
e o controle da apuração da acumulação a que se refere este artigo, podendo estabelecer prazos e condições julgados
necessários para sua execução.»
Art. 2? Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 3~ Revogam-se as disposições em contrário.
Brasília, 16 de abril de 1990; 169? da Independência e
102? da República.
FERNANDO COLLOR
Bernardo Cabral
DECRETO N? 99.211, DE 17 DE ABRIL DE 1990
Dá nova redação aos arts. 1.° e 2.° do Decreto n? 92.466,(1) de 17 de março de 1986, e
dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição
que lhe confere o art. 84, inciso VI, da Constituícão,
(1) V. pág: 1430 deste volume.
(1) V. Coleção das Leis de 1986, Atos do Poder Executivo, vo lume Il, pág.
422.
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DECRETA:
Art. I? Os arts. I? e 2? do Decreto n? 92.466, de 17 de março de 1986, passam a vigorar com a seguinte redação:
«Art. I? Fica criado um Grupo Interministerial de
Trabalho sobre Comércio Internacional de Mercadorias,
com a finalidade de formular, coordenar e executar a
política brasileira para as discussões no âmbito do Acordo
Geral de Tarifas e de Comércio (GATT), relativas ao comércio internacional de mercadorias e temas afins.
Art. 2? O Grupo Interministerial, co-presidido pelo
Chefe do Departamento Econômico do Ministério das Relações Exteriores e pelo Diretor do Departamento de Comércio Exterior da Secretaria Nacional de Economia do Ministério da Economia, Fazenda e Planejamento, compõe-se de
representantes destes Ministérios e:
I
do Ministério da Agricultura e Reforma Agrária;
II
da Secretaria da Ciência e Tecnologia da Presidência da República:
III - do Departamento de Assuntos Internacionais da
Secretaria Nacional de Planejamento do Ministério da Econômia, Fazenda e Planejamento;
IV - do Departamento da Indústria e do Comércio da
Secretaria Nacional de Economia do Ministério da Econômia, Fazenda e Planejamento; e
V - do Instituto Nacional da Propriedade Industrial.»
Art. 2? Este decreto entra em vigor da data de sua publicação.
Art. 3? Revogam-se o art. 5? do Decreto n? 92.466, de 17 de
março de 1986, e demais disposições em contrário.
Brasília, 17 de abril de 1990: 169? da Independência e
102? da República.
FERNANDO COLLOR
Francisco Rezek
Zélia M. Cardoso de Mello

Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 182(2, t.2):1043-1678, mar.Zabr. 1990.
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DECRETO

N~

99.212, DE 17 DE ABRIL DE 1990.
Dá nova redeçeo aos arts. l? e 2? do Decreto n:' 92.467,(l} de 17 de março de 1986, e
dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição
que lhe confere o art. 84, inciso VI, da Constituição,
DECRETA:
Art. 1~ Os arts. 1~ e 2~ do Decreto n~ 92.467, de 17 de março de 1986, passam a vigorar com a seguinte redação:
«Art. 1~ Fica criado um Grupo de Trabalho sobre
Serviços, com a finalidade de coordenar e executar a coleta
de informações sobre o setor de serviços no Brasil, bem assim de elaborar estudo em nível nacional sobre a matéria e
formular a posição brasileira, com vistas a discussões que,
sobre o assunto, se realizem no âmbito do Acordo Geral de
Tarifas e de Comércio (GATT) nos termos de decisão das
partes contratantes, reunidas em nível ministerial, de 25 de
novembro de 1982, e de 20 de setembro de 1986.
Art. 2~ O Grupo Interministerial, co-presidido pelo
Chefe do Departamento Econômico do Ministério das Relações Exteriores e pelo Diretor do Departamento de Comércio da Secretaria Nacional de Economia do Ministério da
Economia, Fazenda e Planejamento, compõe-se de representantes destes Ministérios e:
I - do Ministério da Infra-Estrutura:
II - da Secretaria da Ciência e Tecnologia da Presidência da República;
III - do Departamento de Assuntos Internacionais da
Secretaria Nacional de Planejamento do Ministério da Economia, Fazenda e Planejamento;
IV - do Departamento da Indústria e do Comércio da
Secretaria Nacional de Economia do Ministério da Economia, Fazenda e Planejamento; e
(1) V. Coleção das Leis de 1986, Atos do Poder Executivo, volume Il, pág.
424.
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v -

do Instituto Nacional da Propriedade Indus-

trial.»

Art. 2? Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 3? Revogam-se o art. 5? do Decreto n? 92.467, de 17 de
março de 1986, e demais disposições em contrário.

Brasília, 17 de abril de 1990; 169? da Independência e
102? da República.
FERNANDO COLLOR
Francisco Rezek
Zélia M. Cardoso de Mello
DECRETO N? 99.213, DE 18 DE ABRIL DE 1990
Altera o artigo 1? do Decreto n?
96.660(1), de 6 de setembro de 1988, que dispõe sobre o Grupo de Coordenação incumbido de elaborar e atualizar o Plano Nacional de Gerenciamento Costeiro.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição
que lhe confere o artigo 84, inciso IV, da Constituição; e
Considerando o que prevê o artigo 4? da Lei n? 7.661, de 16
de maio de 1988, que instituiu o Plano Nacional de Gerenciamento Costeiro,
DECRETA
Art. I? O artigo I? do Decreto n? 96.660, de 6 de setembro
de 1988, alterado pelo Decreto n? 97.686(2), de 25 de abril de
1989, passa a ter a seguinte redação:
"Art. I? O Grupo de Coordenação, incumbido de elaborar e manter atualizado o Plano Nacional de Gerenciamento Costeiro (PNGC), com sede na Secretaria da Comissão Interministerial para os Recursos do Mar (Secirm) e
sob a direção do seu Secretário, constituir-se-á, além da
prórpia Secirm, dos seguintes órgãos:
(1)

V. Coteçeo das Leis, de 1988, Atos do Poder Executivo, volume VI, pág.

395.

(2) V. Coleção das Leis de 1989, volume 181, n? 2, pág. 741.
CoL Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 182(2, t.2):1043-1678, m~r.labr. 1990.
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- Diretoria de Portos e Costas e Diretoria de Hidrografia e Navegação, do Ministério da Marinha;
- Secretaria da Fazenda Nacional e Secretaria Nacionai de Planejamento do Ministério da Economia, Fazenda
e Planejamento;
~ Secretaria de Meio Ambiente e Secretaria de Assuntos Estratégicos, da Presidência da República.
§ 1? Constituirão, ainda, o Grupo de Coordenação do
Gerenciamento Costeiro (Cogercol, as seguintes entidades:
- Associação Brasileira de Entidades de Meio Ambiente; e
Associação Nacional de Municípios e Meio Ambiente.
§ 2? Para efeito deste artigo, cada membro do Cogerco indicará seu representante, bem como o respectivo suplente, para nomeação através de portaria do Secretário da
Comissão Interministerial para os Recursos do Mar (Secirm).»
Art. 2? Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 3? Revogam-se as disposições em contrário.

Brasilia, 18 de abril de 1990; 169? da Independência e
102? da República.
FERNANDO COLLOR
Mário César Flores

DECRETO N? 99.214, DE 19 DE ABRIL DE 1990
Altera os arts. 3?, 4?, 5?, r e 22 do Decreto n.o 99.188(1), de 17 de março de 1990.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição
que lhe confere o art. 84, incisos IV e VI, da Constituição,
(1) V. pág. 1566 deste volume.
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília. 182(2, t.2):1043-1678, mar./abr. 1990.
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DECRETA:
Art. I? Os arts. 3?, 4?, 5?, 7? e 22 do Decreto n:' 99.188,
de 17 de março de 1990, passam a vigorar com a seguinte redação:
«Art. 3? São veículos especiais os destinados ao atendimento dos ex-Presidentes da República, nos termos da
Lei n? 7,474121, e das atividades peculiares dos Ministérios
Militares e do das Relações Exteriores.»
«Art. 4? São veículos de serviço:
I - os de uso privativo das Forças Armadas;
11 - os utilizados exclusivamente:
a) em transporte de material
b) em transporte de servidores a serviço;
c) em atividades relativas a
1 - segurança pública;
2 - saúde pública;
3 - defesa nacional;
4 - fiscalização;
5 - coleta de dados.
Parágrafo único. A Secretaria da Administração Federal regulamentará, no prazo de 10 dias, a utilização de
automóveis como veículos de serviço, inclusive quanto às
suas caractertsticas.»
«Art. 5? Os veículos automotores de transporte rodoviário da Administração Pública Federal direta, das autarquias e das fundações que não se enquadrem na classificação de que tratam os artigos anteriores serão alienados,
mediante leilão, no prazo de sessenta dias contados da data
da publicação deste decreto.
Parágrafo único. O disposto neste artigo não se aplica aos veículos de transporte coletivo que tiverem destina(2) V. Coleção das Leis de 1986, Atos do Poder Legislativo, volume Hl , pág.
58.
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ção específica ao atendimento de unidades localizadas em
áreas rurais, de difícil acesso, ou não servidas por transporte público regular, estando sua permanência a serviço
da unidade condicionada à autorização do Secretário da
Administração Federal, publicada no Diário Oficíal da
União.»

Art. 7? É vedada aos órgãos e entidades referidos no
art.1?:
I - a requisição de veículos de empresas públicas e
de sociedades de economia mista;
II - a contratação, renovação ou a prorrogação dos
contratos existentes de serviços de transporte coletivo para condução de servidores de suas residências ao local de
trabalho e vice-versa, salvo nos casos específicos de atendimento a unidades localizadas em áreas rurais, de difícil
acesso ou não servidas por transporte público regular, estando tais contratos condicionados à autorização do Secretário da Administração Federal, publicada no Diário
Oficial da União;

III - a locação e a renovação dos contratos de locação de veículo de representação pessoal, exceto para o Presidente da República, o Vice-Presidente da República, os
Ministros de Estado quando em missões oficiais fora do
Distrito Federal."
"Art. 22. A partir da data da publicação deste decreto, é vedada a realização de despesas com recursos provenientes de dotações orçamentárias, inclusive suprimento
de fundos, para atendimento de gastos com aquisição ou
assinaturas de revistas, jornaís e periódicos, salvo os de
natureza estritamente técnica e os considerados necessários, para o serviço, bem assim como cartões, brindes,
convites e outros dispêndios congêneres, de natureza pessoal.
Parágrafo unico. A Secretaria da Administração Federal baixará as normas complementares para o cumprimento do disposto neste artigo,»
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 182(2, t.2):1ü43-1678, mar.Zabr. 1990.
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Art. 2? Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 3? Revogam-se as disposições em contrário.
Brasília, 19 de abril de 1990; 169? da Independência e
102? da República.
FERNANDO COLLOR
Tércío Sampaio Ferraz Júnior

DECRETO N? 99.215, DE 19 DE ABRIL DE 1990
Dispõe sobre a execução da Ata de Retificação do Décimo Oitavo e do Vigésimo
Segundo Protocolo Adicional ao Acordo de
Alcance Parcial n? 1 entre o Brasil e a
Argentina.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, usando da atribuição
que lhe confere o art. 84, item IV, da Constituição,
Considerando que o Tratado de Montevidéu, que criou a
Associação Latino-Americana de Integração (Aladi), firmado
pelo Brasil em 12 de agosto de 1980 e aprovado pelo Congresso
Nacional através do Decreto Legislativo n? 66, de 16 de novembro de 1981, prevê, no seu artigo 7, a modalidade de Acordo de
Alcance Parcial, e
Considerando que os Plenipotenciários do Brasil e da Argentina, com base no Tratado de Montevidéu-80, assinaram, a 8
de agosto de 1989, em Montevidéu, a Ata de Retificação do Décimo Oitavo e do Vigésimo Segundo Protocolo Adicional ao
Acordo de Alcance Parcial n? 1 entre o Brasil e a Argentina,
DECRETA:
Art. I? A Ata de Retificação do Décimo Oitavo e do Vigésimo Segundo Protocolo Adicional ao Acordo de Alcance Parcial n? 1 entre o Brasil e a Argentina, apensa por cópia ao presente decreto, será executada e cumprida tão inteiramente como
nela se contém, inclusive quanto à sua vigência.
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 182(2, t.2):1043-1678, mar.labr. 1990.
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Art. 2? Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Brasilia, 19 de abril de 1990; 169? da Independência e
102? da República.
FERNANDO COLLOR
Francisco Rezek

o anexo está publicado no DO

de 20.4.1990, págs , 7438/7439.

DECRETO N? 99.216, DE 19 DE ABRIL DE 1990
Dispõe sobre a execução do Primeiro
Protocolo Adicional ao Acordo Comercial
n~ 13, no Setor da Indústria Fonográfica,
entre o Brasil, a Argentina, o México, o
Uruguai e a Venezuela.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, usando da atribuição
que lhe confere o art. 84, item IV, da Constituição,
Considerando que o Tratado de Montevidéu, que criou a
Associação Latino-Americana de Integração (Aladi), firmado
pelo Brasil em 12 de agosto de 1980 e parovado pelo Congresso
N acionai através do Decreto Legislativo n? 66, de 16 de novembro de 1981, prevê no seu artigo 7, a modalidade de Acordo de
Alcance Parcial, e
Considerando que os Plenipotenciários do Brasil, da Argentina, do México, do Uruguai e da Venezuela, com base no Tratado de Montevidéu-80, assinaram, a 4 de novembro de 1988, em
Montevidéu, o Primeiro Protocolo Adicional ao Acordo Comercial n? 13, no Setor da Indústria Fonográfica, entre o Brasil, a
Argentina, o México, o Uruguai e a Venezuela,
DECRETA:
Art. I? O Primeiro Protocolo Adicional ao Acordo Comercial n? 13, no Setor da Indústria Fonográfica, entre o Brasil, a
Argentina, o México, o Uruguai e a Venezuela, apenso por cópia
ao presente Decreto, será executado e cumprido tão inteiramente como nele se contém, inclusive quanto à sua vigência.
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Art. 2? Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Brasília, 19 de abril de 1990; 169? da Independência e
102? da República.
FERNANDO COLLOR

Francisco Rezek
O anexo está publicado no DO de 20.4.1990, págs. 7439/7440.

DECRETO N? 99.217, DE 23 DE ABRIL DE 1990
Dispõe sobre a coordenação das eolenidades de eubetituíçso da Bandeira Necíonel, hasteada no mastro especial implantado na Praça dos Três Poderes, em Brasília,
e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição
que lhe confere o art. 84, inciso IV, da Constituição,
DECRETA:
Art. I? As solenidades de substituição da Bandeira Nacional, hasteada no mastro especial implantado na Praça dos Três
Poderes, em Brasília, serão realizadas no primeiro domingo de
cada mês, com a finalidade de manter acesa a chama do civismo e incentivar o culto aos símbolos nacionais.
Parágrafo único. A coordenação das referidas solenidades
é da responsabilidade, respectivamente, dos Ministérios da Marinha, do Exército, da Aeronáutica e do Governo do Distrito Federal, que se revezarão, mensalmente, de acordo com o seguinte
calendário:
Janeiro - Governo do Distrito Federal
Fevereiro - Ministério do Exército
Março - Ministério da Aeronáutica
Abril - Governo do Distrito Federal
Maio - Ministério do Exército
Junho - Ministério da Marinha
Julho - Ministério da Aeronáutica
Agosto - Ministério do Exército
Setembro - Ministério da Marinha
Colo Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 182(2, t.2):1043-1678, mar./abr. 1990.
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Outubro - Ministério da Aeronáutica
Novembro - Governo do Distrito Federal
Dezembro - Ministério da Marinha
Art. 2? A conservação e todas as medidas administrativas
referentes ao mastro especial e à Bandeira nele hasteada são da
atribuição do Governo do Distrito Federal.
Art. 3? Este decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 23 de abríl de 1990; 169? da Independência e
102? da República.
FERNANDO COLLOR
Bernardo Cabral
DECRETO N? 99.218, DE 23 DE ABRIL DE 1990
Aprova o Estatuto da Fundação Legião
Brasileira de Assistência (LBA), e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições
que lhe confere o artigo 84, inciso IV, da Constituição, e tendo
em vista o disposto no art. 29 da Lei n? 6.439, de I? de setembro
de 1977,
DECRETA;
Art. I? Fica aprovado o Estatuto da Fundação Legião
Brasileira de Assistência (LBA), anexo a este decreto e que com
este será publicado.
Art. 2? Os serviços e beneficios prestados pela Patronal
da Previdência continuam assegurados aos servidores da LBA,
observada a legislação em vigor.
Art. 3? Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 4? Revogam-se as disposições em contrário.
Brasília, 23 de abril de 1990; 169? da Independência e
102? da República.
FERNANDO COLLOR
Margarida Procópio
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FUNDAÇÃO LEGIÃO BRASILEIRA DE ASSISTÊNCIA
LBA
ESTATUTO
CAPÍTULO I
Natureza e Finalidade
Art. I? A Fundação Legião Brasileira de Assistência
(LBA), instituída com base no Decreto-Lei n" 593, de 27 de maio
de 1969, como pessoa jurídica de direito privado, vincula-se ao
Ministério da Ação Social (MAS) para efeito do disposto nos
arts. 19, 20 e 25 a 28, do Decreto-Lei n? 200, de 25 de fevereiro
de 1967.
Art. 2? A LBA, tem como finalidade primordial participar
da formulação da Política Nacional de Promoção e Assistência
Social e, bem assim, estudar e planejar as medidas necessárias
à sua execução, em proveito da população destinatária dos ser·
viços da fundação.
Parágrafo único. Na consecução de seus objetivos, a LBA
supervisionará, coordenará e orientará a programação inerente
à Política Nacional de Promoção e Assistência Social, nas atividades que lhe forem atribuídas, inclusive nas que vierem a ser
exercidas com a participação de outras entidades públicas e privadas.
Art. 3? A LBA, com sede e foro no Distrito Federal, terá
duração indeterminada e gozará de autonomia técnica, administrativa e financeira, nos termos deste estatuto.

CAPÍTULO II
Patrimônio e Receita

Art. 4? Integram o patrimônio da LBA os bens que atualmente lhe pertencem e os que venha a adquirir, de acordo com o
disposto no art. 14 da Lei n? 6.439, de 1977, ou que lhe sejam
transferidos mediante a incorporação de acervos de órgãos ou
entidades da administração pública.
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Art. 5? Constituem a receita da LBA 08 recursos da seguridade social que lhe forem destinados, pela aplicação dos arts.
195 e 204 da Constituição da República, e do Decreto-Lei n?
2.411, de 21 de janeiro de 1988, bem assim as rendas resultantes
de eventos e promoções, nos termos da legislação em vigor.
Art. 6? O patrimônio e a receita da LBA vinculam-se ao
cumprimento dos seus fins e ao custeio das suas atividades, de
conformidade com o estabelecido neste estatuto.
Art. 7? Além da imunidade assegurada pelo art. 150, § 2?
da Constituição, a LBA gozará das regalias e privilégios das
autarquias federais (Lei n? 6.439, de 1977, art. 26, parágrafo único).

CAPÍTULO

nt

Diretrizes
Art. 8?Ao participar da Política Nacional de Assistência
Social, a LBA baseará sua atuação nas demandas e nos indicadores sociais, respeitando as peculiaridades regionais dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, objetivando o seguinte:
I - instituir um Sistema Nacional de Promoção e Assistência Social integrante do MAS, com o fim precípuo de elaborar normas e planos de aplicação de recursos, de uniformização de procedimentos a serem adotados sobre os regimes orçamentários e programativos das entidades executoras de programas e projetos desenvolvidos com a sua co-participação;
II - garantir o direito à população de baixa renda o
acesso a programas de assistência social de modo a englobar,
prioritariamente, a assistência pré-natal e natal, o reforço alimentar, o apoio e assistência à criança e à família, o amparo à
velhice e o desenvolvimento comunitário;
UI - cadastrar as entidades públicas ou privadas prestadoras de assistência social;
IV - atribuir, mediante convênios, às entidades de que
trata o inciso anterior, a execução de atividades de. assistência
social, desde que consideradas aptas a alcançar esse objetivo;
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 182(2, t.2);1043-1678, mar./abr. 1990.

1660

v - destinar os recursos de forma a garantir o cumprimento do que dispõe o inciso I, do art. 204 da Constituição;
VI - realizar campanhas para a solução de problemas
sociais de natureza temporária, cíclica, intermitente ou que possam ser debelados ou erradicados por esse meio;
VII - obter incentivos para a realização de programas de
melhoria de condições de vida das famílias de baixa renda;
VIII - celebrar convênios com entidades públicas e particulares, compreendendo empresas, associações e demais instituições assistenciais e filantrópicas, para a execução de programas de promoção e assistência social;
IX - participar no custeio de programas de natureza social de entidades privadas previamente aprovados pela fundação;
x - observar as peculiaridades de cada região do País,
no atendimento das suas necessidades, incentivando as iniciativas locais, públicas ou privadas, atuando como fator de dinamização dessas comunidades, inclusive mediante a participação do
trabalho voluntário.
Art. 9? A LBA poderá manter órgãos executores próprios
para atendimento à população de baixa renda, de modo a garantir a transferência de tecnologia e experiência social às entidades sociais com que mantém convênio.
CAPITULO IV
Competência
Art. 10. Compete à LBA:
I - propor a realização de estudos, levantamentos e pesquisas, visando diagnosticar as carências sócio-econômicas da
população de baixa renda;
II - promover a articulação das atividades de entidades
públicas e privadas dedicadas à execução da Política Nacional
de Assistência Social;

In - propiciar a formação, o treinamento e o aperfeiçoamento de pessoal técnico e auxiliar, inclusive pertencente a outras instituições públicas ou particulares, necessário à consecução de seus objetivos;
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IV - promover cursos, sermnarros e congressos, mobilizando a opinião pública no sentido da indispensável participação da comunidade na solução dos problemas da população carente;
V - prestar assistência técnica e financeira aos Estados,
ao Distrito Federal, aos Municípios e às demais entidades públicas e privadas, para o desenvolvimento de programas de interesse da Política Nacional de Assistência Social.
CAPÍTULO V
Administração e Organização

Art. 11. A administração da LBA será exercida:
I ~ por um Presidente indicado pelo Ministro de Estado
da Ação Social e nomeado pelo Presidente da República;
U ~ por um Conselho Consultivo;
UI - por um órgão central, chefiado por Diretor Executivo
de livre escolha e nomeação do Presidente da fundação;
IV - por Superintendências Estaduais e do Distrito Federal, previstas no Regimento Interno da Fundação.
§ 1? O Presidente da Fundação será o Presidente do Conselho Consultivo.
§ 2? O Conselho Consultivo será composto de 7 (sete)
membros, nomeados pelo Presidente da República, com mandato de 2 (dois) anos, permitida a recondução.
Art. 12. São atribuições do Presidente:
I
exercer a administração geral da fundação;
U - representar a LBA em juízo e fora dele;
IH - zelar pelo cumprimento das normas legais, estatutárias e regimentais;
IV
convocar e presidir as reuniões do Conselho Consultivo;
V
representar a LBA em atos públicos, solenidades e
outros eventos de natureza social;
VI - nomear o Diretor Executivo do órgão central e os
Superintendentes da LBA nos Estados e no Distrito Federal;
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VII - firmar acordos e conventos com os Estados, o Distrito Federal, os Municípios e com outras entidades públicas ou
privadas, nacionais, estrangeiras ou internacionais;
VIII - delegar atribuições, especificando a autoridade delegada e os limites da delegação.
Parágrafo único. O Presidente será substituído nas suas
faltas e impedimentos pelo Diretor Executivo, se não houver
substituto especialmente designado pelo Presidente da República.
Art. 13. Compete ao Conselho Consultivo:
I - propor planos gerais e plurianuais de ação administrativa e programática, visando à constante atualização da
LBA; e
II - opinar, por solicitação do Presidente da LBA, sobre
matéria de relevante interesse, especialmente quanto às diretrizes e prioridades para formulação e implementação da Política
Nacional de Assistência Social.
Parágrafo único. O Conselho Consultivo reunir-se-á ordinariamente 2 (duas) vezes por ano e, extraordinariamente, sempre que convocado pelo Presidente da LBA.
Art. 14. São atribuições do Diretor Executivo:
I - nomear os ocupantes de cargos comissionados do
órgão central e dos demais cargos das Superintendências Estaduais e do Distrito Federal;
II - administrar e gerenciar as atividades da fundação,
ressalvada a competência do Presidente;
III - cumprir as funções de ordenador de despesa;
IV - cumprir e fazer cumprir as normas legais, estatutárias e regimentais;
V - submeter ao Presidente as matérias sujeitas à sua
apreciação ou decisão;
VI - firmar contratos, observadas as normas legais e regulamentares sobre licitação;
VII - elaborar relatórios periódicos sobre as atividades
da fundação e submetê-los à apreciação do Presidente;
VIII - encaminhar a prestação de contas da fundação à
Secretaria de Controle Interno do MAS;
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IX - prestar as informações solicitadas pelo MAS e outras autoridades, mediante prévia apreciação do Presidente;
X - exercer as demais atribuições de direção da LBA,
bem assim as que lhe forem delegadas pelo Presidente;
XI - delegar as suas próprias atribuições, especificando
a autoridade delegada e os limites da delegação, nos termos do
Regimento Interno.
Art. 15. A Secretaria de Controle Interno do MAS exercerá a fiscalização e o controle-da administração financeira e contábil, bem como a auditoria da LBA.
Art. 16. As contas da LBA, após a aprovação pelo Ministro de Estado da Ação Social, serão encaminhadas ao Tribunal
de Contas da União.
CAPÍTULO VI
Disposições Gerais e Transitórias

Art. 17. O regime jurídico do pessoal da LBA, inclusive os
ocupantes de cargos de direção e assessoramento, é o da Consolidação das Leis Trabalhistas.
Art. 18. Até que, a critério do MAS, sua sede definitiva
possa ser transferida para o Distrito Federal, será facultado à
LBA manter sede provisória na Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro.
Art. 19. Caberá ao Presidente da LBA tomar todas as providências necessárias para manter, sem solução de continuidade, o funcionamento normal da entidade, promover a inscrição
deste estatuto no Cartório do Registro Civil das Pessoas Jurídicas e, no prazo de 60 (sessenta) dias, contados da publicação
deste estatuto, submeter o projeto de Regimento Interno da
LBA, à aprovação do Ministro de Estado da Ação Social.
§ I? Caberá ainda ao Presidente da LBA adotar todas as
medidas necessárias à implantação da nova estrutura da fundação, permanecendo a atual até a aprovação do Regimento Interno.
§ 2? Os atos do Presidente, praticados com fundamento
neste artigo, que importarem oneração ou disposição do patrimônio da fundação ou que a esta acarretarem compromissos
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que ultrapassem o exercicio financeiro, dependerão de prévia
aprovação do Ministro de Estado da Ação Social.

Brasília, 23 de abril de 1990.

DECRETO N? 99.219, DE 25 DE ABRIL DE 1990
Declara de utilidade pública, para fins
de desapropriação, imóvel situado na Rua
Boulevard 14 de maio, n? 1.652, Centro,
no Município de Perintins, Estado do
Amazonas.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições
que lhe confere o artigo 84, item IV, e de acordo com o artigo 5?,
item XXIV, da Constituição, combinados com os artigos 5?,
alínea h, e 6? do Decreto-Lei n? 3.365, de 21 de junho de 1941, alterado pela Lei n? 2.786, de 21 de maio de 1956, e tendo em vista
o que consta do Processo PR n? 00001 - 001119/90-83,
DECRETA:
Art. I? É declarado de utilidade pública, para fins de desapropriação, o imóvel situado na Rua Boulevard 14 de maio, n?
1.652, Centro, no Município de Parintins, Estado do Amazonas,
antiga Rua Monteiro de Souza, de propriedade de Maria Edy
Dinelly Ribeiro, transcrito sob o n? 4.105, no Livro n? III-G, fl ,
139, do Cartório de Registro de Imóveis do l? Ofício da Comarca de Parintins-AM.
Parágrafo único. O imóvel, a que se refere este artigo, é
constituido de terreno, de forma trapezoidal, medindo: de frente
e fundos 8,20m (oito metros e vinte centímetros); nos lados direito e esquerdo 60,00m (sessenta metros), limitando-se, pelo lado de cima, com a casa e terreno de propriedade dos herdeiros
de América Trindade, pelo lado de baixo, com a casa e terreno
dos herdeiros de Marçal Assunção; frente com a dita Rua Boulevard 14 de maio e fundos com a Rua Silva Meireles, perfazendo 492,00m 2 (quatrocentos e noventa e dois metros quadrados);
e de construção em alvenaria com 6,00 (seis metros) de frente
por 35,00m (trinta e cinco metros) de fundos, totalizando
21O,00m 2 (duzentos e dez metros quadrados), composta de: hal!
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interno, sala de visitas, sala de jantar, dois quartos, uma alcova, uma cozinha e um sanitário.
Art. 2? O imóvel, referido no artigo anterior, é destinado a
sediar aJunta de Conciliação e Julgamento de Parintins-AM,
da ll~ Região da Justiça do Trabalho, com sede em ManausAM.
Art. 3? Fica o Tribunal Regional do Trabalho da ll~ Região autorizado a promover, na forma da legislação vigente, a
desapropriação do imóvel descrito no artigo I? deste decreto,
com a utilização de recursos de seu próprio orçamento.
Art. 4? A desapropriação de que trata este decreto é declarada de urgência, nos termos do Decreto-Lei n? 3.365, de 21 de
junho de 1941, com a redação dada pela Lei n? 2.786, de 21 de
maio de 1956, para efeito de imissão de posse.
Art. 5? Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 6? Revogam-se as disposições em contrãrio.
Brasília, 25 de abril de 1990; 169? da Independência e
102? da República.

FERNANDO COLLOR
Bernardo Cabral

DECRETO N? 99.220, DE 25 DE ABRIL DE 1990
Declara de utilidade pública, para fins
de deeeproprieçéo, imóvel situado na Rua
Eduardo Ribeiro, n? 2046, Centro, no Município de ftacoatíara, Estado do Amazonas.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições
que lhe confere o artigo 84, item IV, e de acordo com o artigo
5?, item XXIV J da Constituição, combinados com os artigos 5?,
alínea h, e 6? do Decreto-Lei n? 3.365, de 21 de junho de 1941,
alterado pela Lei n? 2.786, de 21 de maio de 1956, e tendo em
vista o que consta do Processo PR n? 00001-001120/90.62,
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DECRETA:
Art. I? É declarado de utilidade pública, para fins de desapropriação, o imóvel situado na Rua Eduardo Ribeiro n? 2046,
Centro, no Município de Itacoatiara, Estado do Amazonas, de
propriedade de Ipenor Figueiredo de Menezes e sua esposa, J amile Azevedo Menezes, transcrito sob o n:' 1819, Ficha n? 207/2,
do Livro 2, do Cartório de I? Ofício da Comarca de ItacoatiaraAM.
Parágrafo único. O imóvel, a que se refere este artigo, é
constituído por terreno com área de 1.664,00m2 (hum mil seiscentos e sessenta e quatro metros quadrados), com perímetro de
164,00m2 (cento e sessenta e quatro metros quadrados),
limitando-se: pela frente, com a aludida Rua Eduardo Ribeiro,
por uma linha de 52,00m (cinqüenta e dois metros); pelos fundos, com herdeiros de José de Oliveira, por uma linha de 52,00m
(cinqüenta e dois metros); pelo lado direito, com Arnóbio Frias
de Oliveira, por uma linha de 32,00m (trinta e dois metros); e,
pelo lado esquerdo, com herdeiros de José de Oliveira, por uma
linha de 32,00m (trinta e dois metros), e de construção em alvenaria, coberta de telhas Brasilit, de 12,00m (doze metros) de largura, por 30,00m (trinta metros) de comprimento, perfazendo
360m2 (trezentos e sessenta metros quadrados), tendo, no térreo:
salão, copa, 2 (dois) sanitários; e, no 2? pavimento: salão e sanitário.
Art. 2? O imóvel, referido no artigo anterior, é destinado a
sediar a Junta de Conciliação e Julgamento de Itacoatiara-AM,
da 1P Região da Justiça do Trabalho, com sede em ManausAM.
Art. 3? Fica o Tribunal Regional do Trabalho da lI? Região autorizado a promover, na forma da legislação vigente, a
desapropriação do imóvel descrito no artigo I? deste decreto,
com a utilização de recursos de seu próprio orçamento.
Art. 4? A desapropriação de que trata este decreto é declarada de urgência, nos termos do Decreto-Lei n? 3.365, de 21
de junho de 1941, com a redação dada pela Lei n? 2.786, de 21 de
maio de 1956, para efeito de imissão de posse.
Art. 5? Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
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Art. 6? Revogam-se as disposições em contrário.
Brasília, 25 de abril de 1990; 169? da Independência e
102? da República.
FERNANDO COLLOR

Bernardo Cabral

DECRETO

N~

99.221, DE 25 DE ABRIL DE 1990
Cria a Comissão Interministerial para
a Preparação da Conferência das Nações
Unidas sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento (Cima), e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, usando das atribuições que lhe confere o artígo 84, inciso II, da Constituição;
Considerando que a Assembléia Geral das Nações Unidas,
em sua Resolução 44/228, adotada em 22 de dezembro de 1989,
acolheu, por unanimidade, o oferecimento do Governo brasileiro
de sediar, em 1992, a Conferência das Nações Unidas sobre
Meio Ambiente e Desenvolvimento;
Tendo em vista a necessidade de uma adequada preparação
para a realização da Conferência das Nações Unidas sobre Meio
Ambiente e Desenvolvimento;
Consciente de que a questão ecológica merece atenção príoritária do Governo brasileiro, com base no princípio de que o
desenvolvimento econômico se deve dar em harmonia com a
proteção do meio ambiente;
Tendo presente as negociações, em curso e futuras, de instrumentos jurídicos internacionais específicos e a crescente cooperação bilateral e e multilateral do Brasil na área do meio amo
biente;
Sublinhando a importância de que se assegure a cooperação
da participação do Brasil nas reuniões e eventos internacionais
que tratem da questão ambiental, em particular a Conferência
das Nações Unidas sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento, e
considerando a necessidade de que da formulação de posições
nacionais participem os órgãos da administração que têm atribuições ligadas ao assunto,
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DECRETA:

Art. I? É criada a Comissão Interministerial para a Preparação da Conferência das Nações Unidas sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento (Cima).
Art. 2? Compete à Cima assessorar o Presidente da República nas decisões relativas ao tratamento internacional de
questões ambientais, inclusive no que se refere a alterações climáticas, proteção da camada de ozônio e conservação da diversidade biológica do planeta, em particular no âmbito dos trabalhos preparatórios para a Conferência das Nações Unidas sobre
Meio Ambiente e Desenvolvimento, cabendo-lhe, entre outras,
as seguintes atribuições:
I - proceder à elaboração de estudos sobre questões internacionais de meio ambiente;
II - preparar subsídios para a participação brasileira em
negociações, conferências ou eventos internacionais sobre os assuntos de sua competência;
III - encaminhar e orientar a preparação das disposições
brasileiras em relação à Conferência das Nações Unidas sobre
Meio Ambiente e Desenvolvimento, inclusive no que diz respeito a eventos conexos anteriores.
Art. 3? São membros da Cima:
O Ministro de Estado das Relações Exteriores, que a presidirá, e os titulares ou representantes dos seguintes órgãos:
I
Ministério das Relações Exteriores;
U
Secretaria do Meio Ambiente da Presidência da República;
UI
Secretaria
da República;
IV - Secretaria
da República;
V
Secretaria
VI
Secretaria
VU
Secretaria
VIU
Secretaria

da Ciência e Tecnologia da Presidência
de Assuntos Estratégicos da Presidência

Nacional
Nacional
Nacional
Nacional

de
de
de
de

Planejamento;
Economia;
Energia;
Minas e Metalurgia.
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Parágrafo único. Cada membro terá um suplente designado pelo mesmo órgão.
Art. 4? Participam, também, dos trabalhos da Cima, na
qualidade de assessores, representantes dos seguintes órgãos:
I - Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis;
U
Instituto de Pesquisas Espaciais;
lU
Empresa Brasileira de Pesquisas Agropecuárias;
IV
Instituto Nacional de Meteorologia;
V
Instituto N acíonal de Pesquisas da Amazônia;
VI
Secretaria da Comissão Interministerial para os Recursos do Mar.
Art. 5? A Cima poderá convidar representantes de outros
órgãos da administração federal, estadual e municipal, e de entidades privadas, bem como especialistas em assuntos ligados a
sua área de competência, cuja presença. em reuniões de comissão seja necessária ao cumprimento de suas atribuições.
Parágrafo único. Poderão, igualmente, ser chamados a
comparecer a reuniões da Cima os representantes permanentes
do Brasil junto a organismos internacionais que se ocupam da
questão ambiental.
Art. 6? A Divisão Especial do Meio Ambiente do Ministério das Relações Exteriores atuará como Secretaria-Executiva
da Cima.
Parágrafo único. Compete ao Chefe da Divisão Especial
do Meio Ambiente do Ministério das Relações Exteriores a função de Secretário- Executivo da Cima.
Art. 7? Compete à Secretaria-Executiva:
I
executar os trabalhos que lhe forem atribuidos pela
Cima;
11
exercer as demais funções necessárias ao funcionamento administrativo da Cima.
Art. 8? Fica extinta a Comissão Interministerial sobre Alterações Climáticas criada pelo Decreto n? 98.352(1), de 31 de outubro de 1989, cujas atribuições passam à área de competência
da Cima.
(1) V. Coleção das Leis de 1989, volume 181, n" 5, pág. 2701.
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Art. 9? Esse decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 25 de abril de 1990; 169? da Independência e
102? da República.
FERNANDO COLLOR
Francisco Rezek

DECRETO N? 99.222, DE 25 DE ABRIL DE 1990
Dispõe sobre a execução do Nono Protocolo Adicional ao Acordo Comercial n? 5,
no Setor da Indústria Química, entre o Brasil e a Argentina.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, usando da atribuição
que lhe confere o art. 84, item IV, da Constituição;
Considerando que o Tratado de Montevidéu, que criou a
Associação Latino-Americana de Integração (Aladi], firmado
pelo Brasil em 12 de agosto de 1980 e aprovado pelo Congresso
Nacional através do Decreto Legislativo n? 66, de 16 de novembro de 1981, prevê, no seu Artigo 7, a modalidade de Acordo de
Alcance Parcial; e
Considerando que os Plenipotenciários do Brasil e da Argentina, com base no Tratado de Montevidéu-SO, assinaram, a
27 de junho de 1988, em Montevidéu, o Nono Protocolo Adicional ao Acordo Comercial n? 5, no Setor da Indústria Química,
entre o Brasil e a Argentina,
DECRETA:
Art. I? O Nono Protocolo Adicional ao Acordo Comercial
n? 5, no Setor da Indústria Química, entre o Brasil e a Argentína, apenso por cópia ao presente decreto, será executado e cumprido tão inteiramente como nele se contém, inclusive quanto à
sua vigência.
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 182(2, t.2):1043-1678, marZabr. 1990.
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Art. 2? Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Brasília, 25 de abril de 1990; 169? da Independência e
102? da República.
FERNANDO COLLOR
Francisco Rezek

o acordo está publicado no vb

de 26.4.1990, pág: 7795.

DECRETO N? 99.223, DE 25 DE ABRIL DE 1990
Dispõe sobre a execução da Ata de Retificação do Nono Protocolo Adicional ao
Acordo Comercial n:' 21, entre o Brasil, a
Argentina, o Chile, o México e o Uruguai.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, usando da atribuição
que lhe confere o art. 84, item IV, da Constituição;
Considerando que o Tratado de Montevidéu, que criou a
Associação Latino-Americana de Integração (Aladí], firmado
pelo Brasil em 12 de agosto de 1980 e aprovado pelo Congresso
Nacional, através do Decreto Legislativo n? 66, de 16 de novembro de 1981, prevê no seu Artigo 7, a modalidade de Acordo de
Alcance Parcial; e

Considerando que os Plenipotenciários do Brasil, da Argentina, do Chile, do México e do Uruguai, com base no Tratado de
Montevidéu-80, assinaram, a 27 de outubro de 1988, em Montevidéu; a Ata de Retificação do Nono Protocolo Adicional ao
Acordo Comercial n? 21 entre o Brasil, a Argentina, o Chile, o
México e o Uruguai,
DECRETA:
Art. 1? A Ata de Retificação do Nono Protocolo Adicional
ao Acordo Comercial n? 21 entre o Brasil, a Argentina, o Chile,
o México e o Uruguai, apensa por cópia ao presente decreto, será executada e cumprida tão inteiramente, como nele se contém,
inclusive quanto à sua vigência.
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 182(2, t.2):1ü43-1678, mar./abr. 1990.
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Art. 2?

Este decreto entra em vigor na data de sua publi-

cação.
Brasília, 25 de abril de 1990; 169? da Independência e
102? da República.
FERNANDO COLLOR

Francisco Rezek

o acordo está publicado no DO

de 26.4.1990, págs. 7795/7796.

DECRETO N? 99.224, DE 26 DE ABRIL DE 1990
Dispõe sobre a execução do Vigésimo
Nono Protocolo Adicional ao Acordo de Alcance Parcial de Renegociação das Concessões Outorgadas no Período 1962/80 entre o
Brasil e a Argentina (Acordo n? 1).

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, usando da atribuição
que lhe confere o art. 84, item IV, da Constituição;
Considerando que o Tratado de Montevidéu, que criou a
Associação Latino-Americana de Integração (Aladi), firmado
pelo Brasil em 12 de agosto de 1980 e aprovado pelo Congresso
Nacional através do Decreto Legislativo n? 66, de 16 de novembro de 1981, prevê, no seu Artigo 7, a modalidade de Acordo de
Alcance Parcial; e
Considerando que os Plenipotenciários do Brasil e da Argentina, com base no Tratado de Montevidéu-80, assinaram, a 29
de novembro de 1989, em Montevidéu, o Vigésimo Nono Protocolo Adicional ao Acordo de Alcance Parcial de Renegociação
das Concessões Outorgadas no período de 1962/80 entre o Brasil
e a Argentina,
DECRETA:
Art. I? O Vigésimo Nono Protocolo Adicional ao Acordo
de Alcance Parcial de Renegociação das Concessões Outorgadas
no período 1962/80 entre o Brasil e a Argentina (Acordo n? 1),
apenso por cópia ao presente decreto, será executado e cumpriCol. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 182(2; t.2):1043-1678, mar./abr. 1990.
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do tão inteiramente como nele se contém, inclusive quanto à sua
vigência.
Art. 2? Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 26 de abril de 1990; 169? da Independência e
102? da República.

FERNANDO COLLOR
Francisco Rezek

o acordo está publicado no DO

de 27.4.1990, págs. 793317943.

DECRETO N? 99.225, DE 26 DE ABRIL DE 1990
Fixa Quadro de Distribuiçã.o do Grupo-Direção e Assessoramento Superiores
(DAS) nos órgãos da Vice-Presidência da
República.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição
que lhe confere o art. 84, incisos IV e VI, da Constituição, e tendo em vista o disposto no art. 27, § 5?, alínea a, da Lei n? 8.028,
de 12 de abril de 1990,
DECRETA:
Art. 1? Os cargos ou funções de confiança do GrupoDireção e Assessoramento Superiores (DAS), nos órgãos da
Vice-Presidência da República, são distribuídos na forma do
anexo a este decreto.
Art. 2? Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 3? Revogam-se as disposições em contrário.
Brasília, 26 de abril de 1990; 169? da Independência e
102? da República.

FERNANDO COLLOR
Bernardo Cabral
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 182(2, t.21:1043-1678, mar.labr. 199fl.
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ANEXO AO DECRETO N? 99.225, DE 26 DE ABRIL DE 1990
DAS - Quadro Redistributivo de Funções
Vice-Presidência da República

Código
DAS
(1011102)

N? de Cargos ou
Funções - DAS

Gabinete
Chefe de Gabinete
Subchefe Executivo
Subchefe Internacional
Subchefe Técnico
Subchefe para Estudos e Planejamento
Assessor
Assessor
Adjunto
Oficial de Gabinete

6
5
4
4

4
4
3
2
1

1
1
1
1
1

3
7
2
6

Secretaria Particular
Secretário
Assessor
Oficial de Gabinete

4

3
2

TOTAL

26

DECRETO N? 99.226, DE 27 DE ABRIL DE 1990
Dispõe sobre a dissolução de entidades
da Administração Pública Federal, e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA,.no uso da atribuição
que lhe confere o art. 84, incisos IV e VI, da Constituição, e tendo em vista o disposto no art. 1? da Lei n? 8.029, de 12 de abril
de 1990,
DECRETA:
Art. I? Fica determinada a dissolução das seguintes entidades:
I
Banco Nacional de Crédito Cooperativo S.A.
(BNCC):

II - Empresa de Portos do Brasil S.A. (Portobrás):
III - Companhia Auxiliar de Empresas Elétricas Brasileiras (Caeeb):
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 182(2, t.2):1043-1678, mar./abr. 1990.
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Petrobrás Comércio Internacional S.A. (Interbrás);
IV
Petrobrás Mineração S.A. (Petromisa);
V
Siderurgia Brasileira S.A. (Siderbrás);
VI
VII
Distribuidora de Filmes S.A. (Embrafilme);
VIII
Companhia Brasileira de Infra-Estrutura Fazendária (Infaz).
IX - Empresa Brasileira de Assistência Técnica e Extensão Rural (Embrater); e
X - Empresa Brasileira de Transportes Urbanos
(EBTU).
Art. 2? A dissolução das entidades mencionadas no artigo
anterior far-se-á de acordo com o disposto nos arts. 208 e 210 a
218 da Lei n? 6.404(1), de 15 de dezembro de 1976, e nos respectivos estatutos sociais, bem assim do estabelecido no art. 18 da
Lei n? 8.029/90(2).
§ I? A convocação de que trata o § I? do art. 18 da Lei n?
8.029/90, será feita mediante publicação de edital, no Diário
Oficial da União e em jornal de grande circulação editado na cidade em que que estiver situada a sede da companhia. observado o disposto no § 3? do art. 289 da Lei n? 6.404, de 1976.
§ 2? As despesas relacionadas com a liquidação correrão à
conta da entidade Iiquidanda.
Art. 3? Em todos os atos ou operações o liquidante deverá
usar a denominação social seguida da expressão em liquidação.
Art. 4? Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 5? Revogam-se o Decreto n? 99.192(31, de 21 de março
de 1990, e demais disposições em contrário.
Brasília, 27 de abril de 1990; 169? da Independência e
102? da República.
FERNANDO COLLOR
Bernardo Ca bral
(1) V. Coieçeo das Leis de 1976, Atos do Poder Legislativo, volume VII,
pág . 105.

(2) V. Coleção das Leis de 1990, volume 182, n? 2, tomo 1, pág. 768.
(3) V. pág , 1609 deste volume.
Colo Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 182(2, t.2):1043·1678, mar./abr. 1990.
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DECRETO N? 99.227, DE 27 DE ABRIL DE 1990
Altera dispositivos do Decreto n?
86.325(1}, de l? de setembro de 1981, e dá ou-

tras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições
que lhe confere o artigo 84, inciso IV, da Constituição,
DECRETA:
Art. I? Os artigos 32 e 36 do Decreto n? 86.325, de I? de setembro de 1981, passam a vigorar com as seguintes redações:
«Art. 32. As promoções no Quadro Feminino de Oficiais serão realizadas de acordo com o disposto nos artigos
28 e 29, após cumpridos os interstícios mínimos fixados,
para cada posto, por ato do Ministro da Aeronáutica..
«Art. 36. As promoções no Quadro Feminino de Graduados serão realizadas de acordo com o disposto nos artígos 28 e 30, após cumpridos os interstícios mínimos fixados, para cada graduação, por ato do Ministro da Aeronáu-

tica.»
Art. 2? Ficam revogados os artigos 33, 34, 35, 37, 38 e 47
do Decreto n? 86.325, de I? de setembro de 1981, e demais disposições em contrário.
Brasilia, 27 de abril de 1990; 169? da Independência e
102? da República.
FERNANDO COLLOR
Sócrates da Costa Monteiro
DECRETO N? 99.228, DE 27 DE ABRIL DE 1990
Altera dispositivo do Regulamento para o Quadro de Oficiais Temporários do Ministério da Aeronáutica, aprovado pelo Decreto n? 85.866,Wde l? de abril de 1981.
(1) V. Coleção das Leis de 1981, Atos do Poder Executivo, volume VI, pág.
184.
(1) V.

Coleção das Leis de 1981, Atos do Poder Executivo, volume IV,

pág.2.
Cal. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 182(2, t.2):1043-1678, mar.labr. 1990.
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o PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições
que lhe confere o artigo 84, item IV, da Constituição,
DECRETA:
Art. I? O caput do artigo 14 do regulamento aprovado pelo
Decreto n? 85.866, de I? de abril de 1981, alterado pelo Decreto
n? 90.212,121 de 24 de setembro de 1984, passa a vigorar com a
seguinte redação:
"Art. 14. Os Segundos-Tenentes do Quadro Complementar de Oficiais e os da reserva convocados serão promovidos ao posto de Primeiro-Tenente, após cumprido o
interstício fixado por ato do Ministro da Aeronáutica e satisfeitas as condições de acesso' previstas no Regulamento
de Promoções de Oficiais da Ativa da Aeronáutica, nas datas regulamentares, estabelecidas na Lei de Promoções dos
Oficiais da Ativa das Forças Arrnadas.»
Art. 2? Este decreto entrará em vigor na data da sua publicação, ficando revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 27 de abril de 1990; 169? da Independência e
102? da República.
FERNANDO COLLOR

Sócrates da Costa Monteiro

DECRETO N? 99.229, DE 27 DE ABRIL DE 1990
Dá nova redação ao art. 16 do Decreto
n? 99.188(1}, de 17 de março de 1990, que
dispõe sobre contenção de despesas na Administração Pública Federal.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição
que lhe confere o art. 84, incisos IV e VI, da Constituição,

(2)

v. Coteceo das Leis de 1984, Atos do Poder Executivo, volume VI,

pág.

415.
(1) V. pég. 1566 deste volume.
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 182(2, t.21:1043-1678, mar.labr. 1990.

1678
DECRETA:
Art. I? O art. 16 do Decreto n? 99.188, de 17 de março de
1990, passa a vigorar com a seguinte redação:
«Art. 16. É vedada a cessão ou requisição de servidores civis pertencentes a órgãos ou entidades da Administração Pública Federal direta, indireta ou fundacional,
§ I? Ficam revogadas as cessões ou requisições, a
qualquer título, de servidores de que trata este artigo.
§ 2? Sob pena de caracterizar abandono do cargo ou
do emprego ocupado, os servidores requisitados deverão
apresentar-se aos órgãos ou entidades de origem até o dia
I? de maio de 1990, ressalvado o disposto nos parágrafos
seguintes.
§ 3? Um terço dos servidores a que se refere este artigo poderá permanecer à disposição dos órgãos e entidades
requisitantes, até 31 de dezembro de 1990.
§ 4? O disposto no parágrafo anterior não se aplica
aos servidores requisitados a órgãos e entidades cuja ex·
tinção ou transformação foi determinada pela Lei n? 8.029,
de 12 de abril de 1990.
§ 5? O disposto neste artigo não se aplica:
a) à requisição de servidores em virtude de específica
disposição de lei ou por órgãos da Presidência da República;
b) à cessão de servidores para exercerem cargo em CO~
missão ou função de confiança em órgãos ou entidades da
Administração Pública Federal;
c) à cessão de servidores para exercerem cargos de direção em órgãos ou entidades dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios.»
Art. 2? Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 3? Revogam-se as disposições em contrário.
Brasília, 27 de abril de 1990; 169? da Independência e
102? da República.
FERNANDO COLLOR

Bernardo Cabral
CoI. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 182(2, t.2):1043-1678, mar.Zabr. 1990.

REPUBLICAÇÕES

DECRETOS
BIMESTRE MARÇO/ABRIL DE 1990

DECRETO N? 99.011, DE 2 DE MARÇO DE 1990 (')
Regula a extinção de cargos e empregos
vagos previstos na Lei n? 7.S00, de 10 de julho de 1989, e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, usando da atribuição
que lhe confere o artigo 84, inciso IV, da Constituição e tendo
em vista o disposto no § 2?, do artigo 11, da Lei n? 7.800, de 10
de julho de 1989, combinado com os artigos 2? e 4? da Lei n?
7.822, de 20 de setembro de 1989,
DECRETA:
Art. I? São declarados extintos, a partir de I? de janeiro
de 1990, oitenta por cento:
I - dos cargos e empregos vagos e claros de lotação, existentes na referida data, nos órgãos e entidades cujas atribuições
sejam voltadas para a área de saúde, ensino (salvo o treinamento) e segurança pública;
II - dos cargos vagos criados pela Lei n? 7.834, de 6 de outubro de 1989.
Art. 2~ Os dirigentes dos órgãos de pessoal encaminharão
à Secretaria de Planejamento e Coordenação da Presidência da
República, no prazo de 30 dias após a publicação deste decreto,
(*1 Publicado no DO de 5.3.1990 (v. pág. 1067 deste volume).

Col. Leis Rep. Fed. Brasil. Brasília, 182(2, t.2):1679-1680, mar.labr. 1990.
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relação dos cargos, empregos e claros de lotação existentes em
I? de janeiro de 1990.
Art. 3? Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 4? Revogam-se as disposições em contrário.
Brasília, 2 de março de 1990; 169? da Independência e
102? da República.

JOSÉ SARNEY
João Batista de Abreu
DECRETO N? 99.182, DE 15 DE MARÇO DE 1990 1*1
Dispõe sobre a legislação do Imposto
sobre Produtos Industrializados.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, usando da atribuição
que lhe confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e tendo em
vista o disposto no art. 4?, incisos I e lI, do Decreto-Lei n?
1.199, de 27 de dezembro de 1971,
DECRETA:
Art. I? Ficam alteradas as alíquotas do Imposto sobre
Produtos Industrializados relativas às mercadorias indicadas
no anexo, de acordo com os códigos de classificação da Tabela
de Incidência aprovada pelo Decreto n? 970410, de 23 de dezembro de 1988, com as modificações na Nomenclatura Brasileira de
Mercadorias efetuadas pelas Resoluções n?s 77, de 15 de dezembro de 1988, e 78, de 30 de novembro de 1989, do Comitê Brasileiro de Nomenclatura.
Art. 2? Este decreto entra em vigor em I? de abril de 1990.
Brasília, 15 de março de 1990; 169? da Independência e
102? da República.
FERNANDO COLLOR
Zélia Cardoso de Mello
(*) Publicado no DO de 16.3.1990 (v. pág. 1536 deste volume).

o anexo está publicado no DO de 26.3.1990,

págs , 5958/5959.

Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 182(2, t.2):I679-168ü, mar.labr. 1990.

RETIFICAÇOES

DECRETOS
BIMESTRE JANEIRO/FEVEREIRO DE 1990

DECRETO N? 98.970, DE 20 DE FEVEREIRO DE 1990 (*)
Reabre ao Ministério da Justiça, em favor da Radiobrás - Empresa Breeileíre de
Comunicação S.A., pelo saldo apurado em
31 de dezembro de 1989, o crédito especial
aberto pelo Decreto n? 98.468, de 5 de dezembro de 1989.

Retificação

Republica-se o anexo único, por ter saído com incorreções
no original.

BIMESTRE MARÇO/ ABRIL DE 1990

DECRETO N? 99.180, DE 15 DE MARÇO DE 1990

(**)

Dispõe sobre a reorganização e o funcionamento dos órgãos da Presidência da
República e dos Ministérios, e dá outras
providências.

(*) Publicado no DO de 21.2.1990 (v. Coleção das Leis de 1990, volume 182,
n? 1, pág , 489) e retifícadoi no DO de 8.3.1990 (pág. 4653) e no de 14.3.1990 Ipág,
5176).
(**) Publicado no DO de 15.3.1990 (v. pég. 1439 deste volume).

Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 182(2, t.2):1681·169D, mar./abr. 1990.
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Retificação
Na página 5381,

2~

coluna, no art. 204,

3~

linha, onde se

lê:
« .••

Medicina do Trabalho e o Instituto Nacional do Seguro

Social»,
Leia-se:
« ... Medicina do Trabalho, o Instituto Nacional do Seguro
Social e a Empresa de Processamento de Dados da Previdência
Social».
Na página 5384, 1~ coluna, no art. 226, nas 19~, 20~ e 21~ linhas, onde se lê:
« ... Fábrica de Estruturas Metálicas S.A., Companhia Brasileira de Projetos Industriais e a Engenharia, Construções e
Ferrovias S.A., bem assim o Departamento Nacional de Estradas de Rodagem),

Leia-se:
« .•• Fábrica de Estruturas Metálicas S.A., e a Valec Engenharia Construções e Ferrovias S.A., bem assim o Departamento Nacional de Estradas de Rodagem",

CoL Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 182(2, t.2j:1681-1690. marvabr. 1990.
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DAS
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1
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(1) ANEXO I AO DECRETO N? 99.180, DE 15.3.1990
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DECRETO N? 99.188, DE 17 DE MARÇO DE 1990 (')
Dispõe sobre contenção de despesas na
Administração Pública Federal, e dá outras
providências.

Retificação
N a página 5618, 1~ coluna, no art. 14, § 2?, onde se lê:
... art. 47 do Decreto n? 94.644, de 23 de julho de 1987,

Leia-se:
... art. 47 do Plano aprovado pelo Decreto n? 94.664, de
23.7.87, ...
DECRETO N? 99.199, DE 29 DE MARÇO DE 1990 (")
Procede à transferência das dotações
orçamentárias que especifica.

Retificação
No fecho, leia-se:
Brasília, 29 de março de 1990;

(*) Publicado no DO de 19.3.1990 (v. pág. 1566 deste volume).
(**) Publicado no DO de 30.3.1990 (v. pág. 1624 deste volume).

Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 182(2, t.2):1681-1690, mar.labr. 1990.
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DECRETO N? 99.199, DE 29 DE MARÇO DE 19901')
Procede à transferência das dotações
orçamentárias que especifica.

Retificação
No Anexo I, na página 6287,

2~

coluna, Leia-se:

c-s 1.000
FISCAL

DOTAÇOES APROPRIADAS
ANEXO I
Anexo ao Decreto n? 99.199, de 29.3.90

Código

Especificação

Natureza Fonte

Ministério da Educação
Entidades Supervisionadas

Valor
655.536
650.469

(.) Publicado no DO de 30.3.1990 (v. pág. 1624 deste volume).

Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 182(2, t.2);1681-169ü, mar./abr. 1990.
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Equador. Publicado no DO de 5 de março de 1990.
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98.993 - Decreto de 2 de março de 1990 - Declara de interesse social,
para fins de reforma agrária, o imóvel rural denominado Seringal
Pelotas, situado nos Municípios de Xapuri e Brasiléia, Estado do
Acre, e dá outras providências. Publicado no DO de 5 de março de
1990.
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98.994 - Decreto de 2 de março de 1990 - Declara de interesse social,
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Município de Ponte Serrada, Estado de Santa Catarina, e dá outras providências. Publicado no DO de 5 de março de 1990. .....
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98.996 - Decreto de 2 de março de 1990 - Dá nova redação ao art. 6?
do Decreto n? 76.590, de 11 de novembro de 1975. Publicado no DO
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n? 98.510, de 12 de dezembro 'de 1989. Publicado no DO de 5 de
março de 1990.
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99.001 - Decreto de 2 de março de 1990 - Reabre ao Orçamento Fiscal
da União, em favor da Justiça do Trabalho, pelo saldo apurado
em 31 de dezembro de 1989, o crédito especial aberto pelo Decreto
n? 98.753, de 28 de dezembro de 1989. Publicado no DO de 5 de
março de 1990.
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99.002 - Decreto de 2 de março de 1990 - Autoriza o funcionamento do
curso de Letras da Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras Gonçalves Dias. Publicado no DO de 5 de março de 1990.
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99.003 - Decreto de 2 de março de 1990 - Autoriza o funcionamento do
curso de Administração da Faculdade de Ciências Jurídicas e Administrativas de São Luís. Publicado no DO de 5 de março de
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Gonçalves Dias. Publicado no DO de 5 de março de 1990.
99.005 - Decreto de 2 de março de 1990 - Autoriza o funcionamento do
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e Econômicas de São Luís. Publicado no DO de 5 de março de
1990.
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Curso de Ciências Econômicas da Faculdade de Ciências Contábeis e Econômicas de São Luís. Publicado no DO de 5 de março
de 1990.
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Uberlándia. Publicado no DO de 5 de março de 1990.
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2? Grau da Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de São Borja. Publicado no DO de 5 de março de 1990.
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de Itumbiara. Publicado no DO de 5 de março de 1990. .....
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e empregos vagos previstos na Lei n? 7.800, de 10 de julho de 1989,
e dá outras providências. Publicado no DO de 5 de março de 1990
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e republicado no DO de 7 de março de 1990.
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consignada no vigente Orçamento. Publicado no DO de 5 de março
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99.015 - Decreto de 5 de março de 1990 - Dispõe sobre a execução do
Quarto Protocolo Adicional ao Acordo Comercial n? 26, no Setor
da Indústria de Artigos e Aparelhos para Usos Hospitalares, Médicos, Odontológicos, Veterinários e Afins, entre o Brasil, a Argentina e o México. Publicado no DO de 6 de março de 1990. .....
99.016 - Decreto de 5 de março de 1990 - Autoriza o funcionamento do
curso de Turismo da Faculdade de Turismo, em Guarapari,
Espírito Santo. Publicado no DO de 6 de março de 1990.
99.017 - Decreto de 5 de março de 1990 - Autoriza o funcionamento do
curso de Ciências Contábeis da Faculdade Vitoriana de Ciências
Contábeis. Publicado no DO de 6 de março de 1990. ..
99.018 - Decreto de 5 de março de 1990 - Autoriza o funcionamento do
curso de Administração do Instituto Gammon, Escola de 1? e 2?
graus, em Lavras, Minas Gerais. Publicado no DO de 6 de março
de 1990.
99.019 - Decreto de 5 de março de 1990 - Autoriza o funcionamento do
curso superior de Secretariado Executivo da Faculdade de Ciências Exatas, Administrativas e Sociais de Brasília. Publicado no
DO de 6 de março de 1990.
... ....... ...... ....
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de habilitação do curso de Pedagogia da Faculdade de Filosofia,
Ciências e Letras de Caratinga. Publicado no DO de 6 de março
de 1990.
99.021 - Decreto de 5 de março de 19"90 - Autoriza o funcionamento do
curso de Decoração da Faculdade de Educação Artística das Faculdades Integradas Teresa D'Avila, em Lorena, Estado de São
Paulo. Publicado no DO de 6 de março de 1990.
99.022 - Decreto de 5 de março de 1990 - Autoriza o funcionamento do
curso de Pedagogia da Faculdade de Ciências Humanas. Publicado no DO de 6 de março de 1990.
99.023 - Decreto de 5 de março de 1990 - Autoriza o funcionamento do
curso de Ciências Contábeis da Faculdade de Ciências Contábeis
e Administração de Tangara da Serra. Publicado no DO de 6 de
março de 1990.
.
" .
. ..
. . ..
99.024 - Decreto de 5 de março de 1990 - Autoriza o funcionamento do
curso de Letras da Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de
Tangerá da Serra. Publicado no DO de 6 de março de 1990.
99.025 - Decreto de 5 de março de 1990 - Autoriza o funcionamento do
curso de Administração de Empresas da Faculdade de Administração de Itumbiara. Publicado no DO de 6 de março de 1990.
99.026 - Decreto de 5 de março de 1990 - Aprova o Regulamento para
o Corpo de Praças da Armada. Publicado no DO de 6 de março de
1990.
. ..
.
.
99.027 - Decreto de 5 de março de 1990 - Aprova o Regulamento para o
Corpo de Praças do Corpo de Fuzileiros Navais. Publicado no DO
de 6 de março de 1990.
. . ... . ...
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99.028 - Decreto de 5 de março de 1990 - Autoriza o funcionamento do
curso de Administração da Faculdade de Ciências Contábeis e
Administração de 'I'angará da Serra. Publicado no DO de 6 de
março de 1990. ...
.................................
99.029 - Decreto de 5 de março de 1990 - Autoriza o funcionamento do
curso de Pedagogia das Faculdades Integradas de Ariquemes. Publicado no DO de 6 de março de 1990. ....
99.030 - Decreto de 5 de março de 1990 - Autoriza o funcionamento do
curso de Ciências Econômicas da Faculdade de Ciências Ambientais Bandeirantes. Publicado no DO de 6 de março de 1990.
99.031 - Decreto de 5 de março de 1990 - Autoriza o funcionamento do
curso de Administração da Faculdade de Ciências Contábeis e
Administrativas de Barra do Garças. Publicado no DO de 6 de
março de 1990. ...
......................
99.032 - Decreto de 5 de março de 1990 - Autoriza o funcionamento do
Curso de Pedagogia da Faculdade Varzeagrandense de Ciências
Humanas. Publicado no DO de 6 de março de 1990. ...
99.033 - Decreto de 5 de março de 1990 - Autoriza o funcionamento do
curso de Ciências Contábeis da Faculdade de Ciências Políticas e
Econômicas do Rio de Janeiro, unidade das Faculdades Integradas Cândido Mendes. Publicado no DO de 6 de março de 1990. ...
99.034 - Decreto de 5 de março de 1990 - Autoriza o funcionamento do
curso de Ciências das Faculdades Integradas de Ariquemes. Publicado no DO de 6 de março de 1990
99.035 - Decreto de 5 de março de 1990 -"- Abre ao Orçamento da
União, em favor do Ministério do Interior, o crédito extraordinário no valor de NCz$ 50.000.000,00, para reforço de dotação consignada no vigente orçamento. Publicado no DO de 6 de março de
1990.
99.036 - Decreto de 5 de março de 1990 - Autoriza empresa de telecomunicações controlada da Telecomunicações Brasileiras S.A. Telebrás a promover aumento de capital social. Publicado no DO de 6
de março de 1990.
99.037 - Decreto de 5 de março de 1990 - Revoga o Decreto n? 97.977,
de 18 de julho de 1989, que declarou de interesse social, para fins
de reforma agrária, o imóvel rural denominado, Palol, situado nos
Municípios de Caxias e Parnarama, no Estado do Maranhão. Publicado no DO de 6 de março de 1990.
............
99.038 - Decreto de 6 de março de 1990 - Dispõe sobre a execução do
Décimo Segundo Protocolo Adicional ao Acordo Comercial n:' 21,
no Setor da Indústria Quim ica, entre o Brasil, a Argentina, o Chile, o México e o Uruguai. Publicado no DO de 7 de março de
1990.
99.039 - Decreto de 6 de março de 1990 - Dispõe sobre a execução do
Décimo Nono Protocolo Adicional ao Acordo Comercial n? 16, no
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Setor da Indústria Petroquímica. entre o Brasil, a Argentina, o
Chile, o México, o Uruguai e a Venezuela. Publicado no DO de 7
de marco de 1990.
99.040 - Decreto de 6 de março de 1990 - Promulga o Acordo sobre
Transportes Marítimos, entre a República Federativa do Brasil e
a República da Argentina. Publicado no DO de 7 de março de
1990.
.
.
..
99.041 - Decreto de 6 de março de 1990 - Revoga o Decreto n? 97.914,
de 5 de julho de 1989, que declarou de interesse social, para fins
de reforma agrária, o imóvel rural denominado Saco do Rio Preto,
situado no Município de Bonfinópolis de Minas, em Minas Gerais.
Publicado no DO de 7 de março de 1990.
.............
99.042 - Decreto de 6 de março de 1990 - Revoga o Decreto n? 97.847,
de 20 de junho de 1989, que declarou de interesse social, para fins
de reforma agrária, o imóvel rural denominado Fazenda Mamoneiras, situado no Município de Bonfinópolis de Minas, em Minas
Gerais. Publicado no DO de 7 de março de 1990.
99.043 - Decreto, de 6 de março de 1990 - Cria a Zona de Processamento de Exportação Cáceres, no Estado de Mato Grosso. Publicado no DO de 7 de março de 1990.
..
.
99.044 - Decreto de 7 de março de 1990 - Dispõe sobre a execução do
Sexto Protocolo Adicional ao Acordo Comercial n? 15, no Setor da
Indústria Químico-Farmacêutica, entre o Brasil, a Argentina e o
México. Publicado no DO de 8 de março de 1990.
99.045 - Decreto de 7 de março de 1990 - Convoca a IX Conferência
Nacional de Saúde, e dá outras providências. Publicado no DO de
....... .. ......... ........... .
8 de março de 1990.
99.046 - Decreto de 7 de março de 1990 - Outorga concessão à Rádio
Jornal de São José dos Quatro Marcos Ltda., para explorar serviço de radiodifusão sonora em onda média, na Cidade de São José
dos Quatro Marcos, Estado do Mato Grosso. Publicado no DO de
.
'
8 de março de 1990. ..
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99.047 - Decreto de 7 de março de 1990 - Outorga concessão à JET Radiodifusão Ltda., para explorar serviço de radiodifusão sonora
em onda média, na Cidade de Teresina, Estado do Piauí. Publicado no DO de 8 de março de 1990.
..................
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99.048 - Decreto de 7 de março de 1990 - Renova a concessão outorgada à Rádio Doze de Maio Ltda., para explorar serviço de radiodifusão sonora em onda média, na Cidade de São Lourenço D'Oeste,
Estado de Santa Catarina. Publicado no DO de 8 de março de
1990.
..
.
.

1188

99.049 - Decreto de 7 de março de 1990 - Renova a concessão outorgada à Rádio Humaitá Ltda., para explorar serviço de radiodifusão
sonora em onda média, na Cidade de Campo Mourão, Estado do
Paraná. Publicado no DO de 8 de março de 1990.
............
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99.050 - Decreto de 7 de março de 1990 - Renova a concessão outorgada à Rádio Uirapuru Ltda., para explorar serviço de radiodifusão
sonora em onda média, na Cidade de Passo Fundo, Estado do Rio
Grande do Sul. Publicado no DO de 8 de março de 1990.
99.051 - Decreto de 7 de março de 1990 - Renova a concessão outorgada à Rádio a Tribuna de Santos Ltda., para explorar serviço de
radidifusãc sonora em onda média.. na Cidade de Santos, Estado
de São Paulo. Publicado no DO de 8 de março de 1990.
99.052 - Decreto de 7 de março de 1990 - Declara de interesse social,
para fins de reforma agrária, o imóvel rural denominado Bom Lugar, conhecido como Oitis, situado no Município de Pedra Branca,
Estado do Ceará, e dá outras providências. Publicado no DO de 8
,........
de março de 1990
99.053 - Decreto de 7 de março de 1990 - Declara de interesse social,
para fins de reforma agrária, o imóvel rural denominado Alegre
do Marco Serra dos Buracos, situado no Município de Abelardo
Luz, Estado de Santa Catarina, e dá outras providências. Publicado no no de 8 de março de 1990.
99.054 - Decreto de 7 de março de 1990 - Declara de interesse social,
para fins de reforma agrária, o imóvel rural denominado Cedrinho
ou Castanhal Cedrinho, situado no Município de Marabá, Estado
do Pará, e dá outras providências. Publicado no DO de 8 de março de 1990.
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99.055 - Decreto de 7 de março de 1990 - Declara de interesse social,
para fins de reforma agraria, o imóvel rural denominado Fazenda
Engenho Central Clarice, situado no Município de Santa Luzia,
Estado do Maranhão, e dá outras providências. Publicado no DO
de 8 de março de 1990. ....
..............................

1197

99.056 - Decreto de 7 de março de 1990 - Outorga concessão à TV Santa Maria Ltda., para explorar serviço de radiodifusão de sons e
imagens (televisão), na Cidade de Santa Maria, Estado do Rio
Grande do Sul. Publicado no DO de 8 de março de 1990. ..:.

1198

99.057 - Decreto de 7 de março de 1990 - Outorga concessão à Rádio
Jornal de Ubatã Ltda., para explorar serviço' de radiodifusão sonora em onda média, na Cidade de Ubatã, Estado da Bahia. Publicado no DO de 8 de março de 1990.

1199

99.058 - Decreto de 7 de março de 1990 - Declara monumento nacional
o Cemitério do Batalhão, no Município de Campo Maior, Estado
do Piauí. Publicado no DO de 8 de março de 1990.

1200

99.059 - Decreto de 7 de março de 1990 - Outorga concessão à SAT Sistema a Tribuna em Comunicação Santos Ltda., para explorar
serviço de radiodifusão de sons e imagens (televisão), na Cidade
de Santos, Estado de São Paulo. Publicado no DO de 8 de março
de 1990.

1201
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99.060 - Decreto de 7 de março de 1990 - Vincula o Instituto Nacional
de Assistência Médica da Previdência Social (Inamps) ao Ministério da Saúde, e dá outras providências. Publicado no DO de 8 de
março de 1990.
....................................
99.061

1202

-Decreto, de 7 de marco de 1990 - Altera o Regulamento do
Imposto sobre Produtos Industrializados, e dá outras providências. Publicado no DO de 8 de marco de 1990.
.

1203

99.062 - Decreto, de 7 de março de 1990 - Homologa a demarcação da
Área Indígena Kraolândia, Estado do Tocantins. Publicado no DO
de 8 de marÇo de 1990.
.............

1204

99.063 - Decreto, de 7 de março de 1990 -Declara de utulidade pública, para fins de desapropriação, área de terreno, com benfeitorias,
de um imóvel rural, situada no Município de Alvorada do Norte,
Estado de Goiás, onde se encontra instalada uma Repetidora Telefônica da Telecomunicações de Brasília S.A. (Telebrasília), e dá
outras providências. Publicado no DO de 8 de março de 1990. ....

1206

99.064 - Decreto de 8 de março de 1990 - Dispõe sobre a execução da
Ata de Retificação do Acordo de Complementação Econômica n?
12 entre o Brasil e a Argentina. Publicado no DO de 9 de março de
1990. .....
.......... .... .. ............. .. ......... .

1207

99.065 - Decreto de 8 de março de 1990 - Altera dispositivos do Regulamento da Ordem do Mérito Forças Armadas (Omfal. Publicado
no DO de 9 de março de 1990. ..
. . . . . . . . . . ... . . . . . . . . . .

1208

99.066 - Decreto, de 8 de março de 1990 - Regulamenta a Lei n? 7.678,
de 8 de novembro de 1988, que dispõe sobre a produção, circulação e comercialização do vinho e derivados do vinho e da uva. Publicado no DO de 9 de março de 1990.
.....................

1209

99.067 - Decreto de 8 de março de 1990 - Declara de utilidade pública
e interesse social, para fins de desapropriação pela Companhia de
Desenvolvimento do Vale do São Francisco (Codevasf), área de
terra localizada no Município de Santana, Estado da Bahia. Publicado no DO de 9 de março de 1990.

1247

99.068"- Decreto de 8 de março de 1990 - Abre à Presidência da República, em favor do Gabinete da Presidência da República, o crédito suplementar no valor de NCz$ 2.000.000,00, para reforço de dotação consignada no vigente Orçamento. Publicado no DO de 9 de
março de 1990.
.........
............

1249

99.069 - Decreto de 8 de março de 1989 - Reabre ao Ministério do Interior, pelo saldo apurado em 31 de dezembro de 1989, o credito extraordinário aberto pelo Decreto n? 98.477, de 6 de dezembro de
1989. Publicado no DO de 9 de março de 1990.

1250

99.070 - Decreto de 8 de março de 1990 - Abre, a Encargos Financeiros da União - Recursos sob Supervisão do Ministério da Fazenda, o crédito suplementar no valor de NCz$ 613.061.000,00, para
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reforço de dotação consignada no vigente Orçamento. Publicado
no DO de 9 de março de 1990.
................
99.071 - Decreto de 8 de março de 1990 - Altera a redação do art. 23,
do Decreto n:' 98.938, de 9.2.1990, que estabelece normas para a
programação e execução orçamentária e financeira, para o
exercício de 1990. Publicado no DO de 9 de março de 1990.
99.072 - Decreto de 8 de março de 1990 - Altera o regulamento dos
serviços públicos rodoviários de transporte coletivo de passageiros, interestaduais e internacionais, e dá outras providências. Publicado no DO de 9 de março de 1990.
. .... " ...
99.073 - Decreto de 8 de março de 1990 - Altera o Decreto n'' 96.760,
de 22 de setembro de 1988, que regulamentou o Decreto-Lei n?
2.433, de 19 de maio de 1988, que dispõe sobre os instrumentos financeiros relativos à política industrial, seus objetivos, e dá outras providências. Publicado no DO de 9 de março de 1990.
99.074 - Decreto de 8 de março de 1990 - Outorga concessão à RBS
TV Santa Rosa Ltda., para explorar serviço de radiodifusão de
sons e imagens (televisão), na Cidade de Santa Rosa, Estado do
Río Grande do Sul. Publicado no DO de 9 de março de 1990. .....
99.075 - Decreto de 8 de março de 1990 - Autoriza a Telecomunicações
Brasileiras S.A. I'I'elebrás) a promover aumento de capital social.
Publicado no DO de 9 de março de 1990.
99.076 - Decreto de 8 de março de 1990 - Autoriza a Telecomunicações
Brasileiras S.A. (Telebrás) a promover aumento de capital social.
Publicado no DO de 9 de março de 1990.
99.077 - Decreto de 8 de março de 1990 - Outorga concessão à Rádio
Planalto de Perdizes Ltda., para explorar serviço de radiodifusão
sonora em onda média, na Cidade de Perdizes, Estado de Minas
Gerais. Publicado no DO de 9 de março de 1990.
99.078 - Decreto, de 8 de marco de 1990 - Outorga concessão à Rádio
Sociedade de Soledade Ltda., para explorar serviço de radiodifusão sonora em onda média, na Cidade de Soledade, Estado da Paraíba. Publicado no DO de 9 de março de 1990.
99.079 - Decreto, de 8 de março de 1990 - Outorga concessáo à Rádio
Ipirá Ltda., para explorar serviço de radidífusão sonora em onda
média, na Cidade de Ip irá , Estado da Bahia. Publicado no DO de
9 de março de 1990. ..
.. . . .
..
99.080 - Decreto de 8 de março de 1990 - Outorga conces são à Rádio
Bom Sucesso Ltda., para explorar serviço de radiodifusão sonora
em onda média, na Cidade de Minas Novas, Estado de Minas Gerais. Publicado no DO de 9 de março de 1990.
....
99.081 - Decreto de 8 de março de 1990 - Outorga concessão à Rádio
Alvorada Ltda., para explorar serviço de radiodifusão sonora em
onda média, na Cidade de Cruz das Almas, Estado da Bahia. Publicado no DO de 9 de março de 1990.
.
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99.082 - Decreto de 8 de março de 1990 - Outorga concessão à Rádio
das Três Fronteiras Ltda., para explorar serviço de radiodifusão
sonora em onda média, na Cidade de Campos Sales, Estado do
Ceará. Publicado no DO de 9 de março de 1990. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
99.083 - Decreto de 8 de março de 1990 - Declara de utilidade pública,
para fins de desapropriação, o imóvel, com suas benfeitorias, situado à Avenida Vicente Machado, n? 147, em Curitiba, Estado do
Paraná, destinado a sediar a Justiça do Trabalho de 1~ Instância.
Publicado no DO de 9 de março de 1990. ..
.. . .
99.084 - Decreto de 8 de março de 1990 - Declara de utilidade pública,
para fins de desapropriação, o prédio e respectivo terreno situado
na Rua São Francisco, n? 52, e o terreno contíguo ao mesmo, situado entre as Ruas Caramuru e Francisco Araújo s/n, ambos na
Cidade de Vitória, Estado do Espírito Santo. Publicado no DO de
9 de março de 1990. ..
.
99.085 - Decreto de 8 de março de 1990 - Declara de utilidade pública,
para fins de desapropriação, imóvel situado no Bairro Areinha,
lote n'' 1 (um), da Quadra n:' 38 da Avenida Bacanga em São Luís
Estado do Maranhão. Publicado no DO de 9 de março de 1990. ...
99.086 - Decreto de 9 de março de 1990 - Encerra as atividades da Co'
missão Executiva e do grupo de trabalho interministerial de proteção do meio ambiente, das comunidades indígenas, das populações envolvidas no processo extrativista e as ribeirinhas de que
trata o Decreto n~ 96.944, de 12 de outubro de 1988, e dá outras
providências. Publicado no DO de 12 de março de 1990.
99.087 - Decreto de 9 de março de 1990 - Promulga o Acordo sobre
Criação de Comissão Mista entre a República Federativa do Brasil e a República de Gana. Publicado no DO de 12 de março de
1990. ..
.
.
...
.
.
99.088 - Decreto de 9 de março de 1990 - Promulga o Acordo de Previdência Social entre a República Federativa do Brasil e a República Helênica. Publicado no DO de 12 de março de 1990.

1269

1270

1272

1273

1274

1275

1276

99.089 - Decreto de 9 de março de 1990 - Promulga o Protocolo de
Cooperação na Área de Tecnologia Industrial entre a República
Federativa do Brasil e a República Popular da China. Publicado
no DO de 12 de março de 1990.
..
.

1277

99.090 - Decreto de 9 de março de 1990 - Promulga o Acordo sobre
Cooperação Cultural entre a República Federativa do Brasil e a
República Socialista da Tchecoslováquia. Publicado no DO de 12
de março de 1990.
.
.

1278

99.091 - Decreto de 9 de março de 1990 - Promulga o Acordo sobre
Cooperação Econômica e Industrial entre a República Federativa
do Brasil e o Governo Federal da Austrta. Publicado no DO de 12
de março de 1990.
..... ... .. .

1278
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99.092 - Decreto de 9 de março de 1990 - Promulga o Convênio para o
Estabelecimento de um Depósito Franco no Porto de Rio Grande
entre a República Federativa do Brasil e a República do Paraguai.
Publicado no DO de 12 de março de 1990. . . ..
99.093 - Decreto de 9 de março de 1990 - Promulga o Acordo sobre
Transporte Aéreo entre a República Federativa do Brasil e o Governo do Canadá. Publicado nó DO de 12 de março de 1990.
99.094 - Decreto de 9 de março de 1990 - Homologa a demarcação administrativa da Área Indígena Maku, no Estado do Amazonas.
Publicado no DO de 12 de março de 1990.
.. ................
99.095 - Decreto de 9 de março de 1990 - Homologa a demarcação administrativa da Área Indígena Yauaretê I, no Estado do Amazonas. Publicado no DO de 12 de março de 1990.
99.096 - Decreto de 9 de março de 1990 - Homologa a demarcação administrativa da Área Indígena Yauaretê 11, no Estado do Amazonas. Publicado no DO de 12 de março de 1990.
99.097 - Decreto de 9 de março de 1990 - Homologa a demarcação administrativa da Área Indígena Xié, no Estado do Amazonas. Publicado no DO de 12 de março de 1990.
.. . . . . . . . . . . . .
99.098 - Decreto de 9 de março de 1990 - Homologa a demarcação administrativa da Área Indígena Icana-Aiari, no Estado do Amazonas. Publicado no DO de 12 de março de 1990.
99.099 - Decreto de 9 de março de 1990 - Homologa a demarcação administrativa da Área Indígena Cuiari, no Estado do Amazonas.
Publicado no DO de 12 de março de 1990. .... . . . . . . . . . . . . . . . . . .
99.100 - Decreto de 9 de março de 1990 - Homologa a demarcação administrativa da Área Indígena Médio Icana. no Estado do Amazonas. Publicado no DO de 12 de março de 1990... '
99.101 - Decreto de 9 de março de 1990 - Homologa a demarcação administrativa da Área Indígena Içana-Río Negro, no Estado do
Amazonas. Publicado no DO de 12 de março de 1990.

1279

1280

1281

1283

1287

1288

1291

1294

1296

1300

99.102 - Decreto de 9 de março de 1990 - Homologa a demarcação administrativa da Área Indígena Cubate, no Estado do Amazonas.
Publicado no DO de 12 de março de 1990. ..
..........

1303

99.103 - Decreto de 9 de março de 1990 - Homologa a demarcação administrativa da Area Indígena Taracué, no Estado do Amazonas.
Publicado no DO de 12 de março de 1990.

1305

99.104 - Decreto de 9 de março de 1990 - Homologa a demarcação administrativa da Área Indígena Kuripaco, no Estado do Amazonas.
Publicado no DO de 12 de março de 1990. .
.
.

1309

99.105 - Decreto de 9 de março de 1990 - Cria, no Estado do Amazonas, a Floresta Nacional Cubaté com os limites que especifica, e
dá outras providências. Publicado no DO de 12 de março de 1990.
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99.106

~

Decreto de 9 de março de 1990 - Cria, no Estado do Amazonas, a Floresta Nacional Urucu com os limites que especifica, e dá
outras providências. Publicado no DO de 12 de março de 1990.
99.107 - Decreto de 9 de março de 1990 - Cria, no Estado do Amazonas, a Floresta Nacional Xié com os limites que especifica, e dá
outras providências. Publicado no DO de 12 de março de 1990.
99.108 - Decreto de 9 de março de 1990 - Cria, no Estado do Amazonas, a Floresta Nacional Icana-Aiar! com os limites que especifica, e dá outras providências. Publicado no DO de 12 de março de
1990.
99.109 - Decreto de 9 de março de 1990 - Cria, no Estado do Amazonas, a Floresta Nacional Cuiari com os limites que especifica, e
dá outras providências. Publicado no DO de 12 de março de 1990.
99.110 - Decreto de 9 de março de 1990 - Cria, no Estado do Amazonas, a Floresta Nacional Içana com os limites que especifica, e dá
outras providências. Publicado no DO de 12 de março de 1990.
99.111 - Decreto de 9 de março de 1990 - Cria, no Estado do Amazonas, a Floresta Nacional Piraiauara com os limites que especifica,
e dá outras providências. Publicado no DO de 12 de março de
1990. ..
.
'"' . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
99.112 - Decreto de 9 de março de 1990 - Cria, no Estado do Amazonas, a Floresta Nacional Taracuá I com os limites que especifica,
e dá outras providências. Publicado no DO de 12 de março de
1990. ..
..
.
99.113 - Decreto de 9 de março de 1990 - Cria, no Estado do Amazo·
nas, a Floresta N aclonal Taracuá II com os limites que especifica,
e dá outras providências. Publicado no DO de 12 de março de
1990.
.
99.114 - Decreto de 9 de março de 1990 - Outorga concessão à Global
Comunicação Ltda., para explorar serviço de radiodifusão sonora
em onda média, na Cidade de Itaobim, Estado de Minas Gerais.
Publicado no DO de 12 de março de 1990.
99.115 - Decreto de 9 de março de 1990 - Outorga concessão à Rádio
Cultura de- Quixadá Ltda., para explorar serviços de radiodifusão
sonora em onda média, na Cidade de Quixadá, Estado do Ceará.
Publicado no DO de 12 de março de 1990.
.
99.116 - Decreto de 9 de março de 1990 - Abre ao Ministério da Agricultura, em favor do Instituto Nacional de Colonização e Reforma
Agrária, o crédito suplementar no valor de NCz$ 21.200.000,00, para reforço de dotação consignada no vigente Orçamento. Publicado no DO de 12 de março de 1990.
........................
99.117 - Decreto de 9 de março de 1990 - Declara de utilidade pública,
para fins de desapropriação, pelo Departamento Nacional de
Obras Contra as Secas (Dnocs}, área de terra necessária à construção do açude público Serafim Dias no Município de Mombaça,
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Estado do Ceará, e dá outras providências. Publicado no DO de
12 de março de 1990. ....
.. .... .......... ........... ... .....
99.118 - Decreto de 9 de março de 1990 - Autoriza o funcionamento do
curso de Administração da Faculdade de Ciências Humanas do
Vale do Rio Grande. Publicado no DO de 12 de março de 1990. '"
99.119 - Decreto de 9 de março de 1990 - Autoriza aumento do capital da Rede Ferroviária Federal S.A. (RFFSAl para NCz$
5.393.079.466,33. Publicado no DO de 12 de março de 1990. ..... ..
99.120 - Decreto de 9 de março de 1990 - Outorga concessão ao Sistema Universidade de Radiodifusão Ltda., para explorar Serviço
Especial de Televisão por Assinatura (TVA), na região metropolitana de Belo Horizonte, Estado de Minas Gerais. Publicado no
DO de 12 de março de 1990.
. ..

1345

1348

1349

1349

99.121 - Decreto de 9 de março de 1990 - Outorga .concessão à Central
TV A Ltda., para explorar Serviço Especial de Televisão por Assinatura (TVA), na região metropolitana de Belo Horizonte, Estado
de Minas Gerais. Publicado no DO de 12 de março de 1990.

1350

99.122 - Decreto .de 9 de março de 1990 - Outorga concessão à Rádio
Itatiaia Ltda., para explorar Serviço Especial de Televisão por
Assinatura (TV A), na região metropolitana de Belo Horizonte, Estado de Minas Gerais. Publicado no DO de 12 de março de 1990..

1351

99.123 - Decreto de 9 de março de 1990 - Outorga concessão à Trianon
Sistema de Comunicação Ltda., para explorar Serviço Especial de
Televisão por Assinatura (TVA), na região metropolitana de Belo
Horizonte, Estado de Minas Gerais. Publicado no DO de 12 de
março de 1990. ...
.........
.. ......... .............. ..

1352

99.124 - Decreto de 9 de março de 1990 - Outorga concessão à Televisão Exclusiva Ltda., para explorar Serviço Especial de Televisão
por Assinatura (TV A), na região metropolitana de Curitiba, Estado do Paraná. Publicado no DO de 12 de março de 1990.
99.125 - Decreto de 9 de março de 1990 - Outorga concessão à São
Paulo Enlaces Lt.da., para explorar Serviço Especial de Televisão
por Assinatura (TVA), na região metropolitana de Curitiba, Estado do Paraná. Publicado no DO de 12 de março de 1990.
99.126 - Decreto de 9 de março de 1990 - Outorga concessão à TV
Upaon-Açu Ltda., para explorar Serviço Especial de Televisão
por Assinatura (TV A), na Cidade de São Luís, Estado do Maranhão. Publicado no DO de 12 de março de 1990
'"
99.127 - Decreto de 9 de março de 1990 - Outorga concessão a Empresa de Televisão João Pessoa Ltda., para explorar serviço de radiodifusão 'de sons e imagens (televisão), na Cidade de João Pessoa, Estado da Paraíba. Publicado no DO de 12 de março de 1990.
99.128 - Decreto de 9 de março de 1990 - Outorga concessão a Rádio
Vale do Rio Paraná Ltda., para explorar serviço de radiodifusão

1353
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sonora em onda média, na Cidade de Presidente Epítácío, Estado
de São Paulo. Publicado no DO de 12 de março de 1990.

1357

99.129 - Decreto de 9 de março de 1990 - Outorga concessão a Rádio
Clube de Inhapím Ltda., para explorar serviço de radiodifusão sonora em onda média, na Cidade de Inhapím, Estado de Minas Gerais. Publicado no DO de 12 de março de 1990.

1358

99.130 - Decreto de 9 de março de 1990 - Outorga concessão à Empresa de Radiodifusão Campcgrandense Ltda., para explorar serviço
de radiodifusão sonora em onda média, na Cidade de Campo
Grande, Estado do Mato Grosso do Sul. Publicado no no de 12
de março de 1990.
..........................................
99.131 - Decreto de 9 de março de 1990 - Renova a concessão outorgada à Sociedade Rádio da Paraíba Ltda., para explorar serviço de
radiodifusão sonora em onda média, na Cidade de Campina Grande, Estado da Paraíba. Publicado no DO de 12 de março de 1990..
99.132 - Decreto de 9 de março de 1990 - Renova a concessão outorgada à Rádio Rio Claro Ltda., para explorar serviço de radiodifusão
sonora em onda média, na Cidade de Iporé, Estado de Goiás. Publicado no DO de 12 de março de 1990.
99.133 - Decreto de 9 de março de 1990 - Renova a concessão outorgada à Sociedade Rádio Blumenau Ltda., para explorar serviço de
radiodifusão sonora em onda média, na Cidade de Blumenau, Estado de Santa Catarina. Publicado no DO de 12 de março de 1990.
99.134 - Decreto de 9 de março de 1990 - Renova a concessão outorgada à Sociedade Rádio Rural de Muzambinho Ltda., para explorar
serviço de radiodifusão sonora em onda média, na Cidade de Muzambínho, Estado de Minas Gerais. Publicado no DO de 12 de
março de 1990.
...........................................
99.135 - Decreto de 9 de março de 1990 - Renova a concessão outorgada à Rádio Cultura do Agreste Meridional Ltda., para explorar
serviço de radiodifusão sonora em onda média, na Cidade de Garanhuns, Estado de Pernambuco. Publicado no DO de 12 de março
de 1990.
..
.. .
99.136 - Decreto de 12 de março de 1990 - Dispõe sobre a execução do
Acordo de Alcance Parcial de Renegociação das Concessões Outorgadas no Período 1962/1980 entre o Brasil e a Colômbia (Acordo n? 10). Publicado no DO de 13 de março de 1990.
99.137 - Decreto de 12 de março de 1990 - Altera o Estatuto da empresa pública Financiadora de Estudos e Projetos (Finep). Publicado
no DO de 13 de março de 1990.
........... . ... ..... ...... .
99.138 - Decreto de 12 de março de 1990 - Abre, ao Senado Federal, o
crédito suplementar no valor de NCz$ 4.087_000,00, para reforço de
dotações consignadas no vigente Orçamento. Publicado no DO de
13 de março de 1990.
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99.139 - Decreto de 12 de março de 1990 - Autoriza o funcionamento
do curso de Administração, das Faculdades Integradas do Planalto Central, em Luzíânia, Estado de Goiás. Publicado no DO de 13
de março de 1990.
99.140 - Decreto de 12 de março de 1990 - Autoriza o funcionamento
do curso de Pedagogia a ser ministrado pelas Faculdades Integradas do Planalto Central em Luziânia, Estado de Goiás. Publicado
no DO de 13 de março de 1990.
99.141 - Decreto de 12 de março de 1990 - Declara de interesse social,
para fins de reforma agrária, o imóvel rural denominado Fazenda
Planalto/Pedesa, situado no Município de Santa Luzia, Estado do
Maranhão, e dá outras providências. Publicado no DO de 13 de
março de 1990.
99.142 - Decreto de 12 de março de 1990 - Cria, no Estado de Santa
Catarina, a Reserva Biológica Marinha do Arvoredo, e dá outras
providências; Publicado no DO de 13 de março de 1990.

1369

1370
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99.143 - Decreto de 12 de março de 1990 - Declara de preservação permanente a vegetação natural das áreas que descreve. Publicado
no DO de 13 de março de 1990.
99.144 - Decreto de 12 de março de 1990 - Cria a Reserva Extrativista
Chico Mendes. Publicado no DO de 13 de março de 1990.
99.145 - Decreto de 12 de março de 1990 - Cria a Reserva Extrativista
do Rio Cajado Publicado no DO de 13 de março de 1990.
99.146 - Decreto de 12 de março de 1990 - Abre à Presidência da Re·
pública, em favor do Estado-Maior das Forças Armadas, o crédito
suplementar no valor de NCz$ 29.630.000,00, para reforço de dotações consignadas no vigente Orçamento. Publicado no DO de 13
de março de 1990.
..
...

1388

99.147 - Decreto de 12 de março de 1990 - Reabre ao Ministério da
Saúde, em favor da Administração Direta e da Superintendência
de Campanhas de Saúde Pública, pelos saldos apurados em 31 de
dezembro de 1989, os créditos especiais abertos pelos Decretos ns s
98.299, de 18 de outubro de 1989, 98.633, de 20 de dezembro de 1989
e 98.742, de 28 de dezembro de 1989. Publicado no DO de 13 de
março de 1990.

1389

99.148 - Decreto de 12 de março de 1990 - Abre ao Orçamento da
União, em favor do Ministério da Saúde, o crédito suplementar de
NCz$ 60.000.000,00 para reforço de dotação consignada no vigente
Orçamento. Publicado no DO de 13 de março de 1990.

1390

99.149 .- Decreto de 12 de março de 1990 - Abre ao Ministério da Saúde, em favor do Instituto Nacional de Alimentação e Nutrição e
da Fundação das Pioneiras Sociais, o crédito suplementar de
NCz$ 38.584.000,00, para reforço de dotações consignadas no vigente Orçamento. Publicado no DO de 13 de março de 1990.

1391
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1379
1386
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99.150

~

Decreto de 12 de março de 1990 - Abre ao Orçamento da
União, em favor do Ministério da Saúde, o crédito suplementar de
NCz$ 152.530.000,00 para reforço de dotação consignada no vigente
Orçamento. Publicado no DO de 13 de março de 1990
.

1392

99.151 - Decreto de 12 de março de 1990 - Reabre ao Orçamento Fiscal
da União, em favor do Ministério dos Transportes pelo saldo apurado em 31 de dezembro de 1989, o crédito especial aberto pelo Decreto n? 98.137, de 13 de setembro de 1989. Publicado no DO de 13
.
.
de março de 1990.

1393

99.152 - Decreto de 12 de março de 1990 - Reabre ao Orçamento Fiscal
da União, em favor do Ministério dos Transportes pelo saldo apurado em 31 de dezembro de 1989, o crédito especial aberto pelo Decreto n? 98.371, de 7 de novembro de 1989. Publicado no DO de 13
de março de 1990.
.
.
.
.
99.153 - Decreto de 12 de março de 1990 - Reabre ao Orçamento Fiscal
da União, em favor do Ministério dos Transportes pelo saldo apurado em 31 de dezembro de 1989, o crédito especial aberto pelo Decreto n? 98.647,de 20 de dezembro de 1989. Publicado no DO de 13
de março de 1990. .
.

1394

1395

99.154 - Decreto de 12 de março de 1990 - Reabre ao Orçamento Fiscal
da União, em favor do Ministério dos Transportes pelo saldo apurado em 31 de dezembro de 1989, o crédito especial aberto pelo Decreto n? 98.754, de 29 de dezembro de 1989. Publicado no DO de 13
.
.
de março de 1990.

1396

99.155 - Decreto de 12 de marco de 1990 -r- Outorga concessão à TV Minas Sul Ltda., para explorar serviço de radiodifusão de sons e
imagens (televisão), na Cidade de Vargtnha, Estado de Minas Gerais. Publicado no DO de 13 de março de 1990 _
.

1397

99.156 - Decreto de 12 de março de 1990 - Outorga concessão à Televisão Independente de São José do Rio Preto Ltda., para explorar
serviço de radiodifusão de sons e imagens (televisão), na Cidade
de São José do Rio Preto, Estado de São Paulo. Publicado no DO
de 13 de março de 1990
.

1398

99.157 - Decreto de 12 de marco de 1990 - Outorga concessão à Rádio
Vale do Iguaçu do Verê Ltda., para explorar serviço de radiodifusão sonora em onda média, na Cidade de Verê, Estado do Paraná.
Publicado no DO de 13 de março de 1990
.

1399

99.158 - Decreto de 12 de março de 1990 - Torna sem efeito o Decreto
n? 99.114, de 9 de março de 1990. Publicado no DO de 13 de março
de 1990.

1400

99.159 - Decreto de 12 de marco de 1990 - Outorga concessão à TV
Delta de Curitiba Ltda., para explorar Serviço Especial de Televisão por Assinatura (TV A), na região metropolitana de Curitiba,
Estado do Paraná. Publicado no DO de 13 de março de 1990.

1401
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99.160 - Decreto de 12 de março de 1990 - Outorga concessão à Sociedade Rádio Alvorada Ltda., para explorar Serviço Especial de Televisão por Assinatura (TV A), na região metropolitana de Belo
Horizonte, Estado de Minas Gerais. Publicado no DO de 13 de
.......................

1402

99.161 - Decreto de 12 de março de 1990 - Outorga concessão à Rádio
Princesa do Vale Ltda., para explorar Serviço de Radiodifusão
Sonora em Onda Média, na Cidade de Itaobim, Estado de Minas
Gerais. Publicado no DO de 13 de março de 1990..
99.162 - Decreto de 12 de março de 1990 - Concede autorização para
funcionar como empresa de energia elétrica à Malacco Amarante
Energética S.A. Publicado no DO de 13 de março de 1990. ..... . .

março de 1990.

1403

1404

99.163 - Decreto de 12 de março de 1990 - Promulga o Acordo Básico
de Cooperação Científica e Tecnológica, entre a República Federativa do Brasil e a República Socialista da Tchecoslováquia. Publicado no DO de 13 de março de 1990.
99.164 - Decreto de 12 de março de 1990 - Promulga o Acordo de Cooperação Científica e Tecnológica entre o Governo da República
Federativa do Brasil e o Governo da República Portuguesa. Publicado no DO de 13 de março de 1990.

1405

99.165 - Decreto de 12 de março de 1990 - Promulga a Convenção das
Nações Unidas sobre o Direito do Mar. Publicado no DO de 14 de
março de 1990.
....................

1406

1404

99.166 - Decreto de 13 de março de 1990 - Cria a Reserva Extrativiste
do Rio Ouro Preto. Publicado no DO de 14 de março de 1990.
99.167 - Decreto de 13 de março de 1990 - Regulamenta a Lei n? 7.976,
de 27 de dezembro de 1989, que dispõe sobre o refinanciamento,
pela União, da dívida externa de responsabilidade dos Estados,
do Distrito Federal, dos Municípios e de suas entidades da administração indireta. Publicado no DO de 14 de março de 1990.

1414

99.168 - Decreto de 13 de março de 1990 - Dispõe sobre a administracão dos Portos Organizados e a estruturação dos Conselhos Especiais de Usuários. Publicado no DO de 14 de março de 1990.

1417

99.169 - Decreto de 13 de março de 1990 - Outorga conces são à TV
Amazônia Ltda., para explorar serviço de radiodifusão de sons e
imagens (televisão) na Cidade de Macapá, Estado do Amapá. Publicado no DO de 14 de março de 1990.

1420

99.170 - Decreto de 13 de março de 1990 - Homologa a demarcação da
Terra Indígena que menciona, no Estado de Rondônia. Publicado
no DO de 14 de março de 1990.
.

1421

99.171 - Decreto de 13 de março de 1990 - Abre ao Ministério das Relações Exteriores o crédito suplementar no valor de NCz$
3.338.000,00, para reforço de dotação consignada no vigente Orçamento. Publicado no DO de 14 de março de 1990.

1423

1407
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99.172 - Decreto de 13 de março de 1990 - Abre à Presidência da República, em favor da Secretaria de Planejamento e Coordenação
- Entidades Supervisionadas, crédito suplementar no valor de
NCz$ 29.500.000,00, para reforço de dotações consignadas no vigente Orçamento. Publicado naDO de 14 de março de 1990.

1424

99.173 - Decreto de 14 de março de 1990 - Declara de utilidade pública, para fins de constítuicão de servidão administrativa, faixa de
terra destinada à passagem do ramal de linha de transmissão, da
Empresa Elétrica Bragantina S.A., no Estado de São Paulo. Publicado no DO de 14 de março de 1990.

1425

99.174 - Decreto de 14 de março de 1990 - Declara de utilidade pública, para fins de constituição de servidão administrativa, faixa de
terra destinada à passagem de linha de transmissão de FurnasCentrais Elétricas S.A., nos Estados do Paraná e São Paulo. Publicado no DO de 14 de março de 1990.. . .
............... .
99.175 - Decreto de 14 de março de 1990 - Declara de utilidade públ ica, para fins de constituição de servidão administrativa, faixa de
terra destinada à passagem de linhas de transmissão da Centrais
Elétricas do Norte do Brasil S.A. (Eletronortel, no Estado do
Amazonas. Publicado no DO de 14 de março de 1990.
99.176 - Decreto de 14 de março de 1990 - Dá a denominação de Governador Pedro Ivo de Figueiredo Campos à barragem de contenção de cheias que especifica. Publicado no DO de 15 de março de
1990.
..........
..........
.. ............ .
99.177 - Decreto de 15 de março de 1990 - Dispõe sobre o regime de
acumulação de cargos e empregos, e dá outras providências. Publicado no DO de 15 de março de 1990.

1427

1428

1430

1430

99.178 - Decreto de 15 de março de 1990 - Dispõe sobre contenção de
despesas na Administração Pública Federal, e dá outras providências. Publicado no DO de 15 de março de 1990.

1432

99.179 - Decreto de 15 de março de 1990 - Institui o Programa Federal
de Desregulamentacâo. Publicado no DO de 15 de março de 1990..

1437

99.180 - Decreto de 15 de março de 1990 - Dispõe sobre a reorganização e o funcionamento dos órgãos da Presidência da República e
dos Ministérios, e dá outras providências. Publicado no DO de 15
de março de 1990 e retificado no DO de 19 de março de 1990.

1439

99.181 - Decreto de 15 de março de 1990 - Dispõe sobre a legislação do
Imposto sobre Produtos Industrializados, e dá outras providências. Publicado no DO de 16 de março de 1990.

1535

99.182 - Decreto de 15 de março de 1990 - Dispõe sobre a legislação do
Imposto sobre Produtos Industrializados. Publicado no DO de 16
de março de 1990 e republícado no DO de 26 de março de 1990.

1536

99.183 - Decreto de 15 de março de 1990 - Dispõe sobre a legislação
relativa à contenção de despesas na Administração Pública FedeCoL Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 182(2, t.2):1691-1713, marJabr.1990.
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ral, e dá outras providências. Publicado no DO de 16 de março de
1990.
.

1536

99.184 - Decreto de 15 de março de 1990 - Regulamenta o Cadastro
Nacional de Bens Imóveis, e dá outras providências. Publicado no
DO de 16 de março de 1990. ..
...............

1541

99.185 - Decreto de 15 de março de 1990 - Aprova o Regimento Interno Consolidado da Secretaria-Geral, do Gabinete Militar da Presidência da República e do Gabinete Pessoal do Presidente da República. Publicado no DO de 19 de março de 1990.
.
'
99.186 - Decreto de 17 de março de 1990 - Dispõe sobre procedimentos
relativos aos servidores em exercício nos órgãos e entidades extintos ou dissolvidos da Administração Pública Federal, e dá outras
providências. Publicado no DO de 19 de março de 1990. ...

1559

99.187 - Decreto de 17 de março de 1990 - Delega competência ao Cbe- .
fe do Estado-Maior das Forças Armadas, aos Titulares das Secretarias da Presidência da República e ao Consultor-Geral da República. Publicado no DO de 19 de março de 1990.

1566

99.188 - Decreto de 17 de março de 1990 - Dispõe sobre contenção de
despesas na Administração Pública Federal, e dá outras providências. Publicado no DO de 19 de março de 1990.

1566

1543

99.189 - Decreto de 17 de março de 1990 - Fixa Quadro de Distribuição do Grupo-Direção e Assessoramento Superiores (DAS) nos órgãos da Presidência da República e nos ministérios civis. Publicado no DO de 19 de março de 1990.
99.190 - Decreto de 19 de março de 1990 - Altera os incisos I e VI do
artigo I? do Decreto n? 98.660, de 21 de dezembro de 1989, que fixa
os efetivos do Exército para 1990. Publicado no DO de 20 de março de 1990.
. ..... . . .

1607

99.191 - Decreto de 20 de março de 1990 - Dispõe sobre a distribuição
de imóveis funcionais. Publicado no DO de 21 de março de 1990.

1608

99.192 - Decreto de 21 de março de 1990 - Dispõe sobre a extinção e
dissolução de entidades da Administração Pública Federal, e dá
outras providências. Publicado no DO de 22 de março de 1990.

1609

99.193 - Decreto de 27 de março de 1990 - Dispõe sobre as atividades
relacionadas ao zoneamento ecológico-econômico, e dá outras providências. Publicado no DO de 28 de março de 1990.

1612

99.194 ---, Decreto de 27 de março de 1990 - Institui Grupo de Trabalho,
sob a coordenação da Secretaria de Assuntos Estratégicos da Presidência da República. Publicado no DO de 28 de março de 1990..

1612

99.195 - Decreto de 28 de março de 1990 - Altera os Anexos I e II do
Decreto n? 99.180, de 15 de março de 1990. Publicado no DO de 29
de março de 1990.
.. .
. ..

1614

1574

99.196 - Decreto de 28 de março de 1990 - Abre ao Orçamento da
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tar no valor de Cr$ 300.000.000,00, para reforço de dotação consignada no vigente Orçamento. Publicado no DO de 29 de março de
1990.

1621

99.197 - Decreto de 29 de março de 1990 - Dispõe sobre a revisão dos
valores fixados nos artigos 16. 21, 22, 52 e 64 do Decreto-Lei n~
2.300, de 21 de novembro de 1986. Publicado no DO de 30 de março
de 1990.

1622

99.198 - Decreto de 29 de março de 1990 - Dispõe sobre a revisão dos
valores fixados no art. 8? do Decreto n? 96.141, de 7 de junho de
1988. Publicado no DO de 30 de março de 1990.

1624

99.199 - Decreto de 29 de março de 1990 - Procede à transferência das
dotações orçamentárias que especifica - Publicado no DO de 30
de março de 1990.
................

1624

99.200 - Decreto de 30 de março de 1990 - Dá nova redação ao art. 3~
do Decreto n? 74.557, de 12 de setembro de 1974, que criou a Comissão Interministerial para os Recursos do Mar (CIRM). Publicado no DO de 2 de abril de 1990. .
"
,.'., .. ,

1626

99.201 - Decreto de 3 de abril de 1990 - Autoriza a Superintendência
Nacional do Abastecimento (Sunab) a não ajuizar ações que menciona, e dá outras providências. Publicado no DO de 4 de abril de
1990.
99,202 - Decreto de 4 de abril de 1990 - Expede normas complementares relativas à extinção dos órgãos da Administração Pública Federal direta, Publicado no DO de 5 de abril de 1990. """.,.,."
99.203 - Decreto de 6 de abril de 1990 - Transfere a sede do Departamento Nacional de Estradas de Rodagem (DNER), para a cidade
de Brasília, Distrito Federal, e dá outras providências. Publicado
no DO de 9 de abril de 1990. ,.,
' .. ' .. ,.,
' .. '
,',..

1627

1628

1630

99.204 - Decreto de 6 de abril de 1990 - Promulgação do Ato Constitutivo da Rede de Informação Tecnológica Latino-Americana
(RITLA), Publicado no DO de 9 de abril de 1990, .'"' .. ,,,......
99,205 - Decreto de 6 de abril de 1990 - Fixa Quadro de Distribuição
do Grupo-Direção e Assessoramento Superiores (DAS) no Ministério das Relações Exteriores. Publicado no DO de 9 de abril de
1990.
99.206 - Decreto de 6 de abril de 1990 - Altera a Tabela de Indenização de Representação dos Gabinetes da Presidência da República.
Publicado no DO de 9 de abril de 1990, " .. , ... , ... ,., ..... ' .. '.,
99.207 - Decreto de 12 de abril de 1990 - Dispõe sobre a composição
do Conselho Monetário Nacional (CNM), e dá outras providências. Publicado no DO de 13 de abril de 1990.
., .. ,., .. , ,.. .

1640

99.208 - Decreto de 12 de abril de 1990 - Dispensa da Função de Assessoramento Superior (F AS) os servidores que indica. Publicado
no DO de 17 de abril de 1990.

1642
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99.209 - Decreto de 16 de abril de 1990 - Regulamenta a Lei n~ 8.011,
de 4 de abril de 1990, que dispõe sobre a venda de imóveis da
União situados em Braeílía, Distrito Federal, e dá outras providências. Publicado no DO de 17 de abril de 1990.
99.210 - Decreto de 16 de abril de 1990 - Altera a redação do art. 2~ do
Decreto n? 99.177, de 15 de março de 1990. Publicado no DO de 17
de abril de 1990. ....
..............
..............

1643

1647

99.211 - Decreto de 17 de abril de 1990 - Dá nova redação aos arts. I?
e 2? do Decreto n? 92.466, de 17.de março de 1986, e dá outras providências. Publicado rio DO de 18 de abril de 1990.

1647

99.212 - Decreto de 17 de abril de 1990 - Dá nova redação aos arts. I?
e 2? do Decreto n? 92.467, de 17 de março de 1986, e dá outras providências. Publicado no DO de 18 de abril de 1990.

1649

99.213 - Decreto de 18 de abril de 1990 - Altera o artigo I? do Decreto
n? 96.660, de 6 de setembro de 1988, que dispõe sobre o Grupo de
Coordenação incumbido de elaborar e atualizar o Plano Nacional
de Gerenciamento Costeiro. Publicado no DO de 19 de abril de
1990.

1650

99.214 - Decreto de 19 de abril de 1990 - Altera os arts. 3?, 4?, 5?, 7? e
22 do Decreto n? 99.188, de 17 de março de 1990. Publicado no DO
de 20 de abril de 1990.

1651

99.215 - Decreto de 19 de abril de 1990 - Dispõe sobre a execução da
Ata de Retificação do Décimo Oitavo e do Vigésimo Segundo Protocolo Adicional ao Acordo de Alcance Parcial n? 1 entre o Brasil
e a Argentina. Publicado no DO de 20 de abril de 1990.
99.216 - Decreto de 19 de abril de 1990 - Dispõe sobre a execução do
Primeiro Protocolo Adicional ao Acordo Comercial n? 13, no Setor
de Indústria Fonográfica, entre o Brasil, a Argentina, o México, o
Uruguai e a Venezuela. Publicado no DO de 20 de abril de 1990. ..

1654

1655

99.217 - Decreto de 23 de abril de 1990 - Dispõe sobre a coordenação
das solenidades de substituição da Bandeira Nacional, hasteada
no mastro especial implantado na Praça dos Três Poderes, em
Brasília, e dá outras providências. Publicado no DO de 24 de abril
de 1990.
. . . . . . . . . . . . . . . . . ..

1656

99.218 - Decreto de 23 de abril de 1990 - Aprova o Estatuto da Fundação Legião Brasileira de Assistência (LBA), e dá outras providências. Publicado no DO de 25 de abril de 1990.

1657

99.219 - Decreto de 25 de abril de 1990 - Declara de' utilidade pública,
para fins de desapropriação, imóvel situado na Rua Boulevar 14
de maio, n? 1652, Centro, no Município de Parintins, Estado do
Amazonas. Publicado no DO de 26 de abril de 1990. .... .

1664

99.220 - Decreto de 25 de abril de 1990 - Declara de utilidade pública,
para fins de desapropriação, imóvel situado na Rua Eduardo Ribeiro, n? 2.046, Centro, no Município de Itacoatiara, Estado do
Amazonas. Publicado no DO de 26 de abril de 1990. '"

1665
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99.221 - Decreto de 25 de abril de 1990 - Cria a Comissão Interministerial para a Preparação da Conferência das Nações Unidas sobre
o Meio Ambiente e Desenvolvimento (CIMA), e dá outras providências. Publicado no DO de 26 de abril de 1990.
99.222 - Decreto de 25 de abril de 1990 - Dispõe sobre a execução do
Nono Protocolo Adicional ao Acordo Comercial n? 5, no Setor da
Indústria Química, entre o Brasil e a Argentina. Publicado no DO
de 26 de abril de 1990.
99.223 - Decreto de 25 de abril de 1990 - Dispõe sobre a execução da
Ata de Retificação do Nono Protocolo Adicional ao Acordo Comercial n? 21 entre o Brasil, a Argentina, o Chile, o México e o
Uruguai. Publicado no DO de 26 de abril de 1990.
99.224 - Decreto de 26 de abril de 1990 - Dispõe sobre a execução do
Vigésimo Nono Protocolo Adicional ao Acordo de Alcance Parcial
de Renegociação das Concessões Outorgadas no Período 1962/80
entre o Brasil e a Argentina (Acordo n'? 1). Publicado no DO de 27
de abril de 1990
,....
.............
99.225 - Decreto de 26 de abril de 1990 - Fixa Quadro de Distribuição
do Grupo-Direção e Assessoramento Superiores (DAS) nos órgãos
da Vice-Presidência da República. Publicado no DO de 27 de abril
de 1990.
.. ..
.
99.226 - Decreto de 27 de abril de 1990 - Dispõe sobre a dissolução de
entidades da Administração Pública Federal, e dá outras providências. Publicado no DO de 30 de abril de 1990.
99.227 - Decreto de 27 de abril de 1990 - Altera dispositivos do Decreto n? 86.325, de I? de setembro de 1981, e dá outras providências.
Publicado no DO de 30 de abril de 1990.
.. ...... ..........
99.228 - Decreto de 27 de abril de 1990 - Altera dispositivo do Regulamento para o Quadro de Oficiais Temporários do Ministério da
Aeronáutica, aprovado pelo Decreto n'? 85.866, de I? de abril de
1981. Publicado no DO de 30 de abril de 1990.
..............
99.229 - Decreto de 27 de abril de 1990 - Dá nova redação ao art. 16
do Decreto n'' 99.188, de 17 de março de 1990, que dispõe sobre
contenção de despesas na Administração Pública Federal. Publicado no DO de 30 de abril de 1990. ....
..................

1667

1670

1671

1672

1673

1674

1676

1676

1677

REPUBLlCAÇÚES

DECRETOS
BIMESTRE MARCOJABJUL DE 1990

99.011 - Decreto de 2 de março de 1990 - Regula a extinção de cargos
e empregos vagos previstos na Lei n? 7.800, de 10 de julho de 1989,
e dá outras providências. Republicado no DO de 7 de março de
1990.
.
.
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99.182 - Decreto de 15 de março de 1990 - Dispõe sobre a legislação do
Imposto sobre Produtos Industrializados. Republicado no DO de
26 de março de 1990.
.........................................

1680

RETIFICAÇOES

DECRETOS
BIMESTRE JANEIRO/FEVEREIRO DE 1990

98.970 - Decreto de 20 de fevereiro de 1990 - Reabre ao Ministério da
Justiça, em favor da Radiobrás - Empresa Brasileira de Comunicação S.A., pelo saldo apurado em 31 de dezembro de 1989, o crédito especial aberto pelo Decreto n'.' 98.468, de 5 de dezembro de
1989. Publicado no DO de 21 de fevereiro de 1990 e retificado no
DO de 8 de março de 1990 e no DO de 14 de março de 1990.

1681

BIMESTRE MARÇO/ABRIL DE 1990

99.180 - Decreto de 15 de março de 1990 - Dispõe sobre a reorganização e o funcionamento dos órgãos da Presidência da República e
dos Ministérios, e dá outras providências. Retificado no DO de 19
de março de 1990.
99.188 - Decreto de 17 de março de 1990 - Dispõe sobre contenção de
despesas na Administração Pública Federal, e dá outras providências. Retificado no DO de 5 de abril de 1990.
99.199 - Decreto de 29 de março de 1990 - Procede à transferência das
dotações orçamentárias que especifica. Retificado no DO de 2 de
abril de 1990 . . . . . . . . . .
.......................................
Retificado no DO de 3 de abril de 1990.

1681

1689

1689
1690
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COMPANHIA AUXILIAR DE EMPRESAS ELÉTRICAS BRASILEIRAS ICAEEB)
-

Dissolução.
Decreto n? 99.192, de 21 de março de 1990.
Decreto n:' 99.226, de 27 de abril de 1990.

1609
1674

COMPANHIA BRASILEIRA DE INFRA-ESTRUTURA FAZENDÁRIA (IN FAZ)
-

Dissolução.
Decreto n:' 99.192, de 21 de março de 1990
Decreto TI,O 99.226, de 27 de abril de 1990
.

1609

.

1774

COMPANHIA BRASILEIRA DE PROJETOS INDUSTRIAIS
ICOBRAPII
-

Dissolução.
Decreto TI.O 99.192, de 21 de março de 1990. ...

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

1609

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO VALE DO SÃO FRANCISCO ICODEVASF)
-

Imóvel rural - Desapropriação
Santana (BAI.
Decreto n:' 99.067, de 8 de março de 1990.

COMPLEMENTAÇÃO ECONOMICA
- Tratado
Brasil x Argentina.
Decreto nf' 98.989, de 2 de março de 1990.
Decreto n? 98.990, de 2 de março de 1990.
COMUNIDADE INDíGENA
Decreto n:' 99.086, de 9 de março de 1990.

1247

1046
1047

1274

CONFERÊNCIA DAS NAÇOES UNIDAS SOBRE MEIO AMBIENTE
E DESENVOLVIMENTO
-

Preparação.
Decreto n? 99.211, de 17 de abril de 1990.

1647

CONGRESSO NACIONAL
-

'I'elejornal.
Decreto n.O 98.999, de 2 de março de 1990.

1059

CONSELHO MONETÁRIO NACIONAL (CMNI
-

Composição.
Decreto n.O 99.207, de 12 de abril de 1990.

1640
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CONSULTORIA-GERAL DA REPÚBLICA
-

Cargo de confiança - Provimento.
Decreto n? 99.187, de 17 de março de 1990.

1566

CONVENÇAO DAS NAÇOES UNIDAS SOBRE O DIREITO DO MAR
Promulgação.
Decreto n.O 99.165. de 12 de março de 1990.

1406

COOPERAÇAo CIENTÍFICA
- Tratado
Brasil x Gana.
Decreto n? 99.087. de 9 de março de 1990.
Brasil x Portugal.
Decreto n.O 99.164, de 12 de março de 1990.
Brasil x Tchecoslováquia.
Decreto n,O 99.163, de 12 de março de 1990.

COOPERAÇAO COMERCIAL
Tratado
Brasil x Gana.
Decreto n? 99.087, de 9 de março de 1990.

1275
1405
1404

1275

COOPERAÇAo CULTURAL
Tratado
Brasil x Gana.
Decreto n" 99.087, de 9 de março de 1990.
Brasil x Tchecoslováquia.
Decreto nr 99.090, de 9 de março de 1990.

COOPERAÇAO ECONOMICA
Tratado
Brasil x Áustria.
Decreto n? 99.091, de 9 de março de 1990.
Brasil x Gana.
Decreto n? 99.087, de 9 de março de 1990.

1275

1278

1278

1275

COOPERAÇAO FINANCEIRA
- Tratado
Brasil x Gana.
Decreto n? 99.087, de 9 de março de 1990.

1275

COOPERAÇAOINDUSTRIAL
-

Tratado
Brasil x Áustria.
Decreto n.O 99.091, de 9 de março de 1990...
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COOPERAÇAO TECNOLÓGICA
Tratado
Brasil x Gana.
Decreto n.O 99.087, de 9 de março de 1990
Brasil x Portugal.
Decreto nr 99.164, de 12 de março de 1990
Brasil x Tchecoslováquia.
Decreto n? 99.163, de 12 de março de 1990

1275

.

~

.

1405

.

1404

CRÉDITO ESPECIAL
-

Empresa Brasileira de Comunicação (Radiobrás).
Decreto n? 98.970, de 20 de fevereiro de 1990 (publicado no DO de
21 de fevereiro de 1990 e retificado no DO de 8 de março de 1990).
(Retificado no DO de 14 de março de 1990).
.
.

1681
1681

Justiça do Trabalho.

Decreto n,O 98.998, de 2 de março de 1990.
Decreto n;' 99.000, de 2 de março de 1990.
Decreto n? 99.001, de 2 de março de 1990.

1058
1060
1061

Ministério da Justiça.
Decreto n:' 98.970, de 20 de fevereiro de 1990 (publicado no DO de
21 de fevereiro de 1990 e retificado no DO de 8 de março de 1990) ..
(Retificado no DO de 14 de março de 1990)....

1681
1681

Ministério da Saúde.
Decreto nf> 99.147, de 12 de março de 1990.
Ministério dos Transportes.
Decreto nr 99.151, de 12 de março de 1990.
Decreto n.O 99.152, de 12 de março de 1990.
Decreto n:' 99.153, de 12 de março de 1990.
Decreto n.O 99.154, de 12 de março de 1990.
.
.
Superintendência de Campanhas de Saúde Pública (Sucam).
Decreto n:' 99.147, de 12 de março de 1990.

1389
1393
1394
1395
1396
1389

CRÉDITO EXTRAORDINÁRIO
Ministério do Interior.
Decreto n" 99.035, de 5 de março de 1990.
Decreto n:' 99.069, de 8 de março de 1990.

1176

1250

CRÉDITO SUPLEMENTAR
Encargos Financeiros da União
Supervisão - Ministério da Fazenda.
Decreto n.O 99.070, de 8 de março de 1990.

.

Estado- Maior das Forças Armadas (Emfa).
Decreto n:' 99.146, de 12 de março de 1990. ....

,..............

1251
1388
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-

Fundação Nacional do Índio (Funai]
Decreto n.o 99.012, de 2 de março de 1990.
- Instituto Nacional de Alimentação e Nutrição {Inan).
Decreto n.O 99.149, de 12 de março de 1990

1068
1391

.

Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (lucra).
Decreto n.O 99.116, de 9 de março de 1990
- Ministério da Agricultura.
Decreto n.O 99.116, de 9 de março de 1990.
- Ministério da Educação.
Decreto n.O 99.196, de 28 de março de 1990
-

1344

.

1344
.

1621

.

1390
139)
1392

Ministério das Relações Exteriores.
Decreto 0.° 99.171, de 13 de marco de 1990

.

1423

Ministério do Interior
Fundação Nacional do Índio (Funai).
Decreto n" 99.012, de 2 de marco de 1990

.

1068

.

1249
1388

Ministério da Saúde.
Decreto n.O 99.148, de 12 de março de 1990
Decreto n." 99.149, de 12 de março de 1990.
Decreto n? 99.150, de 12 de março de 1990.

Presidência da República.

Decreto n.O 99.068, de 8 de março de 1990
Decreto n? 99.146, de 12 de marco de 1990
-

Secretaria de Planejamento e Coordenação {Seplan}.
Entidades Supervisionadas.
Decreto n.O 99.172, de 13 de março de 1990

.

.

1424

Senado Federal.

Decreto n" 99.138, de 12 de marco de 1990.

1368

CURSO
Autorização
Administração
Barra do Garças (MT).
Decreto n? 99.031, de 5 de março de 1990.
Itum biara (GO).
Decreto n? 99.025, de 5 de março de 1990.
Lavras (MG).
Decreto n.O 99.018, de 5 de março de 1990.
Luziânia (GO).
Decreto n" 99.139, de 12 de março de 1990.
Ohmpia (SPj.
Decreto n.O 99.118, de 9 de março de 1990.
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 182(2, t.2):1715-1768, mar.vabr. 1990.
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São Luís (MA).
Decreto n:' 99.003, de 2 de
'I'angarã da Serra (MT).
Decreto n:' 99.028, de 5 de
Uberlândia (MG).
Decreto n.O 99.007, de 2 de
Ciências
Ariquemes (ROl.
Decreto n.0 99.034, de 5 de

março de 1990.

1062

março de 1990.

1171

março de 1990

março de 1990.

1065

.

.

.

1175

Ciências Contábeis
Rio de Janeiro (RJ).
Decreto n.O 99.033, de 5 de
São Luís (MA).
Decreto n.o 99.005, de 2 de
Tangerá da Serra (MT).
Decreto n? 99.023, de 5 de
Vitória (ES1.
Decreto n.'" 99.017, de 5 de
Ciências Econômicas
São Luís (MA).
Decreto n.o 99.006, de 2 de
São Paulo (SP).
Decreto n:' 99.030, de 5 de
Uberl ândia (MG).
Decreto n:' 99.008" de 2 de
Decoração
Lorena (SP).
Decreto n. o 99.021, de 5 de
Letras
São Luís (MA).
Decreto n.O 99.002, de 2 de

março de 1990.

1174

março de 1990.

1063

março de 1990.

.

.

1077

março de 1990.

1073

março de 1990.

1064

março de 1990.

1172

março de 1990.

1065

março de 1990.

1075

março de 1990.

1062

Tangará da Serra (MT).
Decreto n? 99.024, de 5 de março de 1990.

1077

Magistério
São Borja (RS).
Decreto n? 99.009, de 2 de março de 1990

.

1066

Pedagogia
Ariquemes (ROl.
Decreto n? 99.029, de 5 de março de 1990.

1172

Brasília (DF)
Decreto n.O 99.022, de 5 de março de 1990.

1076

Caratinga (MG).
Decreto n.O 99.020, de 5 de março de 1990.

1075
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Iturnbiara (GOj.
Decreto n? 99.010, de 2 de março de 1990.
Luaiânia (GOl.
Decreto n.o 99.140, de 12 de março de 1990.
São Luís (MA).
Decreto n.o 99.004, de 2 de março de 1990.
Várzea Grande (MT).
Decreto n? 99.032, de 5 de março de 1990.

1067
1370
1063
1174

Secretariado Executivo
Brasília (DF).

Decreto n.O 99.019, de 5 de março de 1990.
Turismo
Guaraparí (ES).
Decreto n.o 99.016, de 5 de março de 1990.

1074

1072

D
DECORAÇÃO
Curso - Autorização
Lorena (SF).
Decreto n.o 99.021, de 5 de março de 1990.

1075

DEPARTAMENTO NACIONAL DE ESTRADAS DE RODAGEM
(DNER)
-

Sede - Transferência
Brasília (DF).
Decreto n.o 99.203, de 6 de abril de 1990.

1630

DEPARTAMENTO NACIONAL DE OBRAS CONTRA AS SECAS
(DNOCS)
Imóvel rural - Desapropriação
Mombaça (CE).
Decreto n.O 99.117, de 9 de março de 1990.

1345

DEPOSITO FRANCO
-

Tratado
Brasil x Paraguai.
Decreto n.o 99.092, de 9 de março de 1990....

1279

DESAPROPRIAÇÃO
-

Imóvel rural
Abelardo Luz (Se).
Decreto n:' 99.053, de 7 de março de 1990.
Alvorada do Norte (GO).
Decreto n? 99.063, de 7 de março de 1990.
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1206
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Bonfinópolis de Minas (MG)
Revogação.
Decreto n.O 99.041, de 6 de março de 1990.
Decreto TI.O 99.042, de 6 de março de 1990.
Brasiléia (AC).
Decreto n.O 98.993, de 2 de março de 1990.
Caxias (MA)
Revogação.
Decreto n? 99.037, de 5 de março de 1990.
Curitibanos (SC).
Decreto n? 98.991, de 2 de março de 1990.
Marabá (PA).
Decreto TI.O 99.054, de 7 de março de 1990.
Mombaça (CE).
Decreto TI? 99.117, de 9 de março de 1990.
Parintíns (AM).
Decreto TI.O 99.219, de 25 de abril de 1990.
Pamarama (MA)
Revogação.
Decreto TI.O 99.037, de 5 de março de 1990.
Pedra Branca (CE).
Decreto TI.O 99.052, de 7 de março de 1990.
Ponte Serrada (SC).
Decreto TI? 98.994, de 2 de março de 1990.
Santa Luzia (MA).
Decreto TI.O 98.992, de 2 de março de 1990.
Decreto TI.O 99.055, de 7 de março de 1990.
Decreto TI? 99.141, de 12 de março de 1990.
Santana (BA).
Decreto TI.O 99.067, de 8 de março de 1990.

1181
1182
1051

1178

1048
1195
1345
1664

1178

1192
1053
1050
1197
1371

1247

Imóvel urbano
Curitiba (PR).
1270

Decreto TI.O 99.083, de 8 de março de 1990.
Itacoatiara (AM).
Decreto TI.O 99.220, de 25 de abril de 1990.

1665

São Luís (MA).
1273

Decreto n? 99.085, de 8 de março de 1990.
Vitória (ES).

Decreto

TI?

1272

99.084, de 8 de março de 1990.

DESENVOLVIMENTO TECNOLOGICO
-

Rede de Informação Tecnológica Latino-Americana (Ritlal COnstitutivo.
Decreto TI? 99.204, de 6 de abril de 1990.

Ato
1631
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DESREGULAMENTAÇÃO
-

Programa Federal de Desregulamentacâo.
D.O 99.179, de 15 de março de 1990.

1437

Decreto

DIREITO DO MAR
Convenção das Nações Unidas sobre o Direito do Mar - Promulgação.

Decreto n! 99.165, de 12 de março de 1990. ..

1406

DISTRIBUIDORA DE FILMES (EMBRAFILME)
Dissolução.

1609
1674

Decreto n,O 99.192, de 21 de março de 1990...
Decreto n.O 99.226, de 27 de abril de 1990. . '
DÍVIDA EXTERNA
-

União Federal - Refinanciamento.
1414

Decreto n.'" 99,-167, de 13 de março de 1990.
DNER
-

V. Departamento Nacional de Estradas de Rodagem.

DNOCS
-

V. Departamerito Nacional de Obras Contra as Secas.

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
Orçamento da União - Transferência.

Decreto n.O 99.199, de 29 de março de 1990 (publicado no DO de 30
de março de 1990).
(Retificado no DO de 2 de abril de 1990).
(Retificado no DO de 3 de abril de 1990).

...

"
...... ...

1624
1689
1690

E
EBTU
-

V. Empresa Brasileira de Transportes Urbanos.

ECOLOGIA
-

Conferência das Nações Unidas sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento.
Decreto n~ 99.211, de 25 de abril de 1990.

1647

EFETIVO MILITAR
Força Aérea Brasileira (FAB).

-

Decreto n.o 98.995, de 2 de março de 1990.

1055

Ministério do Exército.
Decreto n.O 99.190, de 19 de março de 1990.

1607
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ELETRONORTE
- V. Centrais Elétricas do Norte do Brasil.
EMBRAFILME
- V. Distribuidora de Filmes.
EMBRATER
- V. Empresa Brasileira de Assistência Técnica e Extensão Rural.
EMPRESA BRASILEIRA DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL (EMBRATER)
- Dissolução.
Decreto n." 99.192, de 21 de março de 1990.
Decreto n.O 99.226, de 27 de abril de 1990.

1609
1674

EMPRESA BRASILEIRA DE COMUNICAÇÃO (RADIOBRÀS)
- Crédito especial.
Decreto TI.O 98.970. de 20 de fevereiro de 1990 (oublicado no DO de
21 de fevereiro de 1990 e retificado no DO 00:> R de marco de 1990).
(Retificado no DO de 14 de março de 1990).

1681
1681

EMPRESA BRASILEIRA DE TRANSPORTES URBANOS (EBTU)
Dissolução.
Decreto n? 99.192, de 21 de março de 1990.
Decreto n? 99.226, de 27 de abril de 1990.

1609
1674

EMPRESA DE PORTOS DO BRASIL (PORTOBRÀS)
- Dissolução.
Decreto TI.O 99.192, de 21 de março de 1990
.
Decreto n." 99.226, de 27 de abril de 1990. .
.

1609
1674

EMPRESA DE RADIODIFUSÃO CAMPOGRANDENSE LTDA.
- Radiodifusão - Concessão.
Campo Grande (MS).
Decreto TI.O 99.130, de 9 de março de 1990.

1359

EMPRESA DE TELEVISÃO JOÃO PESSOA LTDA.
- Radiodifusão - Concessão
João Pessoa (PBl.
Decreto n? 99.127, de 9 de março de 1990.

1356

EMPRESA ELÉTRICA BRAGANTINA
- Servidão administrativa
Bragança Paulista (SP).
Decreto n? 99.173, de 14 de março de 1990.

1425

Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 182(2, t.2):1715-1768, mar.Zabr. 1990.

1736
Pág.

ENCARGOS FINANCEIROS DA UNIÃO
Crédito suplementar
Supervisão - Ministério da Fazenda.
Decreto TI.o 99.070, de 8 de março de 1990.

1251

ENERGIA ELÉTRICA
Malacco Amarante Energética S.A.
Funcionamento - Autorização
Nova Xavantina (MT).
Decreto n? 99.162, de 12 de março de 1990.

1404

ENERGIA NUCLEAR
-

Programa Nacional de Energia Nuclear.
Decreto n.o 99.194, de 27 de março de 1990.

1612

EQUADOR
- Comércio exterior - Tratado.
Brasil x Equador.
Decreto n.o 98.986, de 2 de março de 1990.

1043

ESPECIALISTA EM POLÍTICAS PÚBLICAS E GESTÃO GOVER~
NAMENTAL
Cargo - Extinção.
Decreto n.O 99.011, de 2 de março de 1990 (publicado no DO de 5 de
março de 1990). . .
(Republicado no DO de 7 de março de 1990).
ESTADO~MAIOR

1067
1679

DAS FORÇAS ARMADAS (EMFA)

-

Cargo de confiança - Provimento.
Decreto n? 99.187, de 17 de março de 1990.

1566

-

Crédito suplementar.
Decreto n.o 99.146, de 12 de março de 1990.

1388

EXPORTAÇÃO
Zona de Processamento de Exportação (ZPE) - Criação.
Cáceres (MT).
Decreto D.O 99.043, de 6 de março de 1990.

1182

F
FACULDADES INTEGRADAS TERESA D'AVILA DE EDUCAÇÃO ARTÍSTICA

FACULDADE

Decoração - Curso - Autorização
Lorena (SP).
Decreto D.O 99.021, de 5 de março de 1990.
Col. Leis Rep , Fed. Brasil, Brasília, 182(2, t.2):1715-1768, mar./abr. 1990.
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FINANCIADORA DE ESTUDOS E PROJETOS IFINEP)
-

Estatuto - Alteração.

Decreto n? 99.137, de 12 de março de 1990.

1367

FINEP
- V. Pinanciadora de Estudos e Projetos.
FLORESTA NACIONAL CUBATE
- Criação
Amazonas.
Decreto n,O 99.105, de 9 de março de 1990.

1312

FLORESTA NACIONAL CUIARI
-

Criação
Amazonas.
Decreto n:' 99.109, de 9 de março de 1990.

1326

FLORESTA NACIONAL ICANA
-

Criação
Amazonas.
Decreto n:' 99.110, de 9 de março de 1990.

1329

FLORESTA NACIONAL ICANA-AIARI
Criação
Amazonas.

Decreto n,O 99.108, de 9 de março de 1990.

1321

FLORESTA NACIONAL PIRAIAUARA
-

Criação
Amazonas.
Decreto n:' 99.111, de 9 de março de 1990.

1332

FLORESTA NACIONAL TARACUÁ I
-

Criação

Amazonas.
Decreto n? 99.112, de 9 de março de 1990.

1336

FLORESTA NACIONAL TARACUA 11
- Criação
Amazonas.
Decreto n:' 99.113, de 9 de março de 1990.

1339

FLORESTA NACIONAL URUCU
- Criação
Amazonas.
Decreto n,O 99.106, de 9 de março de 1990.

1315
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FLORESTA NACIONAL XIÉ
-

Criação
Amazonas.
Decreto nr 99.107, de 9 de março de 1990.

1317

FORÇA AÉREA BRASILEIRA (FAB)
-

Efetivo militar.

Decreto n.O 98.995, de 2 de março de 1990.

1055

FORÇAS ARMADAS
-

Ordem do Mérito Forças Armadas (Omfa) - Regulamento - Alteração.
Decreto n.O 99.065, de 8 de março de 1990.

1208

FUNAI
-

V. Fundação Nacional do índio.

FUNDAÇAO DE ENSINO SUPERIOR DE ITUMBIARA DADE DE ADMINISTRAÇAo DE ITUMBIARA
-

FACUL-

Administração - Curso - Autorização
Itumbiara (GO).
Decreto n.O 99.025, de 5 de março de 1990.

1078

FUNDAÇAO DE ENSINO SUPERIOR DE ITUMBIARA - FACULDADE DE FILOSOFIA, CIÉNCIAS E LETRAS DE ITUMBIARA
-

Pedagogia - Curso - Autorização
Itumbíara (00).
Decreto n? 99.010, de 2 de março de 1990.

.

1067

FUNDAÇAO EDUCACIONAL DE CARATINGA - FACULDADE DE
FILOSOFIA, CIÉNCIAS E LETRAS DE CARATINGA
-

Pedagogia - Curso - Autorização
Caratinga (MG).
Decreto n? 99.020, de 5 de março de 1990.

1075

-

Administração - Curso - Autorização
Luaiánía (GO).
Decreto n? 99.139, de 12 de março de 1990.

1369

-

Pedagogia - Curso - Autorização
Luaiânía (GO).
Decreto n.O 99.140, de 12 de março de 1990.

1370

.. .
.
..
FUNDAÇAO EDUCACIONAL DE LUZIÃNIA - FACULDADES INTEGRADAS DO PLANALTO CENTRAL

FUNDAÇÃO EDUCACIONAL DE sAO BORJA - FACULDADE DE
FILOSOFIA, CIÉNCIAS E LETRAS DE SÃO BORJA
-

Magistério - Curso - Autorização
São Borla (RS).
Decreto n.r> 99.009, de 2 de março de 1990.
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FUNDAÇÃO LEGIÃO BRASILEIRA DE ASSISTENCIA
- V. Legião Brasileira de Assistência (LBA).
FUNDAÇÃO NACIONAL DO ÍNDIO IFUNAII
-

Crédito suplementar.
Decreto n:' 99.012, de 2 de março de 1990....

1068

FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAPÁ
- Criação.
Decreto n." 98.997, de 2 de março de 1990.

1056

FUNDO AERONÁUTICO
- Passagem aérea - Tarifa.
Decreto n." 98.996, de 2 de março de 1990.

1055

FURNAS CENTRAIS ELETRICAS
Servidão administrativa
Itaberá (SF).
Decreto n:" 99.174, de 14 de março de 1990.
Manoel Ribas (PR).
Decreto n:" 99.174, de 14 de março de 1990.
FUZILEIROS NAV AIS
Corpo de Praças do Corpo de Fuzileiros Navais - Regulamento.
Decreto n? 99.027, de 5 de março de 1990. .....

1427
1427

1123

G
GANA
Tratado
Brasil.
Decreto n? 99.087, de 9 de março de 1990.....

1275

GATT
- V. Acordo Geral sobre Tarifas e Comércio.
GLOBAL COMUNICAÇÃO LTDA.
Radiodifusão - Concessão
Itaobim (MG).
Decreto n." 99.114, de 9 de março de 1990.
Revogação
Decreto n? 99.158, de 12 de março de 1990.
GRECIA
Previdência Social - Tratado
Brasil x Grécia.
Decreto n.O 99.088, de 9 de março de 1990.

1342
1400

1276
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I
IMOVEL
Servidão administrativa
Bragança Paulista (SP).
Decreto n:<> 99.173, de 14 de
Itaberá (SPj.
Decreto n.O 99.174, de 14 de
Manaus (AM).
Decreto n? 99.175, de 14 de
Manoel Ribas (PRl.
Decreto n,O 99.174, de 14 de

março de 1990.

1425

março de 1990.

1427

março de 1990.

1428

março de 1990.

1427

IMOVEL FUNCIONAL
- Distribuição.
Decreto n.O 99.191, de 20 de março de 1990.
- Venda
Decreto 0,° 99.209, de 16 de abril de 1990.

1608
1643

IMOVEL RESIDENCIAL
Alienação
Distrito Federal.
Decreto n.o 99.209, de 16 de abril de 1990.

1643

IMOVEL RURAL
Desapropriação
Abelardo Luz (SC).
Decreto n.O 99.053, de 7 de março
Alvorada do Norte (GO).
Decreto n.O 99.063, de 7 de março
Bonfinópolis de Minas (MG)
Revogação.
Decreto n.o 99.041, de 6 de março
Decreto n.O 99.042, de 6 de março
Brasiléia (AC).
Decreto n~ 98.993, de 2 de março
Caxias (MA)
Revogação.
Decreto n.O 99.037, de 5 de março
Curitibanos (SC).
Decreto n.O 98.991, de 2 de março
Marabá (PA).
Decreto n.O 99.054, de 7 de março
Mombaça (CE).
Decreto n" 99.117, de 9 de março

de 1990.

1193

de 1990.

1206

de 1990.
de 1990.

1181
1182

de 1990.

1051

de 1990.

1178

de 1990.

1048

de 1990.

1195

de 1990.

134E)
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Parnarama (MA)
Revogação.
Decreto nf' 99.037, de
Pedra Branca (CE).
Decreto n." 99.052, de
Ponte Serrada (Se).
Decreto n." 98.994, de
Santa Luzia (MA).
Decreto nf' 98.992, de
Decreto n" 99.055, de
Decreto n." 99.141, de

5 de março de 1990.

1178

7 de março de 1990.

1192

2 de março de 1990.

1053

2 de março de 1990.
7 de março de 1990.
12 de março de 1990.

1050
1197
1371

Santana (BA).

Decreto nf' 99.067, de 8 de março de 1990.

1247

Xapuri (AC).
Decreto nf' 98.993, de 2 de março de 1990.

1051

IMOVEL URBANO
Desapropriação
Curitiba (PR).
Decreto n." 99.083, de
Itacoatira (AM).
Decreto nf' 99.220, de
Par-int.ins (AM).
Decreto n," 99.219, de
São Luís (MA).
Decreto nf' 99.085, de
Vitória (ES).
Decreto n.O 99.084, de

8 de março de 1990.

1270

25 de abril de 1990.

1665

25 de abril de 1990.

1664

8 de março de 1990.

1273

8 de março de 1990.

1272

IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS (IPI)
Legislação - Alteração.

Decreto n~ 99.181, de 15 de março de 19~0.
Decreto n.o 99.182, de 15 de março de 1990 (publicado no DO de 16

1535

de março de 1990). ...
(Republicado no DO de 26 de março de 1990).

1536
1680

Regulamento - Alteração.
n'' 99.061, de 7 de março de 1990.

1203

Decreto
INAMPS
-

V. Instituto Nacional de Assistência Médica da Previdência So-

cial.

INAN
- V. Instituto Nacional de Alimentação c Nutrição.
INeRA
V. Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária.
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 182(2, t.2):1715-1768, mar.vabr. 1990.
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INDúSTRIA FONOGRAFICA
Tratado
Brasil, Argentina, México, Uruguai e Venezuela.
Decreto n" 99.216, de 19 de abril de 1990.

1655

INDúSTRIA PETROQUÍMICA
Tratado comercial
Brasil, Argentina. Chile, México, Uruguai e Venezuela.
Decreto n,o 99.039, de 6 de março de 1990.

1179

INDúSTRIA QUÍMICA
Tratado
Brasil e Argentina.
Decreto n? 99.222, de 25 de abril de 1990.
Brasil, Argentina, Chile, México e Venezuela.
Decreto n.o 98.987, de 2 de março de 1990...
Tratado comercial
Brasil, Argentina, Chile, México e Uruguai.
Decreto n.o 99.038, de 6 de março de 1990.

1670
1056

1178

INDúSTRIA QUÍMICO-FARMACEUTICA
Tratado comercial
Brasil, Argentina e México.
1184

Decreto 0.0 99.044, de 7 de março de 1990.

INFAZ
- V. Companhia Brasileira de Infra-Estrutura Fazendária.
INSTITUTO GAMMON
Administração - Curso - Autorização
Lavras (MG).

1074

Decreto n." 99.018, de 5 de março de 1990.
INSTITUTO INTEGRAL DE ENSINO SUPERIOR INTEGRADAS DE UBERLANDIA

FACULDADES

-

Administração - Curso - Autorização
Uberlándia (MG).
Decreto n." 99.007, de 2 de março de 1990.

1065

-

Ciências Econômicas - Curso - Autorização
Uberlândia (MG).
Decreto n~ 99.008, de 2 de março de 1990. ..

1065

INSTITUTO NACIONAL DE ALIMENTAÇAO E NUTRIÇAO IINANI
-

Crédito suplementar.
n~ 99.149, de 12 de março de 1990.

Decreto
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INSTITUTO NACIONAL DE ASSISTENCIA MEDICA DA PREVIDENCIA SOCIAL IINAMPSI
-

Vinculação.
Decreto n.O 99.060, de 7 de março de 1990.

1202

INSTITUTO NACIONAL DE COLONIZACÃO E REFORMA AGRÁRIA IINCRAI
-

Crédito suplementar.
Decreto n.O 99.116, de 9 de março de 1990.

1344

INTERBRÁS
-

V. Petrobrás Comércio Internacional.

J
JET; RADIODIFUSÃO LTDA.
Radiodifusão - Concessão
Teresina (PI).
Decreto n;' 99.047, de 7 de março de 1990.

1187

JORNAL
-

Aquisição - Administração Federal.
Decreto n.O 99.178, de 15 de março de 1990.
Decreto n;' 99.188, de 17 de março de 1990.

1432
1566

JUSTIÇA DO TRABALHO
Crédito especial.
Decreto n;' 98.998, de 2 de março de
Decreto n.O 99.000, de 2 de março de
Decreto n." 99.001, de 2 de março de
Junta de Conciliação e Julgamento
Itacoatira (AM).
Decreto n:' 99.220, de 25 de abril de
Junta de Conciliação e Julgamento
Parintins (AM).
Decreto n.o 99.219, de 25 de abril de

1990.
1990.
1990.
de Itaccatira

1058
1060

1061

1990. . ..
de Par-int.ins

1665

1990.

1664

JUSTIÇA DO TRABALHO DE 1 ~ INSTANCIA
Sede.
Curitiba (PR).
Decreto n,O 99.083, de 8 de março de 1990. ,

.

1270

JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRA INSTÃNCIA
Imóvel urbano - Desapropriação
Vitória (ES).
Decreto n:' 99.084, de 8 de março de 1990.

1272
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JUSTIÇA FEDERAL DO ESTADO DO ESPíRITO SANTO
Sede.
Decreto n," 99.084, de 8 de março de 1990.

1272

L
LEGIÃO BRASILEIRA DE ASSISTÉNéIA (LBAI
- Estatuto.
Decreto n? 99.218, de 23 de abril de 1990.
LETRAS
Curso - Autorização
São Luís (MA).
Decreto n," 99.002, de 2 de março de 1990.
Tangará da Serra (MT).
Decreto ns 99.024, de 5 de março de 1990.

1657

1062
1077

LICITAÇÃO
- Administração Federal.
Decreto n? 99.197, de 29 de março de 1990.

1622

LIQUIDAÇÃO
Órgão público - Extinção.
Decreto n,O 99.186, de 17 de março de 1990.

1559

M
MAGISTÉRIO
- Curso - Autorização
São Borra (RS).

Decreto 0.0 99.009, de 2 de março de 1990.

1066

MALACCO AMARANTE ENERGÉTICA S.A.
Funcionamento - Autorização
Nova Xavantina (MT).
Decreto n.o 99.162, de 12 de março de 1990.

1404

MATERIAL
Administração Federal
Alienação;
Movimentação;
Reaproveitamento.
Decreto n:' 99.198, de 29 de março de 1990.

1624

MEIO AMBIENTE
Decreto n.O 99.086, de 9 de março de 1990.

1274
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Conferência das Nações Unidas sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento.
Decreto n:' 99.211, de 25 de abril de 1990.

MEXICO
Comércio - Tratado
Brasil.
Decreto n? 99.015, de 5 de março de 1990.
-

Indústria fonográfica - Tratado
Brasil, Argentina, Uruguai e Venezuela.
Decreto n.o 99.216, de 19 de abril de 1990

-

Indústria petroquímica - Tratado comercial.
Brasil, Argentina, Chile, Uruguai e Venezuela.
Decreto n? 99.039, de 6 de março de 1990.
Indústria química
Brasil, Argentina,
Decreto n,O 98.987,
Brasil, Argentina,
Decreto n? 99.038,

1647

1071

.

- Tratado
Chile e Venezuela.
de 2de março de 1990.
Chile e Uruguai.
de 6 de março de 1990.

1655

1179

1044
1178

Indústria químico-farmacêutica - Tratado
Brasil, Argentina.
Decreto n.O 99.044, de 7 de março de 1990.

1184

Tratado comercial
Brasil, Argentina, Chile e Uruguai.
Decreto n.o 99.223, de 25 de abril de 1990.

1671

MINISTERIO DA AERONÁUTICA
Corpo Feminino da Reserva da Aeronáutica - Promoção - Alteração.
Decreto n.o 99.227, de 27 de abril de 1990. ..
...........
Quadro de Oficiais Temporários do Ministério da Aeronáutica
Alteração.
Decreto n.O 99.228, de 27 de abril de 1990.

1676

MINISTERIO DA AGRICULTURA
- Crédito suplementar.
Decreto n.o 99.116, de 9 de março de 1990.

1344

MINISTERIO DA EDUCAÇÃO
- Crédito suplementar.
Decreto n.O 99.196, de 28 de março de 1990.

1621

MINISTERIO DA INFRA-ESTRUTURA
Departamento N acional de Estradas de Rodagem (DNER) Transferência
Brasília (DF).
Decreto n" 99.203, de 6 de abril de 1990. ....

1630

1676
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MINISTÉRIO DA JUSTIÇA
- Crédito especial.
Decreto n.O 98.970, de 20 de fevereiro de 1990 (publicado no DO de
21 de fevereiro de 1990 e retificado no DO de 8 de marco de 1990)
(Retificado no DO de 14 de março de 1990).
.

1681

MINISTERIO DA MARINHA
-

-

Comissão Interministerial para os Recursos do Mar (CIRM) Membros - Composição.
Decreto n.o 99.200, de 30 de março de 1990.

MINISTÉRIO DA SAÚDE
Crédito especial.
Decreto n.O 99.147, de
~ Crédito suplementar.
Decreto n.O 99.148, de
Decreto nf' 99.149, de
Decreto n.O 99.150, de

-

1626

Plano Nacional de Gerenciamento Costeiro - Grupo de Coordenação - Constituição.
Decreto n.O 99.213, de 18 de abril de 1990.
Regulamento para o Corpo de Praças da Armada (RCPA) Aprovação.
Decreto n.O 99.026, de 5 de março de 1990.
Regulamento para o Corpo de Praças do Corpo de Fuzileiros Navais (RCPCFN) - Aprovação.
Decreto n.O 99.027, de 5 de março de 1990.

12 de março de 1990

.

1650

1078

1123

1389

.
.
.

1390
1391
1392

Instituto Nacional de Assistência Médica da Previdência Social
(IN AMPS) - Vinculação.
Decreto n? 99.060, de 7 de março de 1990
.
IX Conferência N acíonal de Saúde - Convocação.
Decreto nf' 99.045, de 7 de março de 1990.. "

1202

12 de março de 1990.
12 de março de 1990.
12 de março de 1990.

.
.
.

MINISTÉRIO DAS RELAÇOES EXTERIORES
- Cargo de confiança - Distribuição.
Decreto n? 99.205, de 6 de abril de 1990.
Comércio Internacional de Mercadorias - Grupo de Trabalho Criação.
Decreto n.O 99.211, de 17 de abril de 1990.
- Crédito suplementar.
Decreto nf' 99.171, de 13 de março de 1990.
Grupo de Trabalho sobre Serviços - Criação.
Decreto n.O 99.212, de 17 de abril de 1990.
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 182(2. t.2):1715-1768. mar.v'abr. 1990.

1185

1632

1647
1423
1649

1747
Pág.

MINISTERIO DO EXERCITO
- Efetivo militar.
Decreto n." 99.190, de 19 de março de 1990.
MINISTERIO DO INTERIOR
Crédito extraordinário.
Decreto n." 99.035, de 5 de março de 1990.
Decreto n? 99.069, de 8 de março de 1990.
Crédito suplementar.
Fundação Nacional do Indio IFunai).
Decreto n:' 99.012, de 2 de março de 1990.

1607

1176

1250

1068

MINISTERIO DOS TRANSPORTES
Conselho Especial de Usuários (CED) - Composição.
Decreto n.o 99.168, de 13 de março de 1990.
Crédito especial.
Decreto n.o 99.151, de 12 de março de 1990.
Decreto n." 99.152, de 12 de março de 1990.
Decreto n? 99.153, de 12 de março de 1990.
Decreto n." 99.154, de 12 de março de 1990.

1393
1394
1395
1396

MINISTERIOS CIVIS
- Cargo de confiança - Distribuição.
Decreto n," 99.189, de 17 de março de 1990.

1574

MONUMENTO HISTÓRICO
- Cemitério do Batalhão
Campo Maior (PI).
Decreto n.o 99.058, de 7 de março de 1990.

1200

1417

N
IX? CONFERENCIA NACIONAL DE SAÚDE
-

Convocação.
Decreto n.o 99.045, de 7 de março de 1990.

1185

o
ORÇAMENTO DA UNIÃO
Dotação orçamentária.
Transferência.
Decreto n.o 99.199, de 29 de março de 1990 (publicado no DO de 30
de março de 1990).
(Retificado no DO de 2 de abril de 1990).
(Retificado no DO de 3 de abril de 1990).

1624

1689
1690
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--...,. Normas - Alteração.
Decreto li.o 99.071, de 8 de março de 1990.

1252

ORDEM DO MERITO FORCAS ARMADAS IOMFA)
-

Regulamento -

Alteração.

Decreto n.o .99.065, de 8 de março de 1990.

1208

ORGANIZACAO ADMINISTRATIVA
-

Presidência da República.
Decreto n~ 99.180, de 15 de março de 1990 (publicado no DO de 15
de março de 1990).
(Retificado no DO de 19 de março de 1990).
Decreto n.o 99.189, de 17 de março de 1990.
Decreto n~ 99.195, de 28 de março de 1990.

1439
1681
1574
1614

ORGANIZACAO BANDEIRANTE DE TECNOLOGIA E CULTURA FACULDADE DE CIENCIAS AMBIENTAIS BANDEIRANTES
Ciências Econômicas - Curso - Autorização
São Paulo (SP).
Decreto n.o 99.030, de 5 de março de 1990.

1172

ORGANIZACAo TANGARA DE EDUCACAO E CULTURA - FACULDADE DE FILOSOFIA, CIENCIAS E LETRAS DE TANGARA DA SERRA
Letras - Curso - Autorização
'I'angará da Serra (MT).
Decreto n~ 99.024, de 5 de março de 1990.

1077

ORGAO PÚBLICO
-

Extinção - Normas complementares.
Decreto n? 99.202, de 4 de abril de 1990.

1628

-

Liquidação.
Decreto n.e 99.186, de 17 de março de 1990.

1559

p
PARAGUAI
-

Depósito franco - Tratado
Brasil.
Decreto n.e 99.092, de 9 de março de 1990.

1279

PARQUE NACIONAL DA SERRA DA CAPIVARA
Preservação
Piauí.
Decreto n.o 99.143, de 12 de março de 1990.

1374

PASSAGEM AEREA
-

Tarifa.
Decreto n.o 98.996, de 2 de março de 1990.
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PEDAGOGIA
Curso - Autorização
Ariquemes (RO).
Decreto n." 99.029, de 5 de março de 1990.
Brasília (DF).
Decreto n.o 99.022, de 5 de março de 1990.
Caratinga (MG).
Decreto n," 99.020, de 5 de março de 1990.
Itumbiara (GOj.
Decreto n," 99.010, de 2 de março de 1990.
Luziània (GO).
Decreto n." 99.140, de 12 de março de 1990.
São Luís (MA).
Decreto n? 99.004, de 2 de março de 1990.
Várzea Grande (MT).
Decreto n? 99.032, de 5 de março de 1990.

1172

1076

1075
1067
1370
1063
1174

PERIODICO
Aquisição - Administração Federal.
Decreto n? 99.178, de 15 de março de 1990.
Decreto n." 99.188, de 17 de março de 1990.

1432
1566

PERU
Comércio - Tratado
Brasil.

1070

Decreto n.O 99.014, de 5 de março de 1990.

PETROBRAS COMERCIO INTERNACIONAL (INTERBRAS)
- Dissolução.
Decreto n." 99.192, de 21 de março de 1990.
Decreto n? 99.226, de 27 de abril de 1990.
PETROBRAS MINERAÇAO IPETROMISAI
Dissolução.
Decreto n.O 99.192, de 21 de março de 1990
Decreto n? 99.226, de 27 de abril de 1990

.
.

1609
1674

1609
1674

PETROMISA
- V. Petrobrás Mineração.
PLANO NACIONAL DE GERENCIAMENTO COSTEIRO
- Grupo de coordenação - Constituição.
Decreto n? 99.213, de 18 de abril de 1990.

1650

POLITICA INDUSTRIAL
Instrumentos financeiros - Alteração.
Decreto n? 99.073, de 8 de março de 1990.

1255
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PORTO
-

Administração.
Decreto n.a 99.168, de 13 de março de 1990.

1417

PORTO DE RIO GRANDE
Tratado
Brasil x Paraguai.

1279

Decreto n,O 99.092, de 9 de março de 1990.

PORTOBRÀS
-

V. Empresa de Portos do Brasil.

PORTUGAL
Cooperação científica e tecnológica - Tratado
Brasil
Decreto n!1 99.164, de 12 de março de 1990

.

1405

PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA
-

Cargo de confiança
Distribuição.
Decreto n? 99.189, de 17 de março de 1990.

1574

Provimento.

Decreto n? 99.187, de 17 de março de 1990.
-

Crédito suplementar.
Decreto n" 99.068, de 8 de março de 1990
.
Decreto n? 99.146, de 12 de março de 1990
.
Secretaria de Planejamento e Coordenação (SEPLAN).
Decreto n.O 99.172, de 13 de março de 1990
.
Decreto n? 99.180, de 15 de março de 1990 (publicado no DO de 15
.
.
de março de 1990).
(Retificado no DO de 19 de março de 1990)
.
Decreto n:' 99.189, de 17 de março de 1990.
.
.
Decreto n" 99.195, de 28 de março de 1990.

Programa Federal de Desregulamentacão.
Decreto n? 99.179, de 15 de março de 1990.
Secretaria-Geral da Presidência da República - Regimento Inter-

1566
1249
1388
1424
1439
1681
1574
1614
1437

no.

Decreto n.O 99.185, de 15 de março de 1990
.
Tabela de Indenização de Representação dos Gabinetes - Altera-

1543

ção.

Decreto

n.O 99.206,

de 6 de abril de 1990.

1639

PREVIDÊNCIA SOCIAL
Tratado
Brasil x Grécia.

Decreto

n.O

99.088, de 9 de março de 1990.....
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PROGRAMA FEDERAL DE DESREGULAMENTAÇAo
-

Instituição.
Decreto TI.O 99.179, de 15 de março de 1990

.

1437

PROGRAMA NACIONAL DE ENERGIA NUCLEAR
-

Grupo de Trabalho - Instituição.
Decreto n? 99.194, de 27 de março de 1990

.

1612

PROGRAMA NOSSA NATUREZA
-

Comissão Executiva - Atividades - Encerramento.
Decreto n? 99.086, de 9 de março de 1990.

PROTEÇAO AMBIENTAL
Decreto n° 99.086,' de 9 de março de 1990.
-

Parque Nacional da Serra da Capivara.
Piauí.
Decreto n? 99.143, de 12 de março de 1990.

1274
1274

1374

PUBLICIDADE GOVERNAMENTAL
-

Regulamentação.
Decreto n? 99.178, de 15 de março de 1990.
Decreto n? 99.183, de 15 de março de 1990.
Decreto n? 99.188, de 17 de março de 1990 (publicado no DO de 19

1432
1536

de março de 1990).
.
".. " . . . . . . . . .
(Retificado no DO de 5 de abdl de 1990).
...........

1566
1689

R
RADIO A TRIBUNA DE SANTOS LTDA.
-

Radiodifusão - Renovação
Santos (SP).
Decreto n" 99.051, de 7 de março de 1990.

1191

RADIO ALVORADA LTDA.
-

Radiodifusão - Concessão
Cruz das Almas (BA).
Decreto n? 99.081, de 8 de março de 1990.

126B

RADIO BOM SUCESSO LTDA.
-

Radiodifusão - Concessão
Minas Novas (MO).
Decreto n.O 99.080, de 8 de março de 1990.

1267

RADIO CLUBE DE INHAPIM LTDA.
-

Radiodifusão - Concessão
Inhapim (MO).
Decreto n? 99.129, de 9 de março de 1990.

1358
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RÁDIO CULTURA DE QUIXADÁ LTDA.
- Radiodifusão - Concessão
Quixadá (CE).
Decreto n? 99.115, de 9 de março de 1990.

1343

RÁDIO CULTURA DO AGRESTE MERIDIONAL UrDA.
- Radiodifusão - Renovação
Garanhuns (PE).
Decreto n? 99.135, de 9 de março de 1990.

1364

RÁDIO DAS TRÉS FRONTEIRAS LTDA.
Radiodifusão - Concessão
Campos Sales (CEl.
Decreto n? 99.082, de 8 de março de 1990.

1269

RÁDIO DOZE DE MAIO LTDA.
Radiodifusão - Renovação
São Lourenço D'Oeste (Se).
Decreto D.O 99.048, de 7 de março de 1990.

1188

RÁDIO IPIRÁ LTDA.
Radiodifusão - Concessão
Ipirá (BA).

Decreto

D.O

99.079, de 8 de março de 1990.

1266

RÁDIO ITATIAIA LTDA.
Televisão - Concessão
Belo Horizonte (MG).
Decreto D.O 99.122, de 9 de março de 1990.

1351

RÁDIO JORNAL DE SÃO JOSE DOS QUATRO MARCOS LTDA.
Radiodifusão - Concessão
São José dos Quatro Marcos (MT).
Decreto n" 99.046, de 7 de março de 1990.
....

1186

RÁDIO JORNAL DE UBATÃ LTDA.
Radiodifusão - Concessão
Ubatã (BA).
Decreto n? 99.057, de 7 de março de 1990.

1199

RÁDIO HUMAITA LTDA.
Radiodifusão - Renovação
Campo Mourão (PR).
Decreto n;' 99.049, de 7 de março de 1990.

1189

RÁDIO PLANALTO DE PERDIZES LTDA.
- Radiodífusao - Concessão
Perdizes (MG).
Decreto n:' 99.077, de 8 de março de 1990.

1264
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RÁDIO PRINCESA DO VALE LTDA.
Radiodifusão - Concessão
Itaobim (MO).
Decreto n.o 99.161, de 12 de março de 1990.

1403

RÁDIO RIO CLARO LTDA.
Radiodifusão - Renovação
Iporá (GO).
Decreto n,O 99.132, de 9 de março de 1990.

1361

RÁDIO SOCIEDADE DE SOLEDADE LTDA.
Radiodifusão - Concessão
Soledade (PBI.
Decreto n.O 99.078, de 8 de março de 1990.

1265

RÁDIO UIRAPURU LTDA.
- Radiodifusão - Renovação
Passo Fundo (RS).
Decreto n:' 99.050, de 7 de março de 1990.

1190

RÁDIO VALE DO IGUAÇU DO VERE LTDA.
Radiodifusão - Concessão
Verê (PR).

Decreto n:' 99.157, de 12 de março de 1990.
RADIO VALE DO RIO PARANÁ LTDA.
Radiodifusão - Concessão
Presidente Epitácio (SP).
Decreto n.O 99.128, de 9 de março de 1990.

1399

1357

RADIOBRÁS
-

V. Empresa Brasileira de Comunicação.

RADIODIFUSÁO
Concessão
Empresa de Radiodifusão Campograndense Ltda.
Campo Grande (MS).
Decreto n.O 99.130, de 9 de março de 1990.
Empresa de Televisão João Pessoa Ltda.
João Pessoa (PB).
Decreto nr 99.127, de 9 de março de 1990.
Global Comunicação Ltda.
Itaobim (MG).
Decreto n? 99.114, de 9 de março de 1990.

1359

1356

1342
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Revogação.

nr 99.158, de 12 de março de 1990.
JET; Radiodifusão Ltda.
Teresina (PI).
Decreto D,e 99.047, de 7 de março de 1990
Rádio Alvorada Ltda.
Cruz das Almas (BA).
Decreto D.O 99.081, de 8 de março de 1990.
Rádio Bom Sucesso Ltda.
Minas Novas (MO).
Decreto n.O 99.080, de 8 de março de 1990.
Rádio Clube de Inhapim Ltda.
Inhapim (MG).
Decreto n? 99.129, de 9 de março de 1990
Rádio Cultura de Quixadá Ltda.

Decreto

1400

.

1187

.

.

.

'"

.

1267
1358

.

Quixadá {CEl.
Decreto D.O 99.115, de 9 de março de 1990.
Rádio das Três Fronteiras Ltda.

1343

Campos Sales (CE).
Decreto n? 99.082, de 8 de março de 1990.
Rádio Ip irá Ltda.
Ipu-á (BAl.
Decreto n? 99.079, de 8 de março de 1990

1269

1266

.

Rádio Jornal de São José dos Quadro Marcos Ltda.
São José dos Quadro Marcos (MT).
Decreto n.O 99.046, de 7 de março de 1990.

1186

Rádio J ornai de Ubatã Ltdé.
Ubatã IBAI.
Decreto n.O 99.057, de 7 de março de 1990

1199

.

Rádio Planalto de Perdizes Ltda.
Perdizes (MG).
Decreto n? 99.077, de 8 de março de 1990
Rádio Princesa do Vale Ltda.
Itaobím (MG).
Decreto n? 99.161, de 12 de março de 1990.

1268

.

1264

.

1403

Rádio Sociedade de Soledade Ltda.
Soledade (PB).
Decreto n? 99.078, de 8 de março de 1990

.

1265

Rádio Vale do Iguaçu do Verê Ltda.
Verê (PR).
Decreto n.O 99.157, de 12 de março de 1990

.

1399

.

Rádio Vale do Rio Paraná Ltda.
Presidente Epitécio (SP).
Decreto n? 99.128, de 9 de março de 1990.
CoL Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 182(2, t.2):1715-1768, mar.Zabr. 1990.
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RBS TV Santa Rosa Ltda.
Santa Rosa (RS).
Decreto n? 99.074, de 8 de março de 1990.
SAT; Sistema A Tribuna de Comunicação Santos Ltda.
Santos (SPI.
Decreto n" 99.059, de 7 de março de 1990
Televisão Independente de São José do Rio Preto Ltda.
São José do Rio Preto (SP).
Decreto n.O 99.156, de 12 de março de 1990.
TV Amazonas Ltda.
Macapé (A?).
Decreto n? 99.169, de 13 de março de 1990.
TV Delta de Curitiba Ltda.
Curitiba (PRI.
Decreto n? 99.159, de 12 de março de 1990.

1262

.

1201

1398

1420

1401

TV Minas Sul Ltda.
Varginha (MG).
Decreto n.o 99.155, de 12 de março de 1990.

1397

TV Santa Maria Ltda.
Santa Maria (RS).
Decreto n? 99.056, de 7 de março de 1990.

1198

Renovação.
Rádio A Tribuna de Santos Ltda.
Santos (SP).
Decreto n? 99.051, de 7 de março de 1990.

1191

Rádio Cultura do Agreste Meridional Ltda.
Garanhuns (PEl.
Decreto n? 99.135, de 9 de março de 1990.

1364

Rádio Doze de Maio Ltda.
São Lourenço D'Oeste (SCl.
Decreto n.O 99.048, de 7 de março de 1990.

1188

Rádio Humaitá Ltda.
Campo Mourão (PR).
Decreto n? 99.049, de 7 de março de 1990.

1189

Rádio Rio Claro Ltda.
Iporá (GO).
Decreto n? 99.132, de 9 de março de 1990.

1361

Rádio Uirapuru Ltda.
Passo Fundo (RS).
Decreto n? 99.050, de 7 de março de 1990:

1190

Sociedade Rádio Blumenau Ltda.
Blumenau (SC).
Decreto n.o 99.133, de 9 de março de 1990.

1362

Cal. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 182(2, t.2):1715-1768, mar./abr. 1990.

1756
Pag.
Sociedade Rádio da Paraíba Ltda.
Campina Grande (PE).
Decreto n:' 99.131, de 9 de março de 1990.

1360

Sociedade Rádio Rural de M uzambinho Ltda.

Muzambinho (MG).
Decreto nf'. 99.134, de 9 de março de 1990.

1363

RBS TV SANTA ROSA LTDA.
- Radiodifusão - Concessão
Santa Rosa (RS).
Decreto n? 99.°74, de 8 de março de 1990.
REDE DE INFORMAÇAO TECNOLOGICA LATINO-AMERICANA
(RITLAI
- Ato constitutivo.
Decreto n" 99.204, de 6 de abril de 1990.
REDE FERROVIÁRIA FEDERAL IRFFSAI
- Capital social.
Decreto nf' 99.119, de 9 de março de 1990.

..

.

1262

1631

1349

REFORMA ADMINISTRATIVA
Decreto n.O 99.180, de 15 de março de 1990 (publicado no DO de 15
de março de 1990).
(Retificado no DO de 19 de março de 1990).
Decreto n.O 99.195, de 28 de março de 1990.

REFORMA AGRÁRIA
Imóvel rural - Desapropriação
Abelardo Luz (Se).
Decreto n,O 99.053, de 7 de março de 1990.
Bonfinópolis de Minas (MG).
Revogação.
Decreto n.O 99.041, de 6 de março de 1990.
Decreto n:' 99.042, de 6 de março de 1990.
Brasíléía (AC).
Decreto n.O 98.993, de
Caxias (MA)
Revogação.
Decreto n.o 99.037, de
Curitibanos (SC).
Decreto n.O 98.991, de
Marabã (PA).
Decreto n.O 99.054, de
Pamarama (MA)
Revogação.
Decreto n.o 99.037, de
Pedra Branca ICE).
Decreto n.O 99.052, de

1439
1681
1614

1193

1181
1182

2 de março de 1990.

1051

5 de março de 1990... '

1178

2 de março de 1990.

1048

7 de março de 1990.

1195

5 de março de 1990.

1178

7 de março de 1990.

1192
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Ponte Serrada (se).
Decreto n.o 98.994, de
Santa Luzia (MA).
Decreto n.o 98.992, de
Decreto n" 99.055, de
Decreto n.o 99.141, de
Xapur i (AC).
Decreto n," 98.993, de

2 de março de 1990.

1053

2 de março de 1990.
7 de março de 1990.
12 de março de 1990.

1050
1197
1371

2 de março de 1990.

1051

REGULAMENTO PARA O CORPO DE PRAÇAS DA ARMADA
(RCPAI
- Aprovação.
Decreto n" 99.026, de 5 de março de 1990. ...

1078

REGULAMENTO PARA O CORPO DE PRAÇAS DO CORPO DE FUZILEIROS NAVAIS IRCPCFNI
-

Aprovação.

Decreto n.o 99.027, de 5 de março de 1990.

1123

REPÚBLICA HELENICA
-

V. Grécia.

RESERV A BIOLOGICA MARINHA DO ARVOREDO
Criação
Santa Catarina.
Decreto 0.0 99.142, de 12 de março de 1990.

RESERVA EXTRATIVISTA CHICO MENDES
- Criação
Acre.
Decreto n." 99.144, de 12 de março de 1990.

1372

1379

RESERVA EXTRATIVISTA DO RIO CAJARI
Criação
Amapá.

Decreto n," 99.145, de 12 de março de 1990 ...

1386

RESERVA EXTRATIVISTA DO RIO OURO PRETO
-

Criação
Rondônia.

Decreto n," 99.166, de 13 de março de 1990.

1407

RESERVA INDíGENA
- Área Indígena Cubate
São Gabriel da Cachoeira (AM).
Decreto n.O 99.102, de 9 de março de 1990.
Área Indígena Cuiari
São Gabriel da Cachoeira iAM).
Decreto 1].° 99.099, de 9 de março de 1990.

1303

1294
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-

-

-

Área Indígena Icana-Aiari
São Gabriel da Cachoeira (AM).
Decreto n.O 99.098, de 9 de março de 1990.

1291

Area Indígena Içana-Ric Negro
São Gabriel da Cachoeira (AM).
Decreto n,O 99.101, de 9 de março de 1990.

1300

Área Indígena Kraolândia
Goiatins (TOl.
Decreto n? 99.062, de 7 de março de 1990.
Itacajé (TO).
Decreto n.O 99.062, de 7 de março de 1990.

1204

Área Indígena Kurípaco
São Gabriel da Cachoeira (AM).
Decreto nf' 99.104, de 9 de março de 1990.

1309

Área Indígena Maku
São Gabriel da Cachoeira (AM).
Decreto n? 99.094, de 9 de março de 1990.

1281

Área Indígena Médio Içana
São Gabriel da Cachoeira (AM).
Decreto n.O 99.100, de 9 de março de 1990.

1296

Area Indígena 'I'aracué
São Gabriel da Cachoeira (AM).
Decreto n.O 99.103, de 9 de março de 1990.

1305

Área Indígena Tubarão Latundê
Vilhena (RO).
Decreto n.O 99.170, de 13 de março de 1990.

1421

Área Indígena Xié
São Gabriel da Cachoeira (AM).
Decreto n.O 99.097, de 9 de março de 1990.

1288

Area Indígena Yauaretê I
São Gabriel da Cachoeira (AM).
Decreto nf' 99.095, de 9 de março de 1990.

1283

Área Indígena Yauaretê 11
São Gabriel da Cachoeira (AM).
Decreto nf' 99.096, de 9 de março de 199.0.

1287

1204

s
SÃO PAULO ENLACES LTDA.
Televisão - Concessão
Curitiba (PR).
Decreto n.O 99.125, de 9 de março de 1990.

Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 182(2, t.2):1715-1768, mar./abr. 1990.

1354

1759
Pág.

SAT; SISTEMA A TRIBUNA DE COMUNICAÇÃO SANTOS LTDA.
Radiodifusão - Concessão
Santos (SP).
Decreto n,O 99.059, de 7 de março de 1990.

1201

SAÚDE
- IX 6 Conferência Nacional de Saúde - Convocação.
Decreto TI.O 99.045, de 7 de março de 1990
.

1185

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO ISEPLAN)
Crédito suplementar
Entidades supervisionadas.
Decreto n.O 99.172, de 13 de março de 1990.

1424

SECRETARIADO EXECUTIVO.
Curso - Autorização
Brasília (DF).
Decreto TI,O 99.019, de 5 de março de 1990.

1074

SENADO FEDERAL
-

Decreto

Crédito suplementar.
n.O 99.138, de 12 de março de 1990.

1368

Telejornal.
Decreto nf' 98.999, de 2 de março de 1990.

1059

SERViÇOS PÚBLICOS RODOVIÁRIOS DE TRANSPORTE COLETI·
VO DE PASSAGEIROS
- Regulamento - Alteração.
Decreto n.O 99.072, de 8 de março de 1990.
SERVIDÃO ADMINISTRATIVA
Imóvel
Bragança Paulista (SP).
Decreto n,O 99.173, de 14 de março
Itaberá (SP).
Decreto n:' 99.174, de 14 de março
Manaus (AM).
Decreto 0.° 99.175, de 14 de março
Manoel Ribas (PR).
Decreto o~ 99.174, de 14 de março

1253

de 1990.

1425

de 1990.

1427

de 1990.

1428

de 1990.

1427

SERVIDOR PÚBLICO
Acumulação de cargos - Proibição.
Decreto o~ 99.177, de 15 de março de 1990.
Decreto n.O 99.210, de 16 de abril de 1990.
Cadastramento.
Decreto n~ 99.186, de 17 de março de 1990.

1430

1647
1559
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Cessão.

Decreto nf' 99.178, de 15 de março de 1990.
Decreto n,O 99.183, de 15 de março de 1990.
Decreto n.O 99.188, de 17 de março de 1990 (publicado no DO de 19
de março de 1990).
Retificado no DO de 5 de abril de 1990). . ...
Decreto n,O 99.229, de 27 de abril de 1990.
Função de Assessoramento Superior (F AS) - Dispensa.
.
.

Decreto n.O 99.208, de 12 de abril de 1990.

Transporte coletivo - Suspensão.
Decreto n.O 99.178, de 15 de março de 1990.
Decreto n? 99.183, de 15 de março de 1990.
Decreto n? 99.188, de 17 de março de 1990 (publicado no DO de 19
de março de 1990)
.
(Retificado no DO de 5 de abril de 1990).
Decreto n? 99.214, de 19 de abril de 1990 .....

-

Viagem ao exterior - Regulamentação.
Decreto n.O 99.178, de 15 de março de 1990.. "
Decreto n? 99.183, de 15 de março de 1990.
Decreto n!' 99.188, de 17 de março de 1990 (publicado no DO de 19
.
de março de 1990)
(Retificado no DO de 5 de abril de 1990).

1432
1536
1566
1689
1677
1642
1432
1536
1566
1689
1651

1432
1536
1566
1689

SIDERBRÁS
-

V. Siderurgia Brasileira.

SIDERURGIA BRASILEIRA ISIDERBRÁS)
- Dissolução.
Decreto n.O 99.192, de 21 de março de 1990.
Decreto n.O 99.226, de 27 de abril de 1990....

1609
1674

SISTEMA UNIVERSAL DE RADIODIFUSÁO LTDA.
-

Televisão - Concessão
Belo Horizonte (MG).
Decreto n" 99.120, de 9 de março de 1990.

1349

SISTEMAS INTEGRADOS DE TRANSPORTE AÊREO REGIONAL
Passagem aérea - Tarifa.

Decreto nr 98.996, de 2 de março de 1990.
SOCIEDADE BRASILEIRA DE INSTRUÇAO
TEGRADAS CANDIDO MENDES
-

1055

FACULDADES IN·

Ciências Contábeis - Curso - Autorização
Rio de Janeiro (RJ).
Decreto n? 99.033, de 5 de março de 1Q90.
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SOCIEDADE EDUCACIONAL VALE DO RIO GRANDE - FACULDADE DE cIBNCIAS HUMANAS DO VALE DO RIO GRANDE
-

Administração - Curso - Autorização
Olímpia (SF).
Decreto n:' 99.118, de 9 de março de 1990.

1348

SOCIEDADE RÁDIO ALVORADA LTDA.
Televisão - Concessão
Belo Horizonte (MG).
Decreto n.O 99.160, de 12 de março de 1990.

1402

SOCIEDADE RÁDIO BLUMENAU LTDA.
Radiodifusão - Concessão
Blumenau (Se).
Decreto n.O 99.133, de 9 de março de 1990.

1362

SOCIEDADE RÁDIO DA PARAíBA LTDA.
Radiodifusão - Renovação
Campina Grande (FB).
Decreto n? 99.131, de 9 de março de 1990.

SOCIEDADE RADIO RURAL DE MUZAMBINHO LTDA.
Radiodifusão - Renovação
Muzambinho (MG).
Decreto n? 99.134, de 9 de março de 1990.

1360

1363

SUCAM
- V. Superintendência de Campanhas de Saúde Pública.
SUNAB
-

V. Superintendência Nacional do Abastecimento.

SUPERINTENDENCIA DE CAMPANHAS DE SAÚDE PÚBLICA
(SUCAM)
-

Crédito especial.

Decreto n" 99.147, de 12 de março de 1990.
SUPERINTENDENCIA NACIONAL DO ABASTECIMENTO (SUNABI

1389

Ação de cobrança - Ajuizamento.

Decreto n." 99.201, de 3 de abril de 1990.

1627

T
TCHECOSLOV ÁQUIA
Cooperação científica e tecnológica - Tratado
Brasil.
Decreto n:' 99.163, de 12 de março de 1990.

1404
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-

Cooperação cultural - Tratado
Brasil.
Decreto n? 99.090, de 9 de março de 1990.

.

1278

.

TECNOLOGIA INDUSTRIAL
Tratado
Brasil x China.
Decreto n:' 99.089, de 9 de março de 1990

.

1277

TELECOMUNICAÇOES BRASILEIRAS (TELEBRÀSI
-

Capital social.
Decreto n,o 99.075, de 8 de março de 1990.
Decreto n.o 99.076, de 8 de marco de 1990.
Imóvel rural - Desapropriação
Alvorada do Norte (GO).
Decreto n.o 99.063, de 7 de março de 1990.

1263
1264

1206

TELECOMUNICAÇOES DO PARANÀ (TELE PARI
-

Capital Social.
Decreto n? 99.036, de 5 de março de 1990.

1177

TELEJORNAL
-

Congresso Nacional.
n.O 98.999, de 2 de março de 1990.

Decreto
TELEVISÀO

Concessão
Central TVA Ltda.
Belo Horizonte (MG).
Decreto n,O 9.9.121, de 9 de março de 1990.
Rádio Itatiaia Ltda.
Belo Horizonte (MG).
Decreto n,o 99.122, de 9 de março de 1990.
São Paulo Enlaces Ltda.
Curitiba (PR).
Decreto nf' 99.125, de 9 de março de 1990.
Sistema Universal de Radiodifusão Ltda.
Belo Horizonte (MG).
Decreto n.O 99.120, de 9 de março de 1990.
Sociedade Rádio Alvorada Ltda.
Belo Horizonte (MG)'
Decreto nf' 99.160, de 12 de março de 1990.
Televisão Exclusiva Ltda.
Curitiba (PR).
Decreto n'' 99.124, de 9 de março de 1990.
Trianon Sistema de Comunicação Ltda.
Belo Horizonte (MG).
Decreto n.O 99.123, de 9 de março de 1990.
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 182(2, t.2):1715-1768, mar.Zabr. 1990.
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1350

1351

1354

1349

1402

1353
1352
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TV Upaon-Açu Ltda.
São Luís (MAl.
Decreto TI,O 99.126, de 9 de março de 1990.

1355

TELEVISÃO EXCLUSIVA LTDA.
Televisão - Concessão.
Curitiba (PR).
Decreto TI,O 99.124, de 9 de março de 1990.

.

.

1353

TELEVISÃO INDEPENDENTE DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO
LTDA.
Radiodifusão - Concessão
São José do Rio Preto (SP).
Decreto n" 99.156, de 12 de março de 1990.

TRANSPORTE AÉREO
Tratado
Brasil x Canadá.
Decreto n!' 99.093, de 9 de março de 1990.

1398

1280

TRANSPORTE COLETIVO
Regulamento - Alteração.
Decreto n? 99.072, de 8 de março de 1990.
Servidor público - Suspensão.
Decreto n." 99.178, de 15 de março de 1990
.
Decreto n,O 99.183, de 15 de março de 1990.
Decreto n." 99.188, de 17 de março de 1990 (publicado no DO de 19
de março de 1990).
.
.
(Retificado no DO de 5 de abril de 1990).
Decreto n? 99.214, de 19 de abril de 1990.

1253
1432

1536
1566
1689
1651

TRANSPORTE MARITIMO
Tratado
Brasil x Argentina.
Decreto n? 99.040, de 6 de março de 1990.

1180

TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE PASSAGEIROS
-

Regulamento - Alteração.

Decreto n." 99.072, de 8 de março de 1990.

1253

'1'RATADO
Complementação econômica
Brasil x Argentina.
Decreto n." 98.989, de 2 de março de 1990.
Decreto n." 98.990, de 2 de março de 1990.
Decreto n." 99.064, de 8 de março de 1990.

1058
1047
1207

Cooperação
Brasil x Gana.

Decreto n.a 99.087, de 9 de março de 1990....

1275
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Cooperação científica
Brasil x Portugal.
Decreto n.'; 99.164, de 12 de março de 1990.
Brasil x Tchecoslováquia.
Decreto n." 99.163, de 12 de março de 1990.

1405
1404

Cooperação cultural
Brasil x Tchecoslováquia.
Decreto n? 99.090, de 9 de março de 1990.
Cooperação econômica
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NOTA DO EDITOR
A partir de janeiro de 1989, esta publicação tornou-se bimestral e a
Imprensa Nacional cuidou de facilitar, ainda mais, a recuperação e a
consulta dos textos legais aqui incluídos ou citados. sejam 05 direta·
mente referidos, como fundamento 80S mesmos textos, sejam, principalmente, aqueles modificados ou revogados. Esse esforço. na verdade,
vem-se desenvolvendo ao longo da existência da Coleção das Leis.
Os consulentes verificarão, em notas de rodapé, e nos índices remissivas, íníormeções e referências quase sempre entrecruzadas com
indicações úteis e precisas que permitem a localização dos dados necessários.
A publicação abrange os atos do Legislativo e do Executivo e, no
conteúdo, reproduz anexos referentes a regimentos, regulamentos e estatu tos; estruturas básicas de órgãos administrativos; tabelas de vencimentos, soldos e gretiticeçôee: e tabelas e quadros de pessoal. Anexos
sobre outros assuntos, aqui não transcritos, têm sua publicação no DO
indicada em notas de rodapé.
Espere-se, dessa forma, fazer com que a Coleção das Leis cumpra
melhor seu propósito.
Brasília, junho de 1990.

LEI COMPLEMENTAR

LEI COMPLEMENTAR N? 64. DE 18 DE MAIO
DE 1990
Estabelece, de acordo com o art. 14, §
9f', da Constituiçeo Federal, casos de inelegibilidade, prazos de cessação, e determina
outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, faço saber que o Congresso N acional decreta e eu sanciono a seguinte lei:
Art. I? São inelegíveis:
I - para qualquer cargo:
a) os inalistáveis e os analfabetos;
b) os membros do Congresso Nacional, das Assembléias
Legislativas, da Câmara Legislativa e das Câmaras Municipais
que hajam perdido os respectivos mandatos por ínfringência do
disposto no art. 55, I e H, da Constituição Federal, dos dispositivos equivalentes sobre perda de mandato das Constituições
Estaduais e Leis Orgânicas dos Municípios e do Distrito Federal, para as eleições que se realizarem durante o período remanescente do mandato para o qual foram eleitos e nos 3 (três)
anos subseqüentes ao término da legislatura;
c) o Governador e o Vice-Governador de Estado e do Distrito Federal, o Prefeito e o Vice-Prefeito que perderem seus cargos eletivos por infringência a dispositivo da Constituição Estadual, da Lei Orgânica do Distrito Federal ou da Lei Orgânica do
Município, para as eleições que se realizarem durante o período
remanescente e nos 3 (três) anos subseqüentes ao término do
mandato para o qual tenham sído eleitos;
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d) os que tenham contra sua pessoa representação julgada
procedente pela Justiça Eleitoral, transitada em julgado, em
processo de apuração de abuso do poder econôrrico ou político,
para a eleição na qual concorrem ou tenham sido diplomados.
bem como para as que se realizarem 3 (três) anos seguintes:
e) os que forem condenados criminalmente, com sentença
transitada em julgado, pela prática de crime contra a economia
popular, a fé pública, a administração pública, o patrimônio público, o mercado financeiro, pelo tráfico de entorpecentes e por
crimes eleitorais, pelo prazo de 3 (três) anos, após o curnprimento da pena;
f) os que forem declarados indignos do oficialato, ou com
ele incompatíveis, pelo prazo de 4 (quatro) anos;
g) os que tiverem suas contas relativas ao exercício de cargos ou funções públicas' rejeitadas por irregularidade insanável
e por decisão irrecorrível do órgão competente, salvo se a questão houver sido ou estiver sendo submetida à apreciação do Poder Judiciário, para as eleições que se realizarem nos 5 (cinco)
anos seguintes, contados a partir da data da decisão;
h) os detentores de cargo na administração pública direta,
indireta ou fundacional, que beneficiarem a si ou a terceiros,
pelo abuso do poder econômico ou politico apurado em processo, com sentença transitada em julgado, para as eleições que se
realizarem nos 3 (três) anos seguintes ao término do seu mandato ou do período de sua permanência no cargo;
i) os que, em estabelecimentos de crédito, financiamento ou
seguro, que tenham sido ou estejam sendo objeto de processo de
liquidação judicial ou extrajudicial, hajam exercido, nos 12 (doze) meses anteriores à-respectiva decretação, cargo ou função de
direção, administração ou representação, enquanto não forem
exonerados de qualquer responsabilidade;
II - para Presidente e Vice-Presidente da República:
a) até 6 (seis) meses depois de afastados definitivamente de
seus cargos e funções:
1. os Ministros de Estado:
2. os chefes dos órgãos de assessoramento direto, civil e
militar, da Presidência da República;
3. o chefe do órgão de assessoramento de informações da
Presidência da Repúbli-a:
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4. o chefe do Estado-Maior das Forças Armadas;
5. o Advogado-Geral da União e o Consultor-Geral da República;
6. os chefes do Estado-Maior da Marinha, do Exército e
da Aeronáutica;
7. os Comandantes do Exército, Marinha e Aeronáutica;
8. os Magistrados;
9. os Presidentes, Diretores e Superintendentes de autarquias, empresas públicas, sociedades de economia mista e- fundações públicas e as mantidas pelo poder público;
la. os Governadores de Estado, do Distrito Federal e de
Territórios;
11. os Interventores Federais;
12. os Secretários de Estado;
13. os Prefeitos Municipais;
14. os membros do Tribunal de Contas da União, dos Estados e do Distrito Federal;
15. o Diretor-Geral do Departamento de Polícia Federal;
16. os Secretários-Gerais, os Secretários- Executivos, os
Secretários Nacionais, os Secretários Federais dos Ministérios e
as pessoas que ocupem cargos equivalentes;
b) os que tenham exercido, nos 6 (seis) meses anteriores à
eleição, nos Estados, no Distrito Federal, Territórios e em qualquer dos poderes da União, cargo ou função, de nomeação pelo
Presidente da República, sujeito à aprovação prévia do Senado
Federal;
c) (Vetado);
dl os que, até 6 (seis) meses antes da eleição, tiverem competência ou interesse, direta, indireta ou eventual, no lançamento, arrecadação ou fiscalização de impostos, taxas e contribuições de caráter obrigatório, inclusive parafiscais, ou para aplicar multas relacionadas com essas atividades;
e) os que, até 6 (seis, meses antes da eleição, tenham exerci-

do cargo ou função de direção, administração ou representação
nasempresas de que tratam os arts. 3? e 5? da Lei n? 4.13711), de
(1) V. Coleção das Leis de 1962, volume VII, pág. 147.
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10 de setembro de 1962, quando, pelo âmbito e natureza de suas
atividades, possam tais empresas influir na economia nacional;
f) os que, detendo o controle de empresas ou grupo de empresas que atuem no Brasil, nas condições monopolísticas previstas no parágrafo único do art. 5~ da lei citada na alínea anterior, não apresentarem à Justiça Eleitoral, até 6 (seis) meses antes do pleito, a prova de que fizeram cessar o abuso apurado, do
poder econômico, ou de que transferiram, por força regular, o
controle de referidas empresas ou grupo de empresas;
g) os que tenham, dentro dos 4 (quatro) meses anteriores ao
pleito, ocupado cargo ou função de direção, administração ou
representação em entidades representativas de classe, mantidas, total ou parcialmente, por contribuições impostas pelo poder público ou com recursos arrecadados e repassados pela Previdência Social;
h) os que, até 6 (seis) meses depois de afastados das funções, tenham exercido cargo de Presidente, Diretor ou Superintendente de sociedades com objetivos exclusivos de operações
financeiras e façam publicamente apelo à poupança e ao crédito,
inclusive através de cooperativas e da empresa ou estabelecimentos que gozem, sob qualquer forma, de vantagens asseguradas pelo poder público, salvo se decorrentes de contratos que
obedeçam a cláusulas uniformes;
i) os que, dentro de 6 (seis) meses anteriores ao pleito, hajam exercido cargo ou função de direção, administração ou representação em pessoa jurídica ou em empresa que mantenha
contrato de execução de obras, de prestação de serviços ou de
fornecimento de bens com órgão do Poder Público ou sob seu
controle, salvo no caso de contrato que obedeça a cláusulas uniformes;
j) os que, membros do Ministério Público, não se tenham
afastado das suas funções até 6 (seis) meses anteriores ao pleito;
1) os que, servidores públicos, estatutários ou não,-dos órgãos ou entidades da Administração direta ou indireta da
União, dos Estados, do Distrito Federal, dos Municípios e dos
Territórios, inclusive das fundações mantidas pelo Poder Público, não se afastarem até 3 (três) meses anteriores ao pleito, garantido o direito à percepção dos seus vencimentos integrais;
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UI - para Governador e Vice-Governador de Estado e do
Distrito Federal;
a) os inelegíveis para os cargos de Presidente e VicePresidente da República especificados na alinea a do inciso U
deste artigo e, no tocante às demais alíneas, quando se tratar de
repartição pública, associação ou empresas que operem no território do Estado ou do Dístríto Federal, observados os mesmos
prazos;
b) até 6 (seis) meses depois de afastados definitivamente de
seus cargos ou funções:
1. os chefes dos Gabinetes Civil e Militar do Governador
do Estado ou do Dístríto Federal;
2. os comandantes do Distrito Naval, Região Militar e Zona Aérea;
3. os diretores de órgãos estaduais ou sociedades de assistência aos Municípios;
4. os secretários da administração municipal ou membros
de órgãos congêneres;
. IV - para Prefeito e Vice-Prefeito: .
a) no que lhes for aplicável, por identidade de situações, os
inelegíveis para os cargos de Presidente e Vice-Presidente da
República, Governador e Vice-Governador de Estado e do Distrito Federal, observado o prazo de 4 (quatro) meses para a desincompatibilização;
b) os membros do Ministério Público e Defensoria Pública
em exercício na Comarca, nos 4 (quatro) meses anteriores ao
pleito, sem prejuízo dos vencimentos integrais;
c) as autoridades policiais, civis ou militares, com exercício

no Município, nos 4 (quatro) meses anteriores ao pleito;
V - para o Senado Federal:
a) os inelegíveis para os cargos de Presidente e VicePresidente da República especificados na alínea a do inciso U
deste artigo e, no tocante às demais alíneas, quando se tratar de
repartição pública, associação ou empresa que opere no território do Estado, observados os mesmos prazos;
b) em cada Estado e no Distrito Federal, os inelegíveis para os cargos de Governador e Vice-Governador, nas mesmas
condições estabelecidas, observados os mesmos prazos;
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VI - para a Câmara dos Deputados, Assembléia Legislativa e Câmara Legislativa, no que lhes for aplicável, por identidade de situações, os inelegíveis para o Senado Federal, nas
mesmas condições estabelecidas, observados os mesmos prazos;
VII - para a Câmara Municipal:
a) no que lhes for aplicável, por identidade de situações, os
inelegíveis para o Senado Federal e para a Câmara dos Deputados, observado o prazo de 6 (seis) meses para a desincompàtíbiIização;
b) em cada Município, os inelegíveis para os cargos de Prefeito e Vice-Prefeito, observado o prazo de 6 (seis) meses para a
desincompatibilização.
§ I? Para concorrência a outros cargos, o Presidente da
República, os Governadores de Estado e do Distrito Federal e
os Prefeitos devem renunciar aos respectivos mandatos até 6
(seis) meses antes do pleito.
§ 2? O Vice-Presidente, o Vice-Governador e o VicePrefeito poderão candidatar-se a outros cargos, preservando os
seus mandatos respectivos, desde que, nos últimos 6 (seis) meses anteriores ao pleito, não tenham sucedido ou substituído o
titular.
§ 3? São inelegíveis, no território de jurisdição do titular,
o cônjuge e os parentes, consangüíneos ou afins, até o segundo

grau ou por adoção, do Presidente da República, de Governador
de Estado ou Território, do Distrito Federal, de Prefeito ou de
quem os haja substituído dentro dos 6 (seis) meses anteriores

ao pleito, salvo se já titular de mandato eletivo e candidato à
reeleição.
Art. 2? Compete à Justiça Eleitoral conhecer e decidir as
argüições de inelegibilidade.
Parágrafo único. A argüição de inelegibilidade será feita
perante:
I - o Tribunal Superior Eleitoral, quando se tratar de
candidato a Presidente ou Vice-Presidente da República;
II - os Tribunais Regionais Eleitorais, quando se tratar
de candidato a Senador, Governador e Vice-Governador de Estado e do Distrito Federal, Deputado Federal, Deputado Estadual e Deputado Distrital;
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IH - os Juízes Eleitorais, quando se tratar de candidato a
Prefeito, Vice-Prefeito e Vereador.
Art. 3? Caberá a qualquer candidato, a partido político,
coligação ou ao Ministério Público, no prazo de 5 (cinco) dias,
contados da publicação do pedido de registro do candidato,
impugná-lo em petição fundamentada.
§ I? A impugnação, por parte do candidato, partido político ou coligação, não impede a ação do Ministério Público no
mesmo sentido.
§ 2? Não poderá impugnar o registro de candidato o representante do Ministério Público que, nos 4 (quatro) anos anteriores, tenha disputado cargo eletivo, integrado diretório de partido ou exercido atividade político-partidária.
§ 3? O impugnante especificará, desde logo, os meios de
prova com que pretende demonstrar a veracidade do alegado,
arrolando testemunhas, se for o caso, no máximo de 6 (seis).

Art. 4? A partir da data em que terminar o prazo para impugnação, passará a correr, após devida notificação, o prazo de
7 (sete) dias para que o candidato, partido político ou coligação
possa contestá-la, juntar documentos, indicar rol de testemunhas e requerer a produção de outras provas, inclusive doeumentais, que se encontrarem em poder de terceiros, de repartições públicas ou em procedimentos judiciais, ou administrativos, salvo os processos em tramitação em segredo de justiça.
Art. 5? Decorrido o prazo para contestação, se não se tratar apenas de matéria de direito e a prova protestada for relevante, serão designados os 4 (quatro) dias seguintes para inquirição das testemunhas do impugnante e do impugnado, as quais
comparecerão por iniciativa das partes que as tiverem arrolado,
com notificação judicial.
§ I? As testemunhas do impugnante e do impugnado serão
ouvidas em uma só assentada.
§ 2? Nos 5 (cinco) dias subseqüentes, o Juiz, ou o Relator,
procederá a todas as diligências que determinar, de ofício ou a
requerimento das partes.
§ 3? No prazo do parágrafo anterior, o Juiz, ou o Relator,
poderá ouvir terceiros, referidos pelas partes, ou testemunhas,
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como conhecedores dos fatos e circunstâncias que possam influir na decisão da causa.
§ 4? Quando qualquer documento necessário à formação
da prova se achar em poder de terceiro, o Juiz, ou o Relator,
poderá ainda, no mesmo prazo, ordenar o respectivo depósito.
§ 5? Se o terceiro, sem justa causa, não exibir o documento, ou não comparecer a juízo, poderá o Juiz contra ele expedir
mandado de prisão e instaurar processo por crime de desobediência.

Art. 6?

Encerrado o prazo da dilação probatória, nos ter-

mos do artigo anterior, as partes, inclusive o Ministério Públi-

co, poderão apresentar alegações no prazo comum de 5 (cinco)
dias.
Art. 7? Encerrado o prazo para alegações, os autos serão
conclusos ao Juiz, ou ao Relator, no dia imediato, para sentença
ou julgamento pelo Tribunal.
Parágrafo único. O Juiz, ou Tribunal, formará sua convicção pela livre apreciação da prova, atendendo aos fatos e às circunstâncias constantes dos autos, ainda que não alegados pelas
partes, mencionando, na deciaão, os que motivaram seu convencimento.

Art. 8? Nos pedidos de registro de candidatos a eleições
municipais, o Juiz Eleitoral apresentará a sentença em cartório

3 (três I dias após a conclusão dos autos, passando a correr deste momento o prazo de 3 (três) dias para a interposição de recurso para o Tribunal Regional Eleitoral.
§ 1? A partir da data em que for protocolizada a petição
de recurso, passará a correr o prazo de 3 (três) dias para a apresentação de contra-razões.
§ 2? Apresentadas as contra-razões, serão os autos imediatamente remetidos ao Tribunal Regional Eleitoral, inclusive por
portador, se houver necessidade, decorrente da exigüidade de
prazo, correndo as despesas do transporte por conta do recorrente, se tiver condições de pagá-las.

Art. 9? Se o Juiz Eleitoral não apresentar a sentença no
prazo do artigo anterior, o prazo para recurso só começará a
correr após a publicação da mesma por edital, em cartório.
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Parágrafo único. Ocorrendo a hipótese prevista neste artigo, o Corregedor Regional, de ofício, apurará o motivo do retardamento e proporá ao Tribunal Regional Eleitoral, se for o caso, a aplicação da penalidade cabível.
Art. 10. Recebidos os autos na Secretaria do Tríbunal Regional Eleitoral, estes serão autuados e apresentados no mesmo
dia ao Presidente, que, também na mesma data, os distribuirá a
um Relator e mandará abrir vistas ao Procurador Regional pelo
prazo lie 2 (dois) dias.
Parágrafo único. Findo o prazo, com ou sem parecer, os
autos serão enviados ao Relator, que os apresentará em mesa
para julgamento em 3 (três) dias, independentemente de publicação em pauta.

Art. 11. Na sessão do julgamento, que poderá se realizar
em até 2 (duas) reuniões seguidas, feito o relatório, facultada a
palavra às partes e ouvido o Procurador Regional, proferirá o
Relator o seu voto e serão tomados os dos demais Juízes.
§ 1? Proclamado o resultado, o Tribunal se reunirá para
lavratura do acórdão, no qual serão indicados o direito, os fatos
e as circunstâncias com base nos fundamentos do Relator ou do
voto vencedor.
§ 2? Terminada a sessão, far-se-á a leitura e a publicação
do acórdão, passando a correr dessa data o prazo de 3 (três)
dias, para a interposição de recurso para o Tribunal Superior
Eleitoral, em petição fundamentada.
Art. 12. Havendo recurso para o Tribunal Superior Eleitoral, a partir da data em que for protocolizada a petição passará
a correr o prazo de 3 (tres) dias para a apresentação de contrarazões, notificado por telegrama o recorrido.
Parágrafo único. Apresentadas as contra-razões, serão os
autos imediatamente remetidos ao Tribunal Superior Eleitoral.
Art. 13. Tratando-se de registro a ser julgado originariamente por Tribunal Regional Eleitoral, observado o disposto no
art. 6? desta lei complementar, o pedido de registro, com ou sem
impugnação, será julgado em 3 (três) dias, independentemente
de publicação em pauta.
Parágrafo único. Proceder-se-á ao julgamento na forma estabelecida no art. 11 desta lei complementar e, havendo recurso
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 182(3):1769-1782, maio/jun. 1990.

1778
para o Tribunal Superior Eleitoral, observar-se-á o disposto no
artigo anterior.
Art. 14. No Tribunal Superior Eleitoral, os recursos sobre
registro de candidatos serão processados e julgados na forma
prevista nos arts. la e 11 desta lei complementar.
Art. 15. Transitada em julgado a decisão que declarar a
inelegibilidade do candidato, ser-lhe-á negado registro, ou cancelado, se já tiver sido feito, ou declarado nulo o diploma, se já
expedido.
Art. 16. Os prazos a que se referem o art. 3? e seguintes
desta Lei Complementar são peremptórios e contínuos e correm
em secretaria ou Cartório e, a partir da data do encerramento
do prazo para registro de candidatos, não se suspendem aos sá-

bados, domingos e feriados.
Art. 17. É facultado ao partido político ou coligação que
requerer o registro de candidato considerando inelegível dar-lhe
substituto, mesmo que a decisão passada em julgado tenha sido
proferida após o termo final do prazo de registro, caso em que a
respectiva Comissão Executiva do Partido fará a escolha do
candidato.
Art. 18. A declaração de inelegibilídade do candidato à
Presidência da República, Governador de Estado e do Distrito
Federal e Prefeito Municipal não atingirá o candidato a VicePresidente, Vice- Governador ou Vice- Prefeito, assim como a
destes não atingirá aqueles.
Art. 19. As transgressões pertinentes à origem de valores
pecuniários, abuso do poder econômico ou político, em detrimento da liberdade de voto, serão apuradas mediante investi-

gações jurisdicionais realizadas pelo Corregedor-Geral e Corregedores Regionais Eleitorais.
Parágrafo único. A apuração e a punição das transgressões mencionadas no caput deste artigo terão o objetivo de pro-

teger a normalidade e legitimidade das eleições contra a influência do poder econômico ou do abuso do exercício de função, cargo ou emprego na administração direta, indireta e fundacional

da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios.
Art. 20. O candidato, partido político ou coligação são
parte legítima para denunciar os culpados e promover-lhes a
responsabilidade; a nenhum servidor público, inclusive de auCol. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 182(3):1769-1782, maio/jun. 1990.
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tarquias, de entidade paraestatal e de sociedade de economia
mista será lícito negar ou retardar ato de ofício tendente a esse
fim, sob pena de crime funcional.
Art. 21. As transgressões a que se refere o art. 19 desta lei
complementar serão apuradas mediante procedimento sumaríssimo de investigação judicial, realizada pelo CorregedorGeral e Corregedores Regionais Eleitorais, nos termos das Leis
n?s 1.579121, de 18 de março de 1952, 4.410 131, de 24 de setembro
de 1964, com as modificações desta lei complementar.
Art. 22. Qualquer partido político, coligação, candidato ou
Ministério Público Eleitoral poderá representar à Justiça Eleitoral, diretamente ao Corregedor-Geral ou Regional, relatando
fatos e indicando provas, indícios e circunstâncias e pedir abertura de investigação judicial para apurar uso indevido, desvio
ou abuso do poder econômico ou do poder de autoridade, ou utilização indevida de veículos ou meios de comunicação social,
em benefício de candidato ou de partido político, obedecido o
seguinte rito:
I - o Corregedor, que terá as mesmas atribuições do
Relator em processos judiciais, ao despachar a inicial, adotará
as seguintes providências:
a I ordenará que se notifique o representado do conteúdo da
petição, entregando-se-lhe a segunda via apresentada pelo representante com as cópias dos documentos, a fim de que, no
prazo de 5 (cinco) dias, ofereça ampla defesa, juntada de documentos e rol de testemunhas, se cabível;

b; determinará que se suspenda o ato que deu motivo à representação, quando for relevante o fundamento e do ato impugnado puder resultar a ineficiência da medida, caso seja julgada procedente;
c] indeferirá desde logo a inicial, quando não for caso de representação ou lhe faltar algum requisito desta lei complementar;
11 - no caso do Corregedor indeferir a reclamação ou
representação, ou retardar-lhe a solução, poderá o interessado
(2) Ver Coleção das Leis de 1952, volume I, pág. 3I.
(3) Ver Coleção das Leis de 1964, volume V, pág.

no.
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renová-la perante o Tribunal, que resolverá dentro de 24 (vinte
e quatro) horas;
III - o interessado, quando for atendido ou ocorrer demora, poderá levar o fato ao conhecimento do Tribunal Superior
Eleitoral, a fim de que sejam tomadas as providências necessárias;
IV - feita a notificação, a Secretaria do Tribunal juntará aos autos cópia autêntica do ofício endereçado ao representado, bem como a prova da entrega ou da sua recusa em aceitá-la
ou dar recibo;
V - findo o prazo da notificação, com ou sem defesa,
abrir-se-á prazo de 5 (cinco) dias para inquirição, em uma só assentada, de testemunhas arroladas pelo representante e pelo representado, até o máximo de 6 (seis) para cada um, as quais
comparecerão independentemente de intimação;
VI - nos 3 (três) dias subseqüentes, o Corregedor procederá a todas as diligências que determinar, ex officio ou a requerimento das partes;
VII - no prazo da alínea anterior, o Corregedor poderá
ouvir terceiros, referidos pelas partes, ou testemunhas, como
conhecedores dos fatos e circunstâncias que possam influir na
decisão do feito;
VIII - quando qualquer documento necessário à formação
da prova se achar em poder de terceiro, inclusive estabelecimenta de crédito, oficial ou privado,
Corregedor poderá, ainda, no mesmo prazo, ordenar o respectivo depósito ou requisitar
cópias;
IX - se o terceiro, sem justa causa, não exibir o doeumemto, ou não comparecer a juízo, o Juiz poderá expedir contra
ele mandado de prisão e instaurar processo por crime de de SOM
bediência;
X - encerrado o prazo da dilação probatória, as partes,
inclusive o Ministério Público, poderão apresentar alegações no
prazo comum de 2 (dois) dias;
XI - termimado o prazo para alegações, os autos serão
conclusos ao Corregedor, no dia imediato, para apresentação de
relatório conclusivo sobre o que houver sido apurado;
XII - o relatório do Corregedor, que será assentado em 3
(três) dias, e os autos da representação serão encaminhados ao

°
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Tribunal competente, no dia imediato, com pedido de inclusão
incontinenti do feito em pauta, para julgamento na primeira sessão subseqüente;
XIII - no Tribunal, o Procurador-Geral ou Regional Elei·
toral terá vista dos autos por 48 (quarenta e oito) horas, para se
pronunciar sobre as imputações e conclusões do Relatório;
XIV - julgada procedente a representação, o Tribunal declarará a inelegibilidade do representado e de quantos hajam
contribuído para a prática do ato, cominando-lhes sanção de
inelegibilidade para as eleições a se realizarem nos 3 (três) anos
subseqüentes à eleição em que se verificou, além da cassação do
registro do candidato diretamente beneficiado pela interferência
do poder econômico e pelo desvio ou abuso do poder de autoridade, determinando a remessa dos autos ao Ministério Público
Eleitoral, para instauração de processo disciplinar, se for o caso, e processo-crime, ordenando quaisquer outras providências
que a espécie comportar;
XV - se a representação for julgada procedente após a
eleição do candidato serão remetidas cópias de todo o processo
ao Ministério Público Eleitoral, para os fins previstos no art.
14, §§ 10 e 11 da Constituição Federal, e art. 262, inciso IV, do
Código Eleitoral.
Parágrafo único. O recurso contra a diplomação, interposto pelo representante, não impede a atuação do Ministério PÚblico no mesmo sentido.
Art. 23. O Tribunal formará sua convicção pela livre apreciação dos fatos públicos e notórios, dos indícios e presunções e
prova produzida, atentando para circunstâmcias ou fatos, ainda
que não indicados ou alegados pelas partes, mas que preservem
o interesse público de lisura eleitoral.
Art. 24. Nas eleições municipais, o Juiz Eleitoral será
competente para conhecer e processar a representação prevista
nesta lei complementar, exercendo todas as funções atribuídas
ao Corregedor-Geral ou Regional, constantes dos incisos I a XV
do art. 22 desta lei complementar, cabendo ao representante do
Ministério Público Eleitoral em função da Zona Eleitoral as
atribuições deferidas ao Procurador·Geral e Regional Eleitoral,
observadas as normas do procedimento previstas nesta lei complementar.
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Art. 25. Constitui crime eleitoral a argüição de inelegibilidade, ou a impugnação de registro de candidato feito por interferência do poder econômico, desvio ou abuso do poder de autoridade, deduzida de forma temerária ou de manifesta má-fé:
Pena: detenção de 6 (seis) meses a 2 (dois) anos, e multa de
20 (vinte) a 50 (cinqüenta) vezes o valor do Bônus do Tesouro
N acionaI (BTN) e, no caso de sua extinção, de título público
que o substitua.
Art. 26. Os prazos de desincompatibilização previstos nesta lei complementar que já estiverem ultrapassados na data de
sua vigência considerar-se-ão atendidos desde que a desincompatibilização ocorra até 2 (dois) dias após a publicação desta lei
complementar.
Art. 27. Esta lei complementar entra em vigor na data de
sua publicação.
Art. 28. Revogam-se a Lei Complementar n:' 514), de 29 de
abril de 1970 e as demais disposições em contrário.
Brasília, 18 de maio de 1990; 169? da Independência e
102? da República.
FERNANDO COLLOR

(4) Ver Coleção das Leis de 1970, volume III, pág. 7.
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 182(3):1769-1782, maio/Iun. 1990.

LEIS

LEI N? 8.036, DE 11 DE MAIO DE 1990 l'l
Dispõe sobre o Fundo de Garantia do
Tempo de Serviço, e dá outras providências.

o PRESIDENTE DA REPÚBLICA, faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte lei:
Art. I? O Fundo de Garantia do Tempo de Serviço
(FGTS), instituído pela Lei n? 5.107(1), de 13 de setembro de
1966, passa a reger-se por esta lei.
Art. 2? O FGTS é constituído pelos saldos das contas vinculadas a que se refere esta lei e outros recursos a ele incorporados, devendo ser aplicados com atualização monetária e juros,
de modo a assegurar a cobertura de suas obrigações.
§ I? Constituem recursos incorporados ao FGTS, nos termos do caput deste artigo:
a) eventuais saldos apurados nos termos do art. 12, § 4?;
b) dotações orçamentárias específicas;
c) resultados das aplicações dos recursos do FGTS;
d) multas, correção monetária e juros moratórios devidos;
e) demais receitas patrimoniais e financeiras.
§ 2? As contas vinculadas em nome dos trabalhadores são
absolutamente impenhoráveis.
Art. 3? O FGTS será regido segundo normas e diretrizes
estabelecidas por um Conselho Curador, integrado por três re(*) Retificada no DO de 15.5,1990 (v. pág. 2286 deste volume).
(1) Coleção das Leis de 1966, volume V, pág , 73.
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presentantes da categoria dos empregadores, além de um representante de cada uma das seguintes entidades: Ministério da
Economia, Fazenda e Planejamento; Ministério do Trabalho e
da Previdência Social; Ministério da Ação Social; Caixa Econômica Federal e Banco Central do Brasil.
§ 1? A Presidência do Conselho Curador será exercida pelo representante do Ministério do Trabalho e da Previdência Social.
§ 2~ Os órgãos oficiais far-se-ão representar, no caso dos
Ministérios, pelos Ministros de Estado e, no caso dos demais
órgãos, por seus Presidentes, na qualidade de membros titulares, cabendo-lhes indicar seus suplentes ao Presidente do Conselho Curador, que os nomeará.
§ 3? Os representantes dos trabalhadores e dos empregados e seus respectivos suplentes serão indicados pelas respectivas centrais sindicais e confederações nacionais e nomeados
pelo Ministro do Trabalho e da Previdência Social, e terão
mandato de 2, (dois) anos, podendo ser reconduzidos uma única
vez.
§ 4? O Conselho Curador reunir-se-á ordinariamente, a cada bimestre, por convocação de seu Presidente. Esgotado esse
período, não tendo ocorrido convocação, qualquer de seus membros poderá fazê-la, no prazo de 15 (quinze) dias. Havendo necessidade, qualquer membro poderá convocar reunião extraordinária, na forma que vier a ser regulamentada pelo Conselho Curador.
§ 5? As decisões do Conselho serão tomadas com a presença, no minimo, de 7 (sete) de seus membros, tendo o Presidente
voto de qualidade.
§ 6? As despesas porventura exigidas para o comparecimento às reuniões do Conselho constituirão ônus das respectivas entidades representadas.

§ 7? As ausências ao trabalho dos representantes dos trabalhadores no Conselho Curador, decorrentes das atividades
desse órgão, serão abonadas, computando-se como jornada efetivamente trabalhada para todos os fins e efeitos legais.

§ 8? Competirá ao Ministério do Trabalho e da Previdência Social proporcionar ao Conselho Curador os meios necessáCol. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 182(3):1783-1844, maío/jun. 1990.
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rios ao exerClClO de sua competência, para o que contará com
uma Secretaria Executiva do Conselho Curador do FGTS.
§ 9? Aos membros do Conselho Curador, enquanto representantes dos trabalhadores, efetivos e suplentes, é assegurada
a estabilidade no emprego, da nomeação até um ano após o término do mandato de representação, somente podendo ser demitidos por motivo de falta grave, regularmente comprovada através de processo sindical.
Art. 4? A gestão da aplicação do FGTS será efetuada pelo
Ministério da Ação Social, cabendo à Caixa Econômica Federal
(CEF) o papel de agente operador.
Art. 5? Ao Conselho Curador do FGTS compete:
I - estabelecer as diretrizes e os programas de alocação
de todos os recursos do FGTS, de acordo com os critérios definidos nesta lei, em consonância com a política nacional de desenvolvimento urbano e as políticas setoriais de habitação popular, saneamento básico e infra-estrutura urbana estabelecidas
pelo Governo Federal.
II - acompanhar e avaliar a gestão econômica e financeira dos recursos, bem como os ganhos sociais e o .desempenho
dos programas aprovados;
lU - apreciar e aprovar os programas anuais e plurianuais do FGTS;
IV - pronunciar-se sobre as contas do FGTS, antes do
seu encaminhamento aos órgãos de controle interno para os
fins legais;
V - adotar as providências cabíveis para a correção de
atos e fatos do Ministério da Ação Social e da Caixa Econômica
Federal, que prejudiquem o desempenho e o cumprimento das
finalidades no que concerne aos recursos do FGTS;
VI - dirimir dúvidas quanto à aplicação das normas regulamentares, relativas ao FGTS, nas matérias de sua competência;
VII - aprovar seu regimento interno;
VIII - fixar as normas e valores de remuneração do agente operador e dos agentes financeiros;
IX - fixar critérios para parcelamento de recolhimentos
em atraso;
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x - fixar critério e valor de remuneração para o
exercício da fiscalização;
XI - divulgar, no Diário Oficial da União, todas as decisões proferidas pelo Conselho, bem como as contas do FGTS e
08 respectivos pareceres emitidos.
Art. 6? Ao Ministério da Ação Social, na qualidade de
gestor da aplicação do FGTS, compete:
I - praticar todos os atos necessários à gestão da aplicação do Fundo, de acordo com as diretrizes e programas estabelecidos pelo Conselho Curador:
11 - expedir atos normativos relativos à alocação dos recursos para implementação dos programas aprovados pelo Conselho Curador;
III - elaborar orçamentos anuais e planos plurianuais de
aplicação dos recursos, discriminando-os por Unidade da Federação, submetendo-os até 31 de julho ao Conselho Curador do
Fundo;
IV - acompanhar a execução dos programas de habitação
popular, saneamento básico e infra-estrutura urbana, decorrentes de aplicação de recursos do FGTS, implementados pela
CEF;
V - submeter à apreciação do Conselho Curador as contas do FGTS;
VI - subsidiar o Conselho Curador com estudos técnicos
necessários ao aprimoramento operacional dos programas de
habitação popular, saneamento básico e infra-estrutura urbana;
VII - definir as metas a serem alcançadas nos programas
de habitação popular, saneamento básico e infra-estrutura urbana.
Art. 7? À Caixa Econômica Federal, na qualidade de
agente operador, cabe:
I - centralizar os recursos do FGTS, manter e controlar
as contas vinculadas, e emitir regularmente os extratos individuais correspondentes às contas vinculadas e participar da rede
arrecadadora dos recursos do FGTS;
II - expedir atos normativos referentes aos procedimentos administrativo-operacionais dos bancos depositários, dos
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agentes financeiros, dos empregadores e dos trabalhadores, integrantes do sistema do FGTS;
In - definir os procedimentos operacionais necessários à
execução dos programas de habitação popular, saneamento básico e infra-estrutura urbana, estabelecidos pelo Conselho Curador com base nas normas e diretrizes de aplicação elaboradas
pelo Ministério da Ação Social;
IV - elaborar as análises jurídica e econômico-financeira
dos projetos de habitação popular, infra-estrutura urbana e saneamento básico a serem financiados com recursos do FGTS;
V - emitir Certificado de Regularidade do FGTS;
VI - elaborar as contas do FGTS, encaminhando-as ao
Ministério da Ação Social;
VII - implementar os atos emanados do Ministério da
Ação Scial relativos à alocação e aplicação dos recursos do
FGTS, de acordo com as diretrizes estabelecidas pelo Conselho
Curador.

Parágrafo único. O Ministério da Ação Social e a Caixa
Econômica Federal deverão dar pleno cumprimento aos programas anuais em andamento, aprovados pelo Conselho Curador,
sendo que eventuais alterações somente poderão ser processadas mediante prévia anuência daquele colegiado.
Art. 8? O Ministério da Ação Social, a Caixa Econômica
Federal e o Conselho Curador do FGTS serão responsáveis pelo
fiel cumprimento e observância dos critérios estabelecidos nesta
lei.
Art. 9? As aplicações com recursos do FGTS poderão ser
realizadas diretamente pela Caixa Econômica Federal, pelos demais órgãos integrantes do Sistema Financeiro da Habitação
(SFHI e pelas entidades para esse fim credenciadas pelo Banco
Central do Brasil como agentes financeiros, exclusivamente segundo critérios fixados pelo Conselho Curador, em operações
que preencham os seguintes requisitos:
I

garantia real;
correção monetária igual à das contas vinculadas;
III - taxa de juros média mínima, por projeto, de 3 (três)
por cento ao ano;
II -
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IV - prazo máximo de 25 (vinte e cinco) anos.
§ 1 ~ A rentabilidade média das aplicações deverá ser suficiente à cobertura de todos os custos incorridos pelo Fundo e
ainda à formação de reserva técnica para o atendimento de gastos eventuais não previstos, sendo da Caixa Econômica Federal
o risco de crédito.
§ 2~ Os recursos do FGTS deverão ser aplicados em habitação, saneamento básico e infra-estrutura urbana. As disponibilidades financeiras devem ser mantidas em volume que satisfaça as condições de liquídez e remuneração mínima necessária
à preservação do poder aquisitivo da moeda.
§ 3? O programa de aplicações deverá destinar, no mínimo, 60 (sessenta) por cento para investimentos em habitação popular.
§ 4? Os projetos de saneamento básico e infra-estrutura
urbana, financiados com recursos do FGTS, deverão ser complementares aos programas habitacionais.
§ 5? Nos financiamentos concedidos à pessoa jurídica de
direito público será exigida garantia real ou vinculação de reccítas.
Art. 10. O Conselho Curador fixará diretrizes e estabelecerá critérios técnicos para as aplicações dos recursos do
FGTS, visando:
I - exigir a participação dos contratantes de financiamentos nos investimentos a serem realizados;
II - assegurar o cumprimento, por parte dos contratantes
inadimplentes, das obrigações decorrentes dos financiamentos
obtidos;
In - evitar distorções na aplicação entre as regiões do
País, considerando para tanto a demanda habitacional, a população e outros indicadores sociais.

Art.- 11. Os depósitos feitos na rede bancária, a partir de
de outubro de 1989, relativos ao FGTS, serão transferidos à
Caixa Econômica Federal no segundo dia útil subseqüente à data em que tenham sido efetuados.
1~

Art. 12. No prazo de um ano, a contar da promulgação
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das as contas vinculadas, nos termos do item I do art. 7?, passando os demais estabelecimentos bancários, findo esse prazo, à
condição de agentes recebedores e pagadores do FGTS, mediante recebimento de tarifa, a ser fixada pelo Conselho Curador.
§ I? Enquanto não ocorrer a centralização prevista no
caput deste artigo, o depósito efetuado no decorrer do mês será
contabilizado no saldo da conta vinculada do trabalhador, no
primeiro dia útil do mês subseqüente.
§ 2? Até que a Caixa Econômica Federal implemente as
disposições do caput deste artigo, as contas vinculadas continuarão sendo abertas em estabelecimento bancário escolhido pelo empregador, dentre os para tanto autorizados pelo Banco
Central do Brasil, em nome do trabalhador.
§ 3? Verificando-se mudança de emprego, até que venha a
ser implementada a centralização no caput deste artigo, a conta
vinculada será transferida para o estabelecimento bancário da
escolha do novo empregador.
§ 4? Os resultados financeiros auferidos pela Caixa Econômica Federal no período entre o repasse dos bancos e o depósito nas contas vinculadas dos trabalhadores destinar-se-ão à
cobertura das despesas de administração do FGTS e ao pagamento da tarifa aos bancos depositários, devendo os eventuais
saldos ser incorporados ao patrimônio do Fundo nos termos do
art. 2?, § I?
§ 5? Após a centralização das contas vinculadas, na Caixa
Econômica Federal, o depósito realizado no prazo regulamentar
passa a integrar o saldo da conta vinculada do trabalhador a
partir do dia la (dez) do mês de sua ocorrência. O depósito realizado fora do prazo será contabilizado no saldo no dia la (dez]
subseqüente após atualização monetária e capitalização de juros.

Art. 13. Os depósitos efetuados nas contas vinculadas serão corrigidos monetariamente com base nos parâmetros fixados para atualização dos saldos dos depósitos de poupança e capitalização juros de (três) por cento ao ano.
§ I? Até que ocorra a centralização prevista no item I do
art. 7?, a atualização monetária e a capitalização de juros correrão à conta do Fundo e o respectivo crédito será efetuado na
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conta vinculada no primeiro dia útil de cada mês, com base no
saldo existente no primeiro dia útil do mês anterior, deduzidos
08 saques ocorridos no período.
§ 2? Após a centralização das contas vinculadas, na Caixa
Econômica Federal, a atualização monetária e a capitalização
de juros correrão à conta do Fundo e o respectivo crédito será
efetuado na conta vinculada, no dia 10 (dez) de cada mês, com
base no saldo existente no dia 10 (dez) do mês anterior ou no
primeiro dia útil subseqüente, caso o dia 10 (dez) seja feriado
bancário, deduzidos os saques ocorridos no período.

§ 3? Para as contas vinculadas dos trabalhadores optantes
existentes à data de 22 de setembro de 1971, a capitalização dos
juros dos depósitos continuará a ser feita na seguinte progressão, salvo no caso de mudança de empresa, quando a capitalização dos juros passará a ser feita à taxa de 3 (três) por cento ao
ano:
I - 3 (três I por cento, durante os dois primeiros anos de
permanência na mesma empresa;
II - 4 (quatro) por cento, do terceiro ao quinto ano de
permanência na mesma empresa;
III ~ 5 (cinco) por cento, do sexto ao décimo ano de permanência na mesma empresa:
IV - 6 (seis) por cento, a partir do décimo primeiro ano de
permanência na mesma empresa.
§ 4? O saldo das contas vinculadas é garantido pelo Governo Federal, podendo ser instituído seguro especíal para esse
fim.
Art. 14. Fica ressalvado o direito adquirido dos trabalhadores que, à data da promulgação da Constituição Federal de
1988, já tinham o direito à estabilidade no emprego nos termos
do Capitulo V do Titulo IV da CLT.
§ I? O tempo do trabalhador não optante do FGTS, anterior a 5 de outubro de 1988, em caso de rescisão sem justa causa
pelo empregador, reger-se-á pelos dispositivos constantes dos
arts. 477, 478 e 497 da CLT.
§ I? O tempo do trabalhador não optante do FGTS, anterior a 5 de outubro de 1988, em caso de rescisão sem justa causa
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pelo empregador, reger-se-á pelos dispositivos constantes dos
arts. 477, 478 e 497 da CLT.
§ 2~ O tempo de serviço anterior à atual Constituição poderá ser transacionado entre empregador e empregado, respeitado o limite mínimo de 60 (sessenta) por cento da indenização
prevista.
§ 3~ É facultado ao empregador desobrigar-se da responsabilidade da indenização relativa ao tempo de serviço anterior
à opção, depositando na conta vinculada do trabalhador, até o
último dia útil do mês previsto em lei para o pagamento de salário, o valor correspondente à indenização, aplicando-se ao depósito, no que couber, todas as disposições desta lei.
§ 4~ Os trabalhadores poderão a qualquer momento optar
pelo FGTS com efeito retroativo a 1~ de janeiro de 1967 ou à data de sua admissão, quando posterior àquela.
Art. 15. Para os fins previstos nesta lei, todos os empregados ficam obrigados a depositar, até o dia 7 (sete) de cada
mês, em conta bancária vinculada, a importância correspondente a 8 (oito) por cento da remuneração paga ou devida, no mês
anterior, a cada trabalhador, incluídas na remuneração as parcelas de que tratam os arts. 457 e 458 da CLT e a gratificação de
N ataI a que se refere a Lei n:' 4.090 121, de 13 de julho de 1962,
com as modificações da Lei n:' 4.749 131, de 12 de agosto de 1965.
§ I? Entende-se por empregador a pessoa física ou a pessoa jurídica de direito privado ou de direito público, da administração pública direta, indireta ou fundacional de qualquer
dos Poderes, da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos
Municípios, que admitir trabalhadores a seu serviço, bem assim
aquele que, regido por legislação especial, encontrar-se nessa
condição ou figurar como fornecedor ou tomador de mão-deobra, independente da responsabilidade solidária e/ou subsidiária a que eventualmente venha obrigar-se.
§ 2~ Considera-se trabalhador toda pessoa física que prestar serviços a empregador, a locador ou tomador de mão-deobra, excluídos os eventuais, os autônomos e os servidores públicos civis e militares sujeitos a regime jurídico próprio.
(2) V. Coleção das Leis de 1962, volume V, pág. 45.
(3) V. Coleção das Leis de 1965, volume V, pág. 139.
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§ 3? Os trabalhadores domésticos poderão ter acesso ao
regime do FGTS, na forma que vier a ser prevista em lei.
Art. 16. Para efeito desta lei, as empresas sujeitas ao regime da legislação trabalhista poderão equiparar seus diretores
não empregados aos demais trabalhadores sujeitos ao regime do
FGTS. Considera-se diretor aquele que exerça cargo de administração previsto em lei, estatuto ou contrato social, independente da denominação do cargo.

Art. 17. Os empregadores se obrigam a comunicar mensalmente aos trabalhadores os valores recolhidos ao FGTS e
repassar-lhes todas as informações sobre suas contas vinculadas recebidas da Caixa Econômica Federal ou dos bancos depositários.
Art. 18. Ocorrendo rescisão do contrato de trabalho, por
parte do empregador, ficará este obrigado a pagar diretamente
ao empregado 08 valores relativos aos depósitos referentes ao
mês da rescisão e ao imediatamente anterior que ainda não houver sido recolhido, sem prejuízo das cominações legais.
§ I? Na hipótese de despedida pelo empregador sem justa
causa, pagará este diretamente ao trabalhador importância
igual a 40 (quarenta) por cento do montante de todos os depósitos realizados na conta vinculada durante a vigência do contrato de trabalho, atualizados monetariamente e acrescidos dos
respectivos juros.
§ 2? Quando ocorrer despedida por culpa reciproca ou força maior, reconhecida pela Justiça do Trabalho, o percentual de
que trata o § I? será de 20 (vinte) por cento.

§ 3~ As importâncias de que trata este artigo deverão
constar do recibo de quitação de rescisão do contrato de trabalho, observado o disposto no art. 477 da CLT, e eximirão o empregador exclusivamente quanto aos valores discriminados.
Art. 19. No caso de extinção do contrato de trabalho prevista no art. 14 desta lei, serão observados os seguintes critérios:
I - havendo indenização a ser paga, o empregador, mediante comprovação do pagamento daquela, poderá sacar o saldo dos valores por ele depositados na conta individualizada do
trabalhador;
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II - não havendo indenização a ser paga, ou decorrido o
prazo prescricional para a reclamação de direitos por parte do
trabalhador, o empregador poderá levantar em seu favor o saldo
da respectiva conta individualizada, mediante comprovação perante o órgão competente do Ministério do Trabalho e da Previdência Social.
Art. 20. A conta vinculada do trabalhador no FGTS poderá ser movimentada nas seguintes situações:

I - despedida sem justa causa, inclusive a indireta, de
culpa recíproca e de força maior, comprovada com pagamento
dos valores de que trata o art. 18;
II - extinção total da empresa, fechamento de quaisquer de seus estabelecimentos, filiais ou agências, supressão de
parte de suas atividades, ou ainda falecimento do empregador
individual sempre que qualquer dessas ocorrências implique
rescisão de contrato de trabalho, comprovada por declaração escrita da empresa, suprida, quando for o caso, por decisão judicial transitada em julgado;
III - aposentadoria concedida pela Previdência Social;
IV - falecimento do trabalhador, sendo o saldo pago a
seus dependentes, para esse fim habilitados perante a Previdência Social, segundo o critério adotado para a concessão de pensões por morte. Na falta de dependentes, farão jus ao recebimento do saldo da conta vinculada os seus sucessores previstos
na lei civil, indicados em alvará judicial, expedido a requerimento do interessado, independente de inventário ou arrolamento;
V - pagamento de parte das prestações decorrentes de
financiamento habitacional concedido no âmbito do Sistema Financeiro da Habitação (SFR), desde que:
a) o mutuário conte com o minimo de 3 (três) anos de trabalho sob o regime do FGTS, na mesma empresa ou em empresas
diferentes;
b) o valor bloqueado seja utilizado, no mínimo, durante o
prazo de 12 (doze) meses;
c) o valor do abatimento atinja, no máximo, 80 (oitenta) por
cento do montante da prestação;
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VI - liquidação ou amortização extraordinária do saldo
devedor de financiamento imobiliário, observadas as condições
estabelecidas pelo Conselho Curador, dentre elas a de que o financiamento 'seja concedido no âmbito do SFH e haja interstício
mínimo de2 (dois) anos para cada movimentação;
VII - pagamento total ou parcial do preço da aquisição
de moradia própria, observadas as seguintes condições:
a) o mutuário deverá contar com o mínimo de 3 (três) anos
de trabalho sob o regime do FGTS, na mesma empresa ou empresas diferentes;
b) seja a operação financiável nas condições vigentes para
oSFH;
VIII - quando permanecer 3 (três) anos ininterruptos, a
partir da vigência desta lei, sem crédito de depósitos:
IX - extinção normal do contrato a termo, inclusive o
dos trabalhadores temporários regidos pela Lei n" 6.019 141, de 3
de janeiro de 1974;
X - suspensão total do trabalho avulso por período
igualou superior a 90 (noventa) dias, comprovada por declaração do sindicato representativo da categoria profissional.
§ I? A regulamentação das situações previstas nos incisos
I e II assegurar que a retirada a que faz jus o trabalhador corresponda aos depósitos efetuados na conta vinculada durante o
período de vigência do último contrato de trabalho, acrescida de
juros e atualização monetária, deduzidos os saques.
§ 2? O Conselho Curador disciplinará o disposto no inciso
V, visando beneficiar os trabalhadores de baixa renda e preservar o equilíbrio financeiro do FGTS.
§ 3? O direito de adquirir moradia com recursos do FGTS,
pelo trabalhador, só poderá ser exercido para um único imóvel.
§ 4? O imóvel objeto de utilização do FGTS somente poderá ser objeto de outra transação com recursos do fundo, na forma que vier a ser regulamentada pelo Conselho Curador.
§ 5? O pagamento da retirada após o período previsto em
regulamento, implicará atualização monetária dos valores devidos.
(4) Ver Coleção das Leis de 1974, volume I, pág. 20.
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Art. 21. Após a centralização das contas de que trata o
art. 12 desta lei, o saldo da conta não individualizada e da conta
vinculada sem depósito há mais de 5 (cinco) anos será incorporado ao património do FGTS, resguardado o direito do beneficiário de reclamar, a qualquer tempo, a reposição do valor
transferido, mediante comprovação.
Art. 22. O empregador que não realizar os depósitos previstos nesta lei no prazo fixado no art. 15, responderá pela atualização monetária da importância correspondente. Sobre o valor
atualizado dos depósitos incidirão ainda juros de mora de 1
(um) por cento ao mês e multa de 20 (vinte) por cento,
sujeitando-se, também, as obrigações e sanções previstas no
Decreto-Lei n" 368(5), de 19 de dezembro de 1968.
§ 1 ~ A atualização monetária de que trata o caput deste
artigo será cobrada por dia de atraso, tomando-se por base os
indices de variação do Bônus do Tesouro Nacional Fiscal (BTN
Fiscal) ou, na falta deste, do título que vier a sucedê-lo, ou ainda, o critério do Conselho Curador, por outro indicador da inflação diária.
§ 2~ Se o débito for pago até o último dia útil do mês do
seu vencimento, a multa prevista neste artigo será reduzida para 10 (dez) por cento.
§ 3~ Para efeito de levantamento de débito para com o
FGTS, o percentual de 8 (oito) por cento incidirá sobre a remuneração atualizada até a data da respectiva operação.
Art. 23. Competirá ao Ministério do Trabalho e da Previdência Social e verificação, em nome da Caixa Econômica Federal, do cumprimento do disposto nesta lei, especialmente quanto
à apuração dos débitos e das infrações praticadas pelos empregadores ou tomadores de serviço, notificando-os para efetuarem
e comprovarem os depósitos correspondentes e cumprirem as
demais determinações legais, podendo, para tanto, contar com o
concurso de outros órgãos do Governo Federal, na forma que
vier a ser regulamentada.
§ I? Constituem infrações para efeito desta lei:
I - não depositar mensalmente o percentual referente ao
FGTS;
(5) Ver Coleção das Leis de 1968, volume VII, pág. 18.
Cal. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 182(3):1783-1844, maio/jun. 1990.

1796
II - omitir as informações sobre a conta vinculada do
trabalhador;

IH - apresentar as informações ao Cadastro Nacional do
Trabalhador, dos trabalhadores beneficiários, com erros ou
omissões;
IV - deixar de computar, para efeito de cálculo dos depósitos do FGTS, parcela componente da remuneração;
V - deixar de efetuar os depósitos e os acréscimos legais,
após notificado pela fiscalização.
§ 2~ Pela infração do disposto no § 1~ deste artigo, o infrator estará sujeito às seguintes multas por trabalhador prejudicado:
ai de 2 (dois I a 5 (cinco) BTN, no caso dos incisos II e III;
b) de 10 (dez) a 100 (cem) BTN, no caso dos incisos I, IV e
V.
§ 3? Nos casos de fraude, simulação, artifício, ardil, resistência, embaraço ou desacato à fiscalização, assim como na
reincidência, a multa especificada no parágrafo anterior será
duplicada, sem prejuízo das demais cominações legais.
§ 4~ Os valores das multas, quando não recolhidas no prazo legal, serão atualizados monetariamente até a data de seu
efetivo pagamento, através de sua convenção pelo BTN Fiscal.
§ 5~ O processo de fiscalização, de autuação e de imposição de multas reger-se-á pelo disposto no Título VII da CLT,
respeitado o privilégio do FGTS à prescrição trintenária.
§ 6~ Quando julgado procedente o recurso interposto na
forma do Título VII da CLT, os depósitos efetuados para garantia de instância serão restituídos com os valores atualizados na
forma da lei.
§ 7~ A rede arrecadadora e a Caixa Econômica Federal deverão prestar ao Ministério do Trabalho e da Previdência Social
as informações necessárias à fiscalização.

Art. 24. Por descumprimento ou inobservância d_e quaisquer das obrigações que lhe compete como agente arrecadador,
pagador e mantenedor do cadastro de contas vinculadas, na forma que vier a ser regulamentada pelo Conselho Curador, fica o
banco depositário sujeito ao pagamento de multa equivalente a
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10 (dez) por cento do montante da conta do empregado, independentemente das demais cominações legais.
Art. 25. Poderá o próprio trabalhador, seus dependentes e
sucessores, ou ainda o Sindicato a que estiver vinculado, acionar diretamente a empresa por intermédio da Justiça do Trabalho, para compeli-la a efetuar o depósito das importâncias devidas nos termos desta lei.
Parágrafo único. A Caixa Econômica Federal e o Ministério do Trabalho e da Previdência Social deverão ser notificados
da propositura da reclamação.
Art. 26. E competente a Justiça do Trabalho para julgar
os dissídios entre os trabalhadores e os empregadores decorrentes da aplicação desta lei, mesmo quando a Caixa Econômica
Federal e o Ministério do Trabalho e da Previdência Social figurarem como litisconsortes.
Parágrafo único. Nas reclamatórias trabalhistas que objetivam o ressarcimento de parcelas relativas ao FGTS, ou que,
direta ou indiretamente, impliquem essa obrigação de fazer, o
juiz determinará que a empresa sucumbente proceda ao recolhimento imediato das importâncias devidas a tal título.
Art. 27. A apresentação do Certificado de Regularidade do
FGTS, fornecido pela Caixa Econômica Federal, é obrigatória
nas seguintes situações:
a) habilitação e licitação promovida por órgão da Administração Federal, Estadual e Municipal, direta, indireta ou fundacional ou por entidade controlada direta ou indiretamente pela
União, Estado e Município;
bl obtenção, por parte da União, Estados e Municípios, ou
por órgãos da Administração Federal, Estadual e Municipal, direta, indireta, ou fundacional, ou indiretamente pela União, Estados ou Municípios, de empréstimos ou financiamentos junto a
quaisquer entidades financeiras oficiais;
c) obtenção de favores creditícios, isenções, subsídios,
auxílios, outorga ou concessão de serviços ou quaisquer outros
benefícios concedidos por órgão da Administração Federal, Estadual e Municipal, salvo quando destinados a saldar débitos
para com o FGTS;
d) transferência de domicíl io para o exterior;
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e) registro ou arquivamento, nos órgãos competentes, de alteração ou distrato de contrato social, de estatuto, ou de qualquer documento que implique modificação na estrutura jurídica
do empregador ou na sua extinção.
Art. 28. São isentos de tributos federais os atos e operações necessários à aplicação desta lei, quando praticados pela
Caixa Econômica Federal, pelos trabalhadores e seus dependentes ou sucessores, pelos empregadores e pelos estabelecimentos
bancários.
Parágrafo único. Aplica-se o disposto neste artigo às importâncias devidas, nos termos desta lei, aos trabalhadores e
seus dependentes ou sucessores.
Art. 29. Os depósitos em conta vinculada, efetuados nos
termos desta lei, constituirão despesas dedutíveis do lucro operacional dos empregadores e as importâncias levantadas a seu
favor implicarão receita tributável.
Art. 30. Fica reduzida para 1 1/2 (um e meio) por cento a
contribuição devida pelas empresas ao Serviço Social do Comércio e ao Serviço Social da Indústria e dispensadas estas entidades da subscrição compulsória a que alude o art. 21 da Lei
n:' 4.380, de 21 de agosto de 1964(61.
Art. 31. O Poder Executivo expedirá o Regulamento desta
lei no prazo de 60 (sessenta) dias a contar da data de sua promulgação.
Art. 32. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação,
revogada a Lei n:' 7.839(71, de 12 de outubro de 1989, e as demais
disposições em contrário.
Brasília, 11 de maio de 1990; 169? da Independência e
102? da República.
FERNANDO COLLOR
Zélia M. Cardoso de Mello
Antonio Magri
Margarida Procópio

(6) Ver Coleção das Leis de 1964, volume V, pág . 89.
(7) Ver Coleção das Leis de 1989, volume 181, n:' 5, pág. 2208.
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LEI

N~

8.037, DE 25 DE MAIO DE 1990
Altera os arts. 176 e 177 da Lei n?
4.737(l}, de 15 de julho de 1965, que instituiu
o Código Eleitoral, com as eltereçõee promovidas pejas Leis n?s 6.989(21, de 5 de maio
de 1982 c 7.332 1:'11, de 1.° de julho de 1985, e dâ
outras providências.

o PRESIDENTE DA REPÚBLICA, faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte lei:
Art. L? Os arts. 176 e 177 da Lei n? 4.737, de 15 de julho de
1965, que instituiu o Código Eleitoral, com as alterações promovidas pelas Leis nv s 6.989, de 5 de maio de 1982 e 7.332, de 1~ de
julho de 1985, passam a vigorar com a seguinte redação:
«Art.. 176. Contar-se-á o voto apenas para a legenda,
nas eleições pelo sistema proporcional:
I - se o eleitor escrever apenas a sigla partidária, não
indicando o candidato de sua preferência;
II - se o eleitor escrever o nome de mais de um candidato do mesmo Partido;
111 - se o leitor, escrevendo apenas os números, indicar mais de um candidato do mesmo Partido;
IV - se o eleitor não indicar o candidato através do
nome ou do número com clareza suficiente para distinguilo de outro candidato do mesmo Partido.
Art. 177. Na contagem dos votos para as eleições realizadas pelo sistema proporcional observar-se-ao, ainda, as
seguintes normas:
I - a inversão, omissão ou erro de grafia do nome
ou prenome não invalidará o voto, desde que seja possível
a identificação do candidato;
II - se o eleitor escrever o nome de um candidato e o
número correspondente a outro da mesma legenda ou não,
contar-se-á o voto para o candidato cujo nome foi escrito,
bem como para a legenda a que pertence;
(1) V. Coleção das Leis de 1965, volume V, pág. 62.
(2) V. Coleção das Leis de 1982, volume III, pág. 58.
(3) V. Coleceo das Leis de 1985, volume V, pág: 1.
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IH - se o eleitor escrever o nome ou o número de um
candidato e a legenda de outro Partido, contar-se-á o voto
para o candidato cujo nome ou número foi escrito;
IV - se o eleitor escrever o nome ou o número de um
candidato a Deputado Federal na parte da cédula referente
a Deputado Estadual ou vice-versa, o voto será contado
para o candidato cujo nome ou número foi escrito;
V - se o eleitor escrever o nome ou o número de
candidatos em espaço da cédula que não seja o correspondente ao cargo para o qual o candidato foi registrado, será
o voto computado para o candidato e respectiva legenda,
conforme o registro.»
Art. 2? Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 3:' Revogam-se as disposições em contrário.
Brasília, 25 de maio de 1990; 169? da Independência e
102? da República.
FERNANDO COLLOR
Bernardo Cabral
LEI N? 8.038, DE 28 DE MAIO DE 1990
Institui normas procedimentais para os
processos que especifica, perante o Superior Tribunal de Justiça e o Supremo Tribumal Federal.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte lei:
TiTULO I
Processos de Competência Originária
CAPiTULO I
Ação Penal Originária
Art. I? Nos crimes de ação penal pública, o Ministério PÚblico terá o prazo de 15 (quinze) dias para oferecer denúncia ou
pedir arquivamento do inquérito ou das peças informativas.
Cal. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 182(3):1783·1844, maío/jun. 1990.
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§ I? Diligências complementares poderão ser deferidas pelo relator, com interrupção do prazo deste artigo.
§ 2? ·Se o indiciado estiver preso:
a) o prazo para oferecimento da denúncia será de 5 (cinco)
dias;
b) as diligências complementares não interromperão o prazo, salvo se o relator, ao deferi-las, determinar o relaxamento
da prisão.
Art. 2? O relator, escolhido na forma regimental, será o
juiz da instrução, que se realizará segundo o disposto neste
capitulo, no Código de Processo Penal, no que for aplicável, e
no Regimento Interno do Tribunal.
Parágrafo único. O relator terá as atribuições que a legislação processual confere aos juízes singulares.
Art. 3? Compete ao relator:
I - determinar o arquivamento do inquérito ou de peças
informativas, quando o requerer o Ministério Público, ou submeter o requerimemto à decisão competente do Tribunal;
II - decretar a extinção da punibilidade, nos casos previstos em lei.
Art. 4? Apresentada a denúncia ou a queixa ao Tribunal,
far-se-á a notificação do acusado para oferecer resposta no prazo de quinze dias.
§ I? Com a notificação, serão entregues ao acusado cópia
da denúncia ou da queixa, do despacho do relator e dos documentos por este indicados.
§ 2? Se desconhecido o paradeiro do acusado, ou se este
criar dificuldades para que o oficial cumpra a diligência,
proceder-se-á a sua notificação por edital, contendo o teor resumido da acusação, para que compareça ao Tribunal, em 5 (cinco) dias, onde terá vista dos autos pelo prazo de 15 (quinze)
dias, a fim de apresentar a resposta prevista neste artigo.
Art. 5? Se, com a resposta, forem apresentados novos documentos, será intimada a parte contrária para sobre eles se
manifestar, no prazo de 5 (cinco) dias.
Parágrafo único. Na ação de iniciativa privada, será ouvido, em igual prazo, o Ministério Público.
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Art. 6? A seguir, o relator pedirá dia para que o Tribunal
delibere sobre o recebimento, a rejeição da denúncia ou da queixa, ou a improcedência da acusação, se a decisão não depender
de outras provas.
§ 1? No julgamento de que trata este artigo, será facultada
sustentação oral pelo prazo de 15 (quinze) minutos, primeiro à
acusação, depois à defesa.
§ 2? Encerrados os debates, o Tribunal passará a deliberar, determinando o Presidente as pessoas que poderão permanecer no recinto, observado o disposto no inciso II do art. 12
desta lei.
Art. 7? Recebida a denúncia ou a queixa, o relator designará dia e hora para o interrogatório, mandando citar o acusado
ou querelado e intimar o órgão do Ministério Público, bem como
o querelante ou o assistente, se for o caso.
Art. 8? O prazo para defesa prévia será de 5 (cinco) dias,
contado do interrogatório ou da intimação do defensor dativo.
Art. 9? A instrução obedecerá, no que couber, ao procedimento comum do Código de Processo Penal.
§ I? O relator poderá delegar a realização do interrogatório ou de outro ato da instrução ao juiz ou membro de tribunal
com competência territorial no local de cumprimento da carta
de ordem.
§ 2? Por expressa determinação do relator, as intimações
poderão ser feitas por carta registrada com aviso de recebimento.
Art. 10. Concluída a inquirição de testemunhas, serão intimadas a acusação e a defesa, para requerimento de diligências
no prazo de 5 (cinco) dias.

Art. 11. Realizadas as diligências, ou não sendo estas requeridas nem determinadas pelo relator, serão intimadas a acusação e a defesa para, sucessivamente, apresentarem, no prazo
de 15 (quinze) dias, alegações escritas.
§ I? Será comum o prazo do acusador e do assistente, bem
como o dos co-réus.
§ 2? Na ação penal de iniciativa privada, o Ministério PÚblico terá vista, por igual prazo, após as alegações das partes.
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§ 3? O relator poderá, após as alegações escritas, determinar de ofício a realização de provas reputadas imprescindíveis
para o julgamento da causa.
Art. 12. Finda a instrução, o Tribunal procederá ao julgamento, na forma determinada pelo regimento interno,
observando-se o seguinte:
I ~ a acusação e a defesa terão, sucessivamente, nessa ordem, prazo de 1 (uma) hora para sustentação oral, assegurado
ao assistente 1 (um quarto) do tempo da acusação;
II - encerrados os debates, o Tribunal passará a proferir o
julgamento, podendo o Presidente limitar a presença no recinto
às partes e seus advogados, ou somente a estes, se o interesse
público exigir.

CAPÍTULO II
Reclamação
Art. 13. Para preservar a competência do Tribunal ou garantir a autoridade das suas decisões, caberá reclamação da
parte interessada ou do Ministério Público.
Parágrafo único. A reclamação, dirigida ao Presidente do
Tribunal, instruída com prova documental, será autuada e distribuída ao relator da causa principal, sempre que possível.
Art. 14. Ao despachar a reclamação, o relator;
I - requisitará informações da autoridade a quem for imputada a prática do ato impugnado, que as prestará no prazo de
10 (dez) dias;
II - ordenará, se necessário, para evitar dano irreparável,
a suspensão do processo ou do ato impugnado.
Art. 15. Qualquer interessado poderá impugnar o pedido
do reclamamte.
Art. 16. O Ministério Público, nas reclamações que não
houver formulado, terá vista do processo, por 5 (cimco) dias,
após o decurso do prazo para informações.
Art. 17. Julgando procedente a reclamação, o Tribunal
cassará a decisão exorbitante de seu julgado ou determinará
medida adequada à preservação de sua competência.
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 182(3):1783-1844, maío/jun. 1990.
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Art. 18. O Presidente determinará o imediato cumprimento da decisão, lavrando-se o acórdão posteriormente.
CAPITULO III
Intervenção Federal
Art. 19. A requisição de intervenção federal prevista nos
incisos II e IV do art. 36 da Constituição Federal será promovida:
I - de ofício, ou mediante pedido de Presidente de Tribunal de Justiça do Estado, ou de Presidente de Tribunal Federal. quando se tratar de prover a execução de ordem ou decisão
judicial, com ressalva, conforme a matéria, da competência do
Supremo Tribunal Federal ou do Tribunal Superior Eleitoral;
II - de ofício, ou mediante pedido da parte interessada,
quando se tratar de prover a execução de ordem ou decisão do
Superior Tribunal de Justiça;
III - mediante representação do Procurador-Geral da República, quando se tratar de prover a execução de lei federal.
Art. 20.

O Presidente, ao receber o pedido:

I - tomará as providências que lhe parecerem adequadas
para remover, administrativamente, a causa do pedido;

II - mandará arquivá-lo, se for manifestamente infundado, cabendo do seu despacho agravo regimental.
Art. 21. Realizada a gestão prevista no inciso I do artigo
anterior, solicitadas informações à autoridade estadual e ouvido
o Procurador-Geral, o pedido será distribuído a um relator.
Parágrafo único. Tendo em vista o interesse público, poderá ser permitida a presença no recinto às partes e seus advogados, ou somente a estes.

Art. 22. Julgado procedente o pedido, o Presidente do Superior Tribunal de Justiça comunicará, imediatamente, a decisão aos órgãos do poder público interessados e requisitará a intervenção ao Presidente da República.
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CAPÍTULO IV

Habeas Corpus
Art. 23. Aplicam-se ao Habeas Corpus perante o Superior
Tribunal de Justiça as normas do Livro In, Título n, Capítulo
X do Código de Processo Penal.

CAPÍTULO V
Outros Procedimerntos
Art. 24. Na ação rescisória, nos conflitos de competência,
de jurisdição e de atribuições, na revisão criminal e no mandado de segurança, será aplicada a legislação processual em vigor.

Parágrafo único. No mandado de injunção e no habeas
corpus, serão observadas, no que couber, as normas do mandado de segurança, enquanto não editada legislação específica.
Art. 25. Salvo quando a causa tiver por fundamento matéria constitucional, compete ao Presidernte do Superior Tribunal de Justiça, a requerimento do Procurador-Geral da República ou da pessoa jurídica de direito público interessada, e para
evitar grave lesão à ordem, à saúde, à segurança e à economia
pública, suspender, em despacho fundamentado, a execução de
liminar ou de decisão concessiva de mandado de segurança.
proferida. em única ou última instância, pelos Tribunais Regionais Federais ou pelos Tribunais dos Estados e do Distrito Federal.
§ I? O Presidente pode ouvir o impetrante, em cinco dias,
e o Procurador-Geral quando não for o requerente, em igual
prazo.
§ 2? Do despacho que conceder a suspensão caberá agravo
regimental.
§ 3? A suspensão de segurança vigorará enquanto pender
o recurso, ficando sem efeito, se a decisão concessiva for mantida pelo Superior Tribunal de Justiça ou transitar em julgado.
Col. Leis Rep. Fed. Brasil. Brasília, 182(3):1783-1844, maio/jun. 1990.
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TÍTULO II
Recursos
CAPÍTULO I
Recurso Extraordinário e Recurso Especial
Art. 26. Os recursos extraordinário e especial, nos casos
previstos na Constituição Federal, serão interpostos no prazo
comum de 15 (quinze) dias, perante o Presidente do Tribunal recorrido, em petições distintas que conterão:
I
exposição do fato e do direito;
II - a demonstração do cabimento do recurso interposto;
In - as razões do pedido de reforma da decisão recorrida.
Parágrafo único. Quando o recurso se fundar em dissídio
entre a interpretação da lei federal adotada pelo julgado recorrido e a que lhe haja dado outro Tribunal, o recorrente fará a prova da divergência mediante certidão, ou indicação do número e
da página do jornal oficial, ou do repertório autorizado de jurisprudência, que o houver publicado.
Art. 27. Recebida a petição pela Secretaria do Tribunal e
aí protocolada, será intimado o recorrido, abr-indo-se-lhe vista
pelo prazo de 15 (quinze) dias para apresentar contra-razões.
§ I? Findo esse prazo, serão os autos conclusos para admissão ou não do recurso, no prazo de cinco dias.
§ 2? Os recursos extraordinário e especial serão recebidos
no efeito devolutivo.
§ 3? Admitidos os recursos, os autos serão imediatamente
remetidos ao Superior Tribunal de Justiça.
§ 4? Concluído o julgamento do recurso especial, serão os
autos remetidos ao Supremo Tribunal Federal para apreciação
do recurso extraordinário, se este não estiver prejudicado.
§ 5? Na hipótese de o relator do recurso especial considerar que o recurso extraordinário é prejudicial daquele em decisão irrecorrível, sobrestará o seu julgamemto e remeterá os autos ao Supremo Tribunal Federal, para julgar o extraordinário.
§ 6? No caso de parágrafo anterior, se o relator do recurso
extraordinário, em despacho irrecorrível, não o considerar preCol. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 182(3):1783-1844, maio/jun. 1990.
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judicial, devolverá os autos ao Superior Tribunal de Justiça,
para o julgamento do recurso especial.
Art. 28. Denegado o recurso extraordinário ou o recurso
especial, caberá agravo de instrumento, no prazo de 5 (cinco)
dias, para o Supremo Tribunal Federal ou para o Superior Tribunal de Justiça, conforme o caso.
§ I? Cada agravo de instrumento será instruído com as peças que forem indicadas pelo agravante e pelo agravado, dele
constando, obrigatoriamente, além das mencionadas no parágrafo único do art. 523 do Código de Processo Civil, o acórdão recorrido, a petição de interposição do recurso e as contra-razões,
se houver.
§ 2? Distribuído o agravo de instrumento, o relator proferirá decisão.
§ 3? Na hipótese de provimento, se o instrumento contiver
os elementos necessários ao julgamento do mérito do recurso especial, o relator determinará, desde logo, sua inclusão em pauta, observando-se, daí por diante, o procedimento relativo àqueles recursos, admitida a sustentação oral.
§ 4? O disposto no parágrafo anterior aplica-se também ao
agravo de instrumento contra denegação de recurso extraordinário, salvo quando, na mesma causa, houver recurso especial admitido e que deva ser julgado em primeiro lugar.
§ 5? Da decisão do relator que negar seguimento ou provimento ao agravo de instrumento, caberá agravo para o órgão
julgador no prazo de 5 (cincol dias.
Art. 29. É embargável, no prazo de 15 (quinze) dias, a decisão da turma que, em recurso especial, divergir do julgamento
de outra turma, da seção ou do órgão especial, observando-se o
procedimento estabelecido no regimento interno.
CAPÍTULO II
Recurso Ordinário em Habeas Corpus
Art. 30. O recurso ordinário para o Superior Tribunal de
Justiça, das decisões denegatórias de Habeas Corpus, proferidas pelos Tribunais Regionais Federais ou pelos Tribunais dos
Estados e do Distrito Federal, será interposto no prazo de 5
(cinco) dias, com as razões do pedido de reforma.
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 182(3):1783-1844, maio/jun. 1990.
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Art. 31. Distribuído o recurso, a Secretaria, ímediatamente, fará os autos com vista ao Ministério Público, pelo prazo de
2 (dois) dias.
Parágrafo único. Conclusos 08 autos ao relator, este submeterá o feito a julgamento independentemente de pauta.
Art. 32. Será aplicado, no que couber, ao processo e julgamento do recurso, o disposto com relação ao pedido originário
de Habeas Corpus.

CAPÍTULO IH
Recurso Ordinário em Mandado de Segurança

Art. 33. O recurso ordinário para o Superior Tribunal de
Justiça, das decisões denegatórias de mandado de seguramça,
proferidas em única instância pelos Tribunais Regionais Federais ou pelos Tribunais de Estados e do Distrito Federal, será
interposto no prazo de quinze dias, com as razões do pedido de
reforma.
Art. 34. Serão aplicadas, quanto aos requisitos de admissibilidade e ao procedimento no Tribunal recorrido, as regras do
Código de Processo Civil relativas à apelação.
Art. 35. Distribuído o recurso, a Secretaria, imediatamente, fará os autos com vista ao Ministério Público, pelo prazo de
5 (cinco) dias.
Parágrafo único. Conclusos os autos ao relator, este pedirá dia para julgamento.
CAPÍTULO IV
Apelação Cível e Agravo de Instrumento
Art. 36. Nas causas em que forem partes, de um lado, Estado estrangeiro ou organismo internacional e, de outro, município ou pessoa domiciliada ou residente no País, caberá:
I
II

apelação da sentença;
agravo de instrumento, das decisões interlocutórias.
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Art. 37. Os recursos mencionados no artigo anterior serão
interpostos para o Superior Tribunal de Justiça, aplicando-selhes, quanto aos requisitos de admissibilidade e ao procedimento, o disposto no Código de Processo Civil.
TÍTULO

tu

Disposições Gerais
Art. 38. O Relator, no Supremo Tribunal Federal ou no
Superior Tribunal de Justiça, decidirá o pedido ou o recurso
que haja perdido seu objeto, bem como negará seguimento a pedido ou recurso manifestamente intempestivo, incabível ou, improcedente ou ainda, que contrariar, nas questões predorninantemente de direito, Súmula do respectivo Tribunal.
Art. 39. Da decisão do Presidente do Tribunal, de Seção,
de Turma ou de Relator que causar gravame à parte, caberá
agravo para o órgão especial, Seção ou Turma, conforme o caso,
no prazo de 5 (cinco) dias.
Art. 40. Haverá revisão, no Superior Tribunal de Justiça,
nos seguintes processos:
I

ação rescisória;
ação penal originária;
In - revisão criminal.
Art. 41. Em caso de vaga ou afastamento de Ministro do
Superior Tribunal de Justiça, por prazo superior a 30 (trinta)
dias, poderá ser convocado Juiz de Tribunal Regional Federal
ou Desembargador, para substituição, pelo voto da maioria absoluta dos seus membros.

n -

Art. 42. Os arts. 496, 497, 498, inciso II do art. 500, e 508
da Lei n? 5.869 (1) , de 11 de janeiro de 1973 - Código de Processo
Civil, passam a vigorar com a seguinte redação:
«Art. 496. São cabíveis os seguintes recursos:
I
apelação;
n
agravo de instrumento;
(1) Ver Coleção das Leis de 1973, volume I, pág. 13.
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lU

embargos infringentes;

IV

embargos de declaração;

V
VI
VII

recurso ordinário;
recurso especial;
recurso extraordinário.

Art. 497. O recurso extraordinário e o recurso especial não impedem a execução da sentença; a interposição
do agravo de instrumento não obsta o andamento do processo, ressalvado o disposto no art. 558 desta lei.

Art. 498. Quando o dispositivo do acórdão contiver
julgamento por maioria de votos e julgamento unânime e
forem interpostos simultaneamente embargos infringentes
e recurso extraordinário ou recurso especial, ficarão estes
sobrestados até o julgamento daquele.

Art. 500.

II - será admissível na apelação, nos embargos infringentes, no recurso extraordinário e no recurso especial;
Art. 508. Na apelação e nos embargos infringentes, o
prazo para interpor e para responder é de 15 (quinze) dias.»
Art. 43. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 44. Revogam-se as disposições em contrário, especialmente os arts. 541 e 546 do Código de Processo Civil e a Lei n?
3.396 12}, de 2 de junho de 1958.
Brasília, 28 de maio de 1990; 169? da Independência e
102? da República.
FERNANDO COLLOR
Bernardo Cabral
(2) Ver Coleceo das Leis de 1958, volume IH, pág: 19.
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LEI N? 8.039, DE 30 DE MAIO DE 1990
Dispõe sobre critérios de reajuste das
mensalidades escolares e dá outras providências.

o PRESIDENTE DA REPÚBLICA, faço saber que o Congresso N acíonal decreta e eu sanciono a seguinte lei:
Art. I? Os reajustes das mensalidades das escolas particulares de I?, 2? e 3? graus, bem assim das pré-escolas, referentes
aos serviços prestados a partir de I? de maio de 1990, serão calculados de acordo com o percentual de reajuste mínimo mensal
dos salários em geral, fixado no inciso lI, do art. 2?, da Lei n?
8.030 111, de 13 de abril de 1990.
Art. 2? Os valores das mensalidades escolares de abril de
1990 serão iguais aos praticados no mês de março anterior, obrigatória a homologação pelos Conselhos Federal e Estaduais de
Educação e pelo Conselho de Educação do Distrito Federal, nos
limites de suas respectivas competências.
§ I? OS critérios de fixação de. valores das mensalidades
devidas até 31 de março de 1990, são os previstos na legislação
anteriormente em vigor.
§ 2? As escolas apresentarão suas planilhas de custos ou
complementação às já entregues, com, no mínimo, os valores
das mensalidades cobradas em- dezembro de 1988, julho de 1989,
fevereiro e março de 1990, até o dia 7 de maio de 1990.
§ 3~ Às escolas que não apresentarem suas planilhas na
forma e prazo previstos no parágrafo anterior serão aplicadas
as penalidades constantes da Lei Delegada n:' 4(2}, de 26 de setembro de 1962.
§ 4? Os Conselhos de Educação divulgarão os valores das
mensalidades de março de 1990, no ãmbito de suas respectivas
competências, até o dia 21 de maio de 1990.
§ 5? Por ocasião do pagamento das mensalidades de junho de 1990, será feita a compensação dos valores cobrados em
desacordo com o valor-teto homologado para os meses de março, abril e maio, se houver.
(1) Ver Coleção das Leis, de 1990, volume 182, n'' 2, tomo 1, pág. 779.
(2) Ver Coleção das Leis de 1962, volume V, pág. 19.
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Art. 3? O valor-teto fixados nos termos desta lei, para o
mês de março, constituirá a base de cálculo para os reajustes de
maio de 1990 e assim sucessivamente.
Art. 4~ Serão nulos, de pleno direito, quaisquer aumentos
de mensalidades escolares autorizados após 15 de março de
1990, em desacordo com a política de estabilização de preços e
salários do Governo.
Art. 5? Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 6? Revogam-se as disposições em contrário.
Brasília, 30 de maio de 1990; 169? da Independência e
102? da Repúblíca.
FERNANDO COLLOR

Carlos Chiarelli
LEI N? 8.040, DE 5 DE JUNHO DE 1990
Altera dispositivo da Lei n? 6.265(1), de
19 de novembro de 1975, que dispõe sobre o
ensino no Exército.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte lei:
Art. 1? O art. 2? da Lei n? 6.265, de 19 de novembro de
1975, que dispõe sobre o ensino no Exército, passa a vigorar
com a seguinte redação:
«Art. 2? O Exército poderá ministrar, também, ensino para preparar candidatos à matrícula em suas escolas
de preparação e de formação de oficiais e para proporcionar o ensino assistencial, de conformidade com
disposto
na regulamentação desta lei.»
Art. 2? Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 3? Revogam-se as disposições em contrário.
Brasília, 5 de junho de 1990; 169? da Independência e
102? da República.

o

FERNANDO COLLOR
Carlos Tinoco Ribeiro Gomes
(1) Ver Coleção das Leis de 1975, volume VII, pág. 161.
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LEI N? 8.041, DE 5 DE JUNHO DE 1990
Dispõe sobre a orgenízecõo e o funcionamento do Conselho da República.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte lei:
Art. I? O Conselho da República, órgão superior de consulta do Presidente da República, tem sua organização e funcionamento estabelecidos nesta lei.
Art. 2? Compete ao Conselho da República pronunciar-se
sobre:
I - intervenção federal, estado de defesa e estado de sítío;
11 ~ as questões relevantes para a estabilidade das instituições democráticas.
Art. 3? O Conselho da República é presidido pelo Presidente da República e dele participam:
I
o Vice-Presidente da República;
II
o Presidente da Câmara dos Deputados;
III
o Presidente do Senado Federal;
IV
os líderes da maioria e da minoria na Câmara dos
Deputados, designados na forma regimental;
V - os líderes da maioria e da minoria no Senado Federal, designados na forma regimental;
VI - o Ministro da Justiça;
VII - 6 (seis) cidadãos brasileiros natos, com mais de 35
(trinta e cinco) anos de idade, todos com mandato de 3 (três)
anos, vedada a recondução, sendo:
a) 2 (dois) nomeados pelo Presidente da República;
b) 2 (dois) eleitos pelo Senado Federal; e
c] 2 (dois) eleitos pela Câmara dos Deputados.
§ I? Nos impedimentos, por motivo de doença ou ausência
do País, dos membros referidos nos incisos II a VI deste artigo,
serão convocados os que estiverem no exercício dos respectivos
cargos ou funções.
§ 2? Os membros referidos no inciso VII deste artigo, terão suplentes, com eles juntamente nomeados ou eleitos, os
CoL Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 182(3):1783-1844, maio/jun. 1990.
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quais serão convocados nas situações previstas no parágrafo
anterior.
§ 3? O tempo de mandato referido no inciso VII deste artigo será contado a partir da data da posse dos Conselheiro.
§ 4? A participação no Conselho da República é considerada atividade relevante e não remunerada.
§ 5? A primeira nomeação dos membros do Conselho a
que se refere o inciso VII deste artigo deverá ser realizada até
30 (trinta) dias após a entrada em vigor desta lei.

§ 6? Até 15 Iquinze) dias antes do término do mandato dos
Conselheiros a que se refere o inciso VII deste artigo, a Presidência da República e cada um das Casas do Congresso N acional farão publicar, respectivamemte, o nome dos cidadãos a serem nomeados e os eleitos para o Conselho da República.

Art. 4? Incumbe à Secretaria-Geral da Presidência da República prestar apoio administrativo ao Conselho da República,
cabendo ao Secretário-Geral da Presidência da República secretariar-lhe as atividades.
Art. 5? O Conselho da República reunir-se-á por convocação do Presidente da República.
Parágrafo único. O Ministro de Estado convocado na forma do § 1? do art. 90 da Constituição Federal não terá direito a
voto.

Art. 6? As reuniões do Conselho da República serão realizadas com o comparecimento da maioria dos Conselheiros.
Art. 7? O Conselho da República poderá requisitar de órgãos e entidades públicas as informações e estudos que se fizerem necessários ao exercício de suas atribuições.
Art. 8?

Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 9?

Revogam-se as disposições em contrário.

Brasília, 5 de junho de 1990; 169? da Independência e
102? da República.
FERNANDO COLLOR
Bernardo Cabral
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 182(3):1783-1844, maio/jun . 1990.
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LEI N? 8.042, DE 13 DE JUNHO DE 1990
Cria os Conselhos Federal e Regionais
de Economistas Domésticos, regula seu
funcionamento, e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, faço saber que o Congresso N acíonal decreta e eu sanciono a seguinte lei:
CAPÍTULO I
Dos Conselhos Federal e Regionais
de Economistas Domésticos
Art. I? Ficam criados o Conselho Federal e os Conselhos
Regionais de Economistas Domésticos com a finalidade de
orientar, disciplinar e fiscalizar o exercício da profissão de Economista Doméstico, definida na Lei n? 7.387 111, de 21 de outubro
de 1985.
Art. 2? Aplicam-se, no que couber, as disposições da Lei
n? 7.387, de 21 de outubro de 1985, com as modificações introduzidas por esta lei, aos técnicos de 2? grau da área de Economia Doméstica, portadores de diploma, título ou certificado expedidos por estabelecimentos de ensino de 2? grau, oficiais ou
reconhecidos, e devidamente registrados no órgão competente.
Art. 3? As atribuições dos técnicos de 2? grau da área de
Economia Doméstica serão disciplinados em resolução do Conselho Federal tendo em vista seus currículos.
Art. 4? O Conselho Federal, assim como os Conselhos Regionais de Economistas Domésticos servirão de órgão de consulta dos governos da União, dos Estados, dos Municípios e
dos Territórios, em todos os assuntos relativos ao exercício profissional da Economia Doméstica.
Art. 5? O Conselho Federal e os Conselhos Regionais de
Economistas Domésticos constituem, no seu conjunto, uma autarquia federal, com personalidade juridica de direito público e
autonomia administrativa e financeira.
Art. 6? O Conselho Federal de Economistas Domésticos
terá sede e foro no Distrito Federal e jurisdição em todo o Pais,
(1) Ver Coíeçeo das Leis de 1985, volume VII, pág , 30.
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 182(3):1783-1844, maio/jun. 1990.
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a ele subordinando-se os Conselhos Regionais com sede no Distrito Federal e nas capitais dos Estados.
Art. 7? O exercício do mandato de 3 (três) anos de membro
do Conselho Federal e dos Conselhos Regionais de Economistas
Domésticos, assim como a respectiva eleição, mesmo na condição de suplente, ficarão subordinados às exigências constantes
do art. 530 da Consolidação das Leis do Trabalho e legislação
complementar, e, ainda, ao preenchimento dos seguintes requisitos e condições:
I
cidadania brasileira;
II
habilitação profissional na forma da legislação em
vigor;
IH
pleno gozo dos direitos profissionais, civis e políti-

cos.
Parágrafo uruco. Será permitida uma reeleição para os
membros dos Conselhos Federal e Regionais de Economistas

Domésticos.
Art. 8? O Conselho Federal de Economistas Domésticos
compor-se-á de Presidente, Vice-Presidente, Secretário, Tesoureiro e um mínimo de 6 (seis) Conselheiros, eleitos em escrutínio
secreto, por maioria absoluta das delegações formadas por, no
minimo, 1 (um) representante de cada Conselho Regional, realizando-se tantos escrutínios quantos necessários para. obtenção
desse quorum.
§ I? Na mesma eleição deverão ser eleitos os suplentes
dos Conselheiros, que serão convocados na ordem de votação.
§ 2? O Colégio Eleitoral convocado para a eleição do Conselho Federal reunir-se-á, preliminarmente, para exame, discussão, aprovação e registro das chapas concorrentes, realizandose a eleição 24 (vinte e quatro] horas após a sessão preliminar.
§ 3? Os membros dos Conselhos Regionais de Economistas Domésticos e respectivos suplentes serão eleitos pelo sistema de eleição direta, por meio de voto pessoal, secreto e obrigatório dos profissionais registrados no respectivo Conselho.
§ 4? Os profissionais que se encontrarem fora da sede do
Órgão Regional, por ocasião de eleição, poderão colocar seu voto em envelope fechado, remetendo-o por carta ao Presidente do
Conselho Regional respectivo.
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 182(3):1783-1844, maio/jun. 1990.
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§ 5? Os votos por correspondência só serão computados se
entregues ao Conselho Regional até o momento da abertura dos
trabalhos da eleição a que se destinam.
§ 6? Aplicar-se-á pena de multa em importância não excedente ao valor da anuidade ao profissional que deixar de votar
sem causa justificada.
§ 7? São dir.pensados das obrigações de votar os profissionais remidos e os que estiverem no exterior.
Art. S. O regulamento disporá sobre as eleições dos Conselhos Federal e Regionais de Economistas Domésticos.
Art. 10. A extinção ou perda de mandato de membros do

Conselho ou dos Conselhos Regionais ocorrerá:
I - por renúncia;
11 - por superveniência de causa de que resulte a inabilidade para o exercício da profissão;
IH - por condenação a pena superior a 2 (dois) anos, em
virtude de sentença transitada em julgado;
IV - por destituição de cargo, função ou emprego, decorrente da prática de ato de improbidade na administração pública ou privada, em virtude de sentença transitada em julgado;
V - por ausência, sem motivo justificado, a 3 (três) sessões consecutivas ou 6 (seis) intercaladas, durante o ano.
Art. 11. Compete ";,,0 Conselho Federal:
I - eleger, dentre os seus membros, o seu presidente, o
vice-presidente, o secretário e o tesoureiro;
11 - exercer função normativa, baixar atos necessários à
interpretação e execução do disposto nesta lei e à fiscalização
do exercício profissional, adotando providências indispensáveis
à realização dos objetivos institucionais;
111 - orientar, supervisionar e disciplinar o exercício da
profissão de Economista Doméstico em todo o Território N acional, bem como o dos técnicos de 2? grau dessa área;
IV - supervisionar a fiscalização do exercício profissional
em todo o território nacional;
V - organizar, instalar, orientar e inspecionar os Coriselhos Regionais e examinar suas prestações de contas, nelas inCol. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 182(3):1783-1844, maio/jun. 1990.
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tervindo desde que indispensável ao restabelecimento de normalidade administrativa ou financeira ou à garantia de efetividade
do princípio de hierarquia institucional;
VI - elaborar seu regimento;
VII - aprovar os Regimentos Internos dos Conselhos Regionais;
VIII - conhecer e dirimir dúvidas suscitadas pelos Conselhos Regionais e prestar-lhes assistência técnica permanente;
IX - (vetado)
X - fixar valores das anuidades, taxas, emolumentos e
multas devidas pelos profissionais e empresas aos Conselhos
Regionais a que estejam jurisdicionados, nos termos da Lei n?
6.994 12), de 26 de maio de 1982;
XI -- aprovar sua proposta orçamentária e autorizar a
abertura de créditos adicionais, bem como operações referentes
a mutações patrimoniais;
XII - criar e dispor sobre o Código de Ética Profissional,
funcionando como Tribunal de Ética Profissional;
XIII - estimular a exação no exercício da profissão, zelando pelo prestígio e bom nome dos que a exercem;
XIV - instituir o modelo da Carteira de Identidade Profissional e do Cartão de Identificação;
XV - autorizar o Presidente a adquirir, onerar ou alienar
bens imóveis;
XVI - emitir parecer conclusivo sobre prestação de contas
a que esteja obrigado;
XVII - publicar, anualmente, Seu orçamento e respectivos
créditos adicionais ou balanços, a execução orçamentária, o relatório de suas atividades e, periodicamente, até o prazo de 5
(cinco) anos no máximo, a relação de todos os profissionais inscritos;
XVIII - propor ao Governo Federal as alterações desta
lei, bem como de seus instrumentos executórios, sobretudo
quanto à fiscalização do exercício profissional;
XIX - (vetado]
(2) Ver Coleção das Leis de 1982, volume IH, pág. 63.
Cal. Leis Rep , Ped. Brasil, Brasília, 182(3}:1783-1844, maio/jun. 1990.
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xx - julgar, em última instância, os recursos das deliberações dos Conselhos Regionais de Economistas Domésticos;
XXI - deliberar sobre instituições de prêmios, reconhecimentos, títulos e anúncio de especialidade dos profissionais inscritos nos Conselhos Regionais;
XXII - contratar e demitir o-pessoal adminí strativo necessário ao bom funcionamento do Conselho Federal;
XXIII - realizar periodicamente reuniões de Conselhos
Federal e Regionais para fixar diretrizes sobre assunto da profissão;
Parágrafo único. As questões referentes às atividadesafins com outras profissões serão resolvidas por meio de entendimentos com as entidades reguladoras dessas profissões.
Art. 12. Compete aos Conselhos Regionais:
I - eleger, dentre os seus membros, o seu presidente, o
vice-presidente, o secretário e o tesoureiro;
II - expedir Carteira de Identidade Profissional e Cartão de Identificação aos profissionais registrados residentes em
sua jurisdição;
IH - fiscalizar o exercício profissional na área de sua
jurisdição, representando às autoridades competentes sobre os
fatos que apurar e cuja solução ou repressão não seja de sua alçada;
IV - cumprir e fazer cumprir as disposições desta lei,
do regulamento, do regimento, das resoluções e das demais normas baixadas pelo Conselho Federal;
V - funcionar como Tribunal Regional de Ética, conhecendo, processando e decidindo os casos que lhes forem submetidos;
VI - elaborar a proposta de seu regimento, bem como
as alterações ao mesmo, submetendo-as ao Conselho Federal;

VII - propor ao Conselho Federal as medidas necessárias ao aprimoramento dos serviços e do sistema de fiscalização
do exercício profissional e sugerir-lhe que proponha à autoridade competente as alterações desta lei que julgar conveniente,
principalmente as que visem melhorar a regulamentação do
exercício da profissão de Economista Doméstico;
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 182(3}:1783-1844, maio/jun. 1990.
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VIII - aprovar a proposta orçamentária e autorizar a
abertura de créditos adicionais e as operações referentes a mutações patrimoniais;
IX - autorizar o Presidente a adquirir, onerar ou alienar bens imóveis;
X - arrecadar anuidades, multas, taxas e emolumentos

e adotar todas as medidas destinadas à efetivação de sua receita, destacando e entregando ao Conselho Federal as importâncias correspondentes à sua participação legal;
XI - promover, perante o juízo competente, a cobrança
das importâncias correspondentes a anuidades, taxas, emolumentos e multas, esgotados os meios de cobrança amigável;
XII - estimular a exação no exercício da profissão, zelando pelo prestígio e bom conceito dos que a exercem;
XIII - julgar as infrações e aplicar as penalidades previstas nesta lei e em normas complementares do Conselho Federal;
XIV - emitir parecer conclusivo sobre prestação de contas a que esteja obrigado;
XV - publicar, anualmente, seu orçamento e respectivos
créditos adicionais, os balanços, a execução orçamentária, o relatório de suas atividades e a relação de profissionais registrados;
XVI - contratar e demitir o pessoal administrativo necessário ao funcionamento do respectivo Conselho Regional;
XVII - eleger delegado-eleitor para a reunião a que se refere o art. 8? desta lei.
Art. 13. O exercício do cargo de membro do Conselho Regional é incompatível com o de membro do Conselho Federal.
Art. 14. O Economista Doméstico que, inscrito no Conselho Regional de um Estado, passar a exercer atividades em outro Estado, em caráter permanente, assim entendido o exercício
da profissão por mais de 365 (trezentos e sessenta e cinco) dias,
ficará obrigado a requerer inscrição secundária no quadro respectivo ou para ele transferir-se.

Art. 15.

O Conselho Federal e os Conselhos Regionais de

Economistas Domésticos não poderão deliberar senão com a
maioria absoluta de seus membros.
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 182(3):1783-1844, maio/jun. 1990.
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CAPÍTULO II
Das Anuidades e Taxas
Art. 16. O Economista Doméstico, para o exercício de sua
profissão, é obrigado a se inscrever no Conselho de Economistas Domésticos a cuja jurisdição estiver sujeito e pagará uma
anuidade ao respectivo Conselho, até o dia 31 de março de cada
ano, acrescida de 20% (vinte por centoI quando fora deste prazo.
Parágrafo único. O Economista Doméstico ausente do País
não fica isento do pagamento da anuidade, que poderá ser paga,
no seu regresso, sem acréscimo dos 20% (vinte por cento) referidos neste artigo.
Art. 17. O Conselho Federal ou Conselhos Regionais de
Economistas Domésticos cobrarão taxa pela expedição ou substituição de carteira profissional, pela certidão referente à anotação de função técnica ou registro da empresa.
Art. 18. A carteira profissional contará com uma folha onde será feito registro do pagamento das anuidades por um período mínimo de 10 (dez) anos.
Parágrafo único. A carteira a que se refere o caput deste
artigo será expedida pelo Conselho Federal de Economistas Domésticos (CFED) ou Conselhos Regionais de Economistas Domésticos (CRED) servíndo como documento de ídentídade e terá
fé pública.
Art. 19. Constituem renda do Conselho Federal:
I ~ 20% (vinte por cento) do produto de arrecadação de
anuidades, taxas de expedição de carteira profissional, emolumentos e multas de cada Conselho Regional;
II
legados, doações e subvenções;
111 - rendas patrimoniais;
IV - 20% (vinte por cento) do valor das certidões solicitadas por profissionais ou empresas.
Art. 20. Constitui renda dos Conselhos Regionais:
I - 80% (oitenta por cento) do produto de arrecadação de
anuidades, taxas de expedição de carteira profissional, emolumentos e multas;
CoL Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 182(3):1783-1844, maío/jun. 1990.
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II
legados, doações e subvenções;
III
rendas patrimoniais;
IV
80% (oitenta por cento) do valor das certidões solicitadas por profissionais ou empresas.
Art. 21. As taxas, anuidades ou quaisquer emolumentos,
cuja cobrança esta lei autoriza, serão fixadas pelo Conselho Federal de Economistas Domésticos (CFED).
Art. 22. A renda dos Conselhos Federal e Regionais só poderá ser aplicada na organização e funcionamento de serviços
úteis à fiscalização do exercício profissional, em serviço de caráter assistencial, quando solicitado por entidades sindicais,
bem como no aprimoramento profissional previsto no art. 32
desta lei.
Art. 23. As firmas de profissionais de Economia Domésti·
ca, as associações, empresas ou quaisquer estabelecimentos cuja atividade seja passível de ação de Economistas Domésticos,
deverão, sempre que se tornar necessário, fazer prova de que
para este efeito têm, a seu serviço, profissional habilitado na
forma desta lei.
Parágrafo único. Aos infratores das normas contidas neste
artigo será aplicada, pelo Conselho Regional de Economistas
Domésticos a que estiverem subordinados, multa que variará de
20% (vinte por cento) a 100% (cem por cento) do valor da anuidade, independentemente de outras sanções legais.
Art. 24. É obrigatório o registro nos Conselhos Regionais
das empresas que desenvolvem programas de atendimento às
necessidades básicas da família e outros grupos, bem como programas de orientação ao consumidor previstos no art. 2? da Lei
n:' 7.387, de 21 de outubro de 1985, na forma estabelecida em regulamento.
Art. 25. As entidades estatais, paraestatais, autárquicas e
de economia mista que tenham atividades de Economia Doméstica, ou se utilizam de trabalhos de profissionais dessa categoria, são obrigados, sempre que solicitados, a fazer prova de que
têm, a seu serviço, profissional habilitado na forma desta lei.
Art. 26. Para o exercício da profissão na Administração
Pública ou exercício de cargo, função ou emprego em empresas
públicas ou privadas, de assessoramento, chefia ou direção, seCol. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 182(3):1783-1844, maio/jun. 1990.
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rá exigida, como condição essencial, a apresentação de Carteira
de Identidade Profissional de Economista Doméstico.
Parágrafo único. A inscrição em concurso público dependerá da prévia apresentação de Carteira de Identidade Profissional ou Certidão de Conselho Regional de que o profissional
está no exercício de seus direitos.
Art. 27. O Poder de disciplinar e aplicar penalidades compete, exclusivamente, ao Conselho Regional em que estejam inscritos os profissionais e as pessoas jurídicas ao tempo do fato
punivel.
Parágrafo único. Sem prejuízo das penas disciplinares aludidas no art. 30 desta Lei, o exercício ilegal da profissão será
punido na forma prevista no art. 282 do Código Penal, aprovado
pelo Decreto-Lei n? 2.848 (3 ), de 7 de dezembro de 1940.
Art. 28. O exercício simultâneo, temporário ou definitivo,
da profissão, em área de jurisdição de dois ou mais Conselhos
Regionais, submeterá o profissional de que trata esta Lei às exigências e formalidades estabelecidas pelo Conselho Federal.

CAPITULO III
Das Infrações e Penalidades
Art. 29.
I

Constitui infração disciplinar:
transgredir preceito ou Código de Etica Profissio-

nal:
U
exercer a profissão, quando impedido de fazê-lo, ou
facilitar, por qualquer meio, o seu exercício aos não inscritos ou
aos leigos;
lU - (Vetado)
IV ~ praticar, no exercício da atividade profissional, ato
definido como crime ou contravenção;
V - revelar segredo que, em razão da profissão, lhe seja
confiado;
VI - não cumprir, no prazo assinalado, determinações
emanadas de órgão ou autoridade do Conselho Regional, em
matéria de competência deste, após regularmente notificado;
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 182(3):1783·1844, maio/jun. 1990.
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VII - deixar de pagar, pontualmente, ao Conselho Regional as contribuições a que está obrigado;
VIII
faltar a qualquer dever profissional estabelecido
em lei;
IX
manter conduta incompatível com o exercício da
profissão.
Parágrafo único. As faltas serão apuradas, levando-se em
conta a natureza do ato e as circunstâncias de cada caso.
Art. 30. As penas disciplinares aplicáveis pelos Conselhos
Regionais são as seguintes:
I
advertência;
11 -- repreensão;
III - multa equivalente a até 10 (dez) vezes o valor da
anuidade;
IV -- suspensão do exercício profissional pelo prazo de até
3 (três) anos;
V -- cancelamento da inscrição e proibição do exercício
profissional.
§ I? Salvo os casos de gravidade manifesta ou reincidência, a imposição das penalidades obedecerá à graduação deste
artigo, observadas as normas estabelecidas pelo Conselho Federal para disciplina do processo de julgamento das infrações.
§ 2? Na fixação da pena serão considerados os antecedentes- profissionais do infrator, o seu grau de culpa, as circunstâncias de cada caso.
§ 3? As penas de advertência, repreensão e multa serão
comunicadas ao infrator pelo Conselho Regional, em ofício reservado, não se fazendo constar dos assentamentos do profissional punido, senão em caso de reincidência.
§ 4? Da imposição de qualquer penalidade caberá recurso,
com efeito suspensivo, ao Conselho Federal:

I - voluntário, no prazo de 30 (trinta) dias a contar da
ciência de decisões;
II - ex oiiicio, nas hipóteses dos incisos IV e V do caput
deste artigo, no prazo de 30 (trinta) dias a contar da decisão.
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília. 182(3):1783-1844, maio/jun. 1990.
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§ 5? As denúncias somente serão recebidas quando assinadas, declinada a qualificação do denunciante, e acompanhadas
da indicação dos elementos comprobatórios do alegado.
§ 6? A suspensão por falta de pagamento de anuidades, taxas ou multas só cessará com a satisfação da dívida, podendo
ser cancelada a inscrição profissional após decorridos 3 (três)
anos.
§ 7? É lícito ao profissional punido requerer, à instância
superior, revisão do processo, no prazo de 30 (trinta) dias contados da ciência.
§ 8? Das decisões do Conselho Regional ou de seu Presidente, por força de competência privativa, caberá recursos, em
30 (trinta) dias, contados da ciência, para o Conselho Federal.
§ 9? Além do recurso previsto no parágrafo anterior, não
caberá qualquer outro de natureza administrativa, assegurada
aos interessados a via judicial.
§ 10. As instâncias recorridas poderão reconsiderar suas
próprias decisões.

CAPÍTULO IV
Disposições Gerais
Art. 31. Aos servidores dos Conselhos Federal e Regionais de Economistas Domésticos aplica-se o regime jurídico da
Consolidação das Leis do Trabalho.
Art. 32. Os Conselhos Regionais de Economistas Domésticos estimularão, por todos os meios, inclusive mediante concessão de auxilio, segundo normas aprovadas pelo Conselho Federal, as realizações de natureza cultural e técnico-científica, visando ao aprimoramento profissional e à classe.
Art. 33. Os casos omissos verificados na execução desta
lei serão resolvidos pelo Conselho Federal de Economistas Domésticos (CFEDI.
Art. 34. Nenhum órgão ou estabelecimento público, autárquico, paraestatal, de economia mista ou particular poderá ter a
denominação de economia doméstica se, na execução de seu trabalho, não observar os princípios da economia doméstica e não
empregar economistas domésticos.
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 182(3):1783-1844, maío/jun. 1990.
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CAPÍTULO V
Disposições Transitórias
Art. 35. A escolha dos primeiros membros efetivos do
Conselho Federal de Economistas Domésticos e seus suplentes
será feita pela Assembléia Geral Representativa convocada pela
Associação Brasileira de Economistas Domésticos (ABED).
Parágrafo único. A Assembléia de que trata este artigo será realizada dentro de 90 (noventa) dias contados da data de publicação desta lei.
Art. 36. Os primeiros Conselhos Regionais de Economistas Domésticos, após criados pelo Conselho Federal, serão
constituídos pelos sócios da Assembléia Brasileira de Economistas Domésticos (ABED), na forma que dispuser o regulamento desta lei.
Art. 37. A carteira de identidade profissional de que trata
o Capítulo II somente será exigível a partir de 180 (cento e oitenta) dias contados da instalação do respectivo Conselho Regional.
Art. 38. (Vetado)
Art. 39 Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 40. Revogam-se as disposições em contrário.
Brasília, 13 de junho de 1990; 169? da Independência e
102? da República.
FERNANDO COLLOR
Bernardo Cabral

LEI N? 8.043, DE 15 DE JUNHO DE 1990
Dispõe sobre a desapropriação de imóvel no Município de Jeboetõo, Estado de
Pernambuco, para atender ao deslocamento
das famílias que atualmente residem em
áreas do Parque Histórico Nacional dos
Guararapes.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte lei:
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 182(3);1783-1844, maio/jun. 1990.
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Art. I? O Poder Executivo, no prazo de noventa dias a
partir da publicação da presente lei, desapropriará imóvel no
Município de J aboatão, Estado de Pernambuco, para atender ao
deslocamento das famílias que atualmente residem em áreas do
Parque Histórico Nacional dos Guararapes, situado naquele
Município.
Parágrafo único. Após a desapropriação deverá recair,
preferencialmente, sobre imóvel situado no Distrito de Prazores, do Município de Jaboatão, ou nas suas proximidades.
Art. 2? Após a desapropriação a que se refere o artigo anterior, o Poder Executivo providenciará o loteamento do imóvel
e a execução dos serviços básicos para sua urbanização.
Art. 3? Os lotes de terreno do imóvel desapropriado serão
transferidos, gratuitamente, aos atuais ocupantes de habitações
existentes na área do Parque Histórico Nacional dos Guararapes cuja renda familiar seja insuficiente para a aquisição de casa pelo Sistema Financeiro da Habitação.
Parágrafo único. A doação prevista neste artigo será gravada com a cláusula de inalienabilidade.
Art. 4? O Poder Executivo fica autorizado a celebrar, com
o Estado de Pernambuco e o Município de J aboatão os convênios que se façam necessários para o cumprimento desta lei.
Art. 5? IVetado).
Art. 6? Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 7? Revogam-se as disposições em contrário.
Brasília, 15 de junho de 1990; 169? da Independência e
102? da República.
FERNANDO COLLOR
Bernardo Cabral
LEI N? 8.044, DE 15 DE JUNHO DE 1990
Autoriza o Poder Executivo a abrir aos
Orçamentos da União créditos adicionais
até o limite de Cr$ 866.675.910.000,00, e dá
outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte lei:
Cal. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 182(3):1783-1844, maio/jun. 1990.
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Art. I? É o Poder Executivo autorizado a abrir aos orçamentos da União (Lei n? 7.999 111, de 31 de janeiro de 1990) créditos adicionais até o limite de Cr$ 866.675.910.000,00 (oitocentos e
sessenta e seis bilhões, seiscentos e setenta e cinco milhões, novecentos e dez mil cruzeiros), para atender despesa com pessoal
e encargos sociais, conforme indicado no Anexo I a esta lei,
sendo:
I - Créditos suplementares: Crê 866.302.339.000,00
II - Créditos especiais: Crê 373.571.000,00
Parágrafo único. Os recursos necessários à execução do
disposto neste artigo são provenientes do excesso de arrecadação das receitas do Tesouro Nacional a teor do art. 43, § I?, inciso lI, e § 3?, da Lei n? 4.32012), de 17 de março de 1964.
Art. 2? Respeitado o limite global fixado, é o Poder Executivo autorizado, na abertura dos créditos adicionais de que
trata o artigo anterior, a alterar, em até 10% (dez por cento), as
dotações consignadas no Anexo I desta lei.
Art. 3? O disposto no art. 6? caput e seus §§ I? a 5?, da
Lei n? 7.999, de 1990, não se aplica aos créditos abertos na forma autorizada nesta lei.
Art. 4? Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 5? Revogam-se as disposições em contrário.
Brasília, 15 de junho de 1990: 169? da Independência e
102? da República.
FERNANDO COLLOR
Bernardo Cabral
Zélia M. Cardoso de Mello

o anexo está publicado no DO de 16.4.1990, pág.

11495.

LEI N? 8.045, DE 15 DE JUNHO DE 1990
Cria a Delegacia do Ministério da Educação (MEC), no Estado de Tocantins, e dá
outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte lei:
(1) V.

Coleção das Leis de 1990, volume 182, n:' 1, pág. 38.

(2) V. Coleção das Leis de 1964, volume IH, pág , 85.
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília,

182(3):1783~1844, maio/jun.

1990.

1829
Art. I? É criada a Delegacia do Ministério da Educação
em Tocantins (DEMEC-TO), com sede na Capital do Estado.
Art. 2? É aprovado o seguinte quadro de funções de confiança para a DEMEC-TO:
LD DAS 101.2
01 Delegado
.
03 Secretários Administrativos
.
DAI 111.1 INM)
DAI 112.3 (NSI
02 Assistentes
.
01 Chefe do Serviço de Programação e
DAI 111.3 (NS)
Apoio Técnico
.
01 Chefe do Serviço de Atividades AuDAI 111.3 INS)
xiliares
.
Art. 3~ As despesas decorrentes desta Lei correrão por
conta das dotações próprias do Ministério da Educação.
Art. 4? Esta lei entra em vigor da data de sua publicação.
Art. 5~ Revogam-se as disposições em contrário.
Brasília, 15 de junho de 1990; 169? da Independência e
102? da República.

FERNANDO COLLOR
Carlos Chiarelli

LEI N? 8.046, DE 15 DE JUNHO DE 1990
Dispõe sobre a treneteréncie de bens
imóveis para o patrimônio das Instituições
de Ensino Superior que menciona, e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte lei:
Art. I? É o Serviço do Patrimônio da União autorizado a
transferir, para o patrimônio das Instituições de Ensino Superior Federais adiante indicadas, os seguintes bens imóveis destinados ao desenvolvimento de suas atividades de ensino e que
estão registrados em nome da União, de acordo com a discrírninação abaixo:
I - para o patrimônio da Escola Superior de Agricultura
de Lavras:
Cal. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 182(3):1783-1844, maio/jun. 1990.
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a) uma área de terra situada no lugar denominado «Maniçoba» em Lavras, Estado de Minas Gerais, medindo 253.372,00m 2
(duzentos e cinqüenta e três mil, trezentos e setenta e dois metros quadrados), conforme descrição feita na escritura de desapropriação amigável, constante do Livro 211, fls. 226/273, do
Cartório do 2~ Tabelião Ruy Rodarte e transcrita no Livro 3AD, fls. 70, sob o n? 28.411, do Cartório de Registro de Imóveis
de Lavras;
b) uma área de terra situada no local indicado na alínea anterior, medindo 175.200,00m 2 (cento e setenta e cinco mil e duzentos metros quadrados}, conforme descrição feita na escritura
de desapropriação amigável, lavrada e registrada nos livros
mencionados na alínea anterior, correspondente ao Cartório do
2~ Tabelião Ruy Rodarte e Cartório de Registro de Imóveis e
Lavras;
c) urna área de terra situada no lugar denominado «Maniçoba», em Lavras, Estado de Minas Gerais, medindo 94.571,00m 2
(noventa e quatro mil, quinhentos e setenta e um metros quadrados), conforme descrição feita na escritura de desapropriação amigável, lavrada no Cartório do 2~ Tabelião Ruy Rodarte e
transcrita no Livro 3-AE, fls. 66, sob o n? 29.387, do Cartório do
Registro de Imóveis de Lavras;
d) uma área de terra situada no lugar denominado «Pasto
Fechado», em Lavras, Estado de Minas Gerais, medindo
82.289,00m 2 (oitenta e dois mil, duzentos e oitenta e nove metros
quadrados), cuja descrição encontra-se na escritura de desapropriação amigável lavrada no Livro 214-A, fls. 19 a 29v, do Cartório do 2~ Tabelião Ruy Rodarte e transcrita no Livro 3-AF,
fls. 11, sob o n? 30.330, do Cartório de Registro de Imóveis de
Lavras;
e) uma área de terra situada na localidade denominada
«Maníçoba», medindo 116.528,00m 2 (cento e dezesseis mil, quinhentos e vinte e oito metros quadrados), confrontando com a
Escola Superior de Agricultura de Lavras, com Sebastião Leite,
Ival de Souza Arantes e Sebastião Carlos de Oliveira; outra
área, situada na localidade denominada «Pasto Fechado», medindo 18.438,00m 2 (dezoito mil, quatrocentos e trinta e oito metros quadrados), confrontando com Julio Fonseca de Azevedo,
José Matiolli, e com a Subestação Experimental de Lavras; e
outra área de terra de cerrado e cultura, situada no local denominado «Capoeirão», medindo 139.830,OOm2 {cento e trinta e noCal. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 182(3):1783-1844, maio/jun. 1990.
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ve mil, oitocentos e trinta metros quadrados), confrontando com
Júlio de Azevedo, Escola Superior de Agricultura de Lavras,
Geraldo Bento, Sebastião Oliveira Leite, Carlos Matiolli,
Emílio Matiolli e Ival de Souza Arantes, tudo descrito na escritura de desapropriação amigável lavrada no Cartório do 2? Tabelião Ruy Rodarte e transcrita no Registro de Imóveis de Lavras, nos livros indicados na alínea d;
f) uma área de terra situada no local denominado «Manicoba», em Lavras, Estado de Minas Gerais, medindo
7.064,00m 2(sete mil e sessenta e quatro metros quadrados), confrontando com Júlio Fonseca de Azevedo, Sebastião Carlos de
Oliveira, Emílio Matiolli e o espólio de Juvenal Alves da Silva,
descrita na escritura de desapropriação amigável lavrada no
Cartório do 2? Tabelião Ruy Rodarte e transcrita no Livro 3-AE,

fls. 66, sob

O

n'' 29.388, do Cartório de Registro de Imóveis de La-

vras;

gl uma área de terra situada na localidade denominada
«Maniçoba», ou «Baunilha», medindo 161.987,OOm 2 (cento. e sessenta e um mil, novecentos e oitenta e sete metros quadrados I e

confrontando com a Escola Superior de Agricultura de Lavras,
Subestação Experimental, com os transmitentes Sebastião Carlos

de Oliveira, espólio de Juvenal Alves Batista, com a Viação
Férrea Centro-Oeste e José Marques Vilas Boas, tudo conforme
descrição contida na escritura pública de desapropriação amigá-

vel lavrada no Livro 213, fls. 109/113 do Cartório do 2? Tabelião
Ruy Rodarte e devidamente transcrita no Livro 3-AE, fls. 66,
sob o n:' 29.386, do Cartório de Registro de Imóveis de Lavras;
h) uma área de terra situada na localidade denominada
«Maniçoba», em Lavras, Estado de Minas Gerais, medindo
163.884,00m2 (cento e sessenta e três mil, oitocentos e oitenta e
quatro metros quadrados) e confrontando com a Viação Férrea
Centro-Oeste, Júlio Fonseca Azevedo, Sebastião Carlos de Oliveira e Emílio Matiolli, tudo conforme descrição feita na Carta
extraída dos autos de desapropriação judicial, pelo Escrivão do
2? Ofício Ruy Rodarte e assinada pelo Juiz de Direito Dr. José
Zaroni e devidamente transcrita no Livro 3-AE, fls. 287, sob o
n? 30.234, do Cartório de Registro de Imóveis de Lavras;
i) as áreas de terra adquiridas de vários proprietários, mediante escritura pública única de desapropriação amigável, lavrada no Livro 216, fls. 193 a 198, em 11 de dezembro de 1972,
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no Cartório do 2? Tabelião Ruy Rodarte, devidamente transcrita no Cartório de Registro de Imóveis de Lavras, Livro n:' 3-AI,
fls. 121, sob o n:' 33.521;
j) uma área de terra situada no lugar denominado «Fazenda Ceres», em Lavras, Estado de Minas Gerais, medindo
1.383.350,OOm 2 (um milhão, trezentos e oitenta e três mil, trezentos e cinqüenta metros quadrados}, com várias benfeitorias, incluindo prédios nela edificados, tudo conforme descrição feita na
escritura pública de efetivação de transferência feita pela Igreja
Presbiteriana do Brasil à União Federal, lavrada no Cartório do
2? Tabelião Ruy Rodarte no Livro 203-A, fls. 107v e 120v e, bem

assim, na escritura pública de aditamento e ratificação de transferência, lavrada no mesmo Cartório, no Livro 208-A, fls. 148v a
151, devidamente registradas no Livro 3-2, fls. 49 a 50, n?
24.704, conforme certidão passada pelo Oficial de Registro de
Imóveis José Maria de Azevedo, de Lavras, em I? de outubro
de 1964;

11 uma área de terra situada na localidade denominada
«Baunilha», em Lavras, Estado de Minas Gerais, medindo
2ü4.375,OOm 2 (duzentos e quatro mil, trezentos e setenta e cinco
metros quadrados), conforme está descrito na escritura de aquisição por desapropriação amigável feita entre a União FederalEscola Superior de Agricultura de Lavras, do Ministério da
Educação e Cultura, e Carlos Matiol1i, lavrada no Cartório do
2? Tabelião Ruy Rodarte, Livro 225-A, fls. 15 a 17v., devidamente registrada no Cartório de Registro de Imóveis no Livro 2H, fls. 238, n? 1-2.913, de 15 de março de 1978, em Lavras, Estado de Minas Gerais;
m) uma área remanescente de terra, medindo 780.812,00m 2
(setecentos e oitenta mil, oitocentos e doze metros quadrados),
situada no Município de Lavras, Estado de Minas Gerais, nos
lugares denominados «Pinhal» e «Pasto Fechado», «Roça Grande» e «Gordura», confrontando com Cícero Fonseca de Azevedo,
Júlio Fonseca de Azevedo, José Francisco Eloi, Geraldo Adão,
.José Coelho e Subestação Experimental de Lavras, conforme
está descrito nos autos de Desapropriação Judicial, julgada por
Sentença de 18 de março de 1957, do MM. Juiz de Direito da I?
Vara dos Feitos da Fazenda Pública da Comarca de Belo Horizonte, Dr. Gorazil de Faria Alvim, sendo adquirente a União
Federal e transmitente Cícero Fonseca de Azevedo, registrado
CaL Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 182(3):1783-1844, maio/jun. 1990.
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no Cartório de Registro de Imóveis de Lavras, Livro 2-E, fls.
22, n? 1.986;
H - para o patrimônio da Faculdade Federal de Odontologia de Diamantina:
ai uma área de terra situada na cidade de Diamantina, Estado de Minas Gerais, medindo 2.795,45m 2 (dois mil, setecentos
e noventa e cinco metros quadrados e quarenta e cinco decímetros quadrados), onde estão edificados os prédios da Faculdade
e do Auditório, conforme está descrito no Livro de Natas n? 42A, fls. 19 a 22v do Cartório Felício dos Santos, devidamente
transcrito no Livro 3-M, fls. 49, n? 12.755, do Cartório de Registro de Imóveis Anísia Moreira Neves, tendo sido transmitente o
Estado de Minas Gerais e adquirente a União Federal;
b) um lote de terreno localizado nos fundos do prédio da
Faculdade de Odontologia, situado na Rua da Glória, em Diamantina, Estado de Minas Gerais, medindo 1.079,40m2 (um mil
e setenta e nove metros quadrados e quarenta decímetros quadrados), adquirido mediante compra e venda pela União Federal, sendo outorgante vendedora a Santa Casa de Caridade de
Diamantina, conforme escritura lavrada pela l~ Tabeliã e Escrivã do Civel da Comarca de Diamantina, Maria Elza Souto e
Souza, conforme Livro 65, fls. 27v a 29, registrada no Livro 3-U,
fls. 295, n? 20.443, do Cartório de Imóveis Anisia Moreira Neves;

HI -

para o patrimônio da Escola de Farmácia e Odonto-

logia de Alfenas, um prédio, com dois pavimentos e respectivo

terreno, com área de 932,30m 2 (novecentos e trinta e dois metros
quadrados e trinta decimetros quadrados), situado na Praça
Emilio Silveira, esquina com a Rua Presidente Arthur Bernardes, adquirida pela União Federal por transmissão feita pela
antiga Escola de Farmácia e Odontologia de Alfenas (á época,
entidade estadual I, conforme escritura pública constante do Livro 239-D, fls. 155 a 160, do Cartório do 1? Oficio de Notas, de
Belo Horizonte, posteriormente retificada e ratificada, conforme
Livro 243, fls. 127 a 129, do mesmo Cartório e devidamente registrada no Livro 3-U, fls. 161, sob o n? 904, no Cartório de Registro de Imóveis do 1? Oficio, em Alfenas, Estado de Minas
Gerais.
Art. 2? A transferência dos imóveis de que tratam os incisos I, H e IH do art. 1? desta lei efetivar-se-á mediante termo a
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 182(3):1783-1844, maio/jun. 1990.
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lavrar-se em livro próprio da Delegacia do Serviço do Patrimônio da União no Estado de Minas Gerais.
Art. 3? Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 4? Revogam-se as disposições em contrário.
Brasília, 15 de junho de 1990; 169? da Independência e
102? da República.
FERNANDO COLLOR

Carlos Chiarellí
LEI N? 8.047, DE 15 DE JUNHO DE 1990
Autoriza a doação ao Centro dos Estudantes de Santos, com sede em Santos, Eetado de São Paulo, dos direitos e obrigações
relativos ao imóvel que menciona.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte lei:
Art. l? E a Fundação Universidade Federal de São Carlos
autorizada a doar, ao Centro dos Estudantes de Santos, com sede em Santos, Estado de São Paulo, os direitos e o brígações relativos ao imóvel situado na Avenida Ana Costa, n? 308, naquela cidade, objeto da Averbação n? 1, à margem da inscrição n?
7.993, no 3? Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de
Santos, Estado de São Paulo.
Art. 2? Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 3? Revogam-se as disposições em contrário.
Brasília, 15 de junho de 1990; 169? da Independência e
102? da República.
FERNANDO COLLOR

Carlos Chiarelli
LEI N? 8.048, DE 15 DE JUNHO DE 1990
Concede anistia às pessoas envolvidas
nos fatos que menciona.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte lei:
CoL Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 182(3):1783-1844, maio/jun. 1990.
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Art. l~ É concedida anistia a todas as pessoas envolvidas,
direta ou indiretamente, nos episódios ocorridos na cidade do
Rio de Janeiro, no dia 25 de junho de 1987, relacionados com o
atentado ao Presidente da República e sua comitiva, que possam configurar infrações penais de qualquer natureza, capituladas na Lei de Segurança Nacional.
Parágrafo único. Em decorrência do disposto neste artigo,
serão arquivados os procedimentos policiais e judiciais em andamento.
Art. 2~ Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 3? Revogam-se as disposições em contrário.
Brasília, 15 de junho de 1990; 169~ da Independência e
102~ da República.
FERNANDO COLLOR
Bernardo Cabral
Mário César Flores
Carlos Tinoco Ribeiro Gomes
Francisco Rezek
Carlos Chiarelli
Sócrates da Costa Monteiro
Alceni Guerra
Zélia M. Cardoso de Mello
Antonio Cabrera Mano Filho
Antonio Magri
üzires Silva
Margarida Procópio
LEI

N~

8.049, DE 20 DE JUNHO DE 1990
Altera dispositivos da Lei n:' 3.071(1), de
1 ~ de janeiro de 1916 - Código Civil Brasileiro, que dispõem sobre a herança jacente e

a sucessão legitima.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, faço saber que o Congresso N acíonal decreta e eu sanciono a seguinte lei:
(1) Ver Coleção das Leis de 1916, volume I, pág. 1.
CaL Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 182(3):1783-1844, maio/jun-. 1990.
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Art. 1? Os arts. 1.594, 1.603 e 1.619 da Lei ri? 3.071, de 1?
de janeiro de 1916 - Código Civil Brasileiro, passam a vigorar
com a seguinte redação:
«Art. 1.594. A declaração da vacância da herança não
prejudicará os herdeiros que legalmente se habilitarem;
mas, decorridos 5 (cinco) anos da abertura da sucessão, os
bens arrecadados passarão ao domínio do Município ou do
Distrito Federal, se localizados nas respectivas circunscrições, incorporando-se ao domínio da União, quando situados em território federal.
Art. 1.603.
seguinte:

A sucessão legítima defere-se na ordem

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

v -

aos Municípios, ao Distrito Federal ou à União.

Art. 1.619. Não sobrevivendo cônjuge, nem parente
algum sucessível, ou tendo eles renunciado à herança, esta
se devolve ao Município ou ao Distrito Federal, se localizada nas respectivas circunscrições, ou à União, quando situada em território federal.»
Art. 2? Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 3? Revogam-se as disposições em contrário.
Brasília, 20 de junho de 1990; 169? da Independência e
102? da República.
FERNANDO COLLOR
Bernardo Cabral
LEI N? 8.050, DE 20 DE JUNHO DE 1990
Dá nova redação ao art. 52, § 2.°, da Lei
n? 7.800(1), de 10 de julho de 1989.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte lei:
Art. I? O art. 52, § 2?, da Lei n? 7.800, de 10 de julho de
1989, passa a vigorar com a seguinte redação:
(1) Ver Coleção das Leis de 1989, volume 181,

n~

4, pég. 1506.

Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 182(3):1783-1844, maio/jun. 1990.

1837
«§ 2? Até 30 de junho de 1990, serão indicados e totalizados com os valores orçamentários, para cada órgão e
suas entidades, a nível da menor categoria de programação
possível, 08 saldos dos créditos especiais e extraordinários
autorizados nos últimos quatro meses do exercício financeiro de 1989, e reabertos, na forma do disposto no art. 167,
§ 2?, da Constituição Federal."

Art. 2?
Art.

3~

Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Revogam-se as disposições em contrário.

Brasília, 20 de junho de 1990; 169? da Independência e
102? da República.
FERNANDO COLLOR
Bernardo Cabral
Zélia M. Cardoso de Mello

LEI N? 8.051, DE 20 DE JUNHO DE 1990 I'}
Autoriza o Poder Executivo a abrir, ao
Orçamento da União, crédito suplementar
no valor de Cr$ 40.000.000,00, para os fins
que especifica.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte lei:
Art. I? E o Poder Executivo autorizado a abrir ao Orçamento da União (Lei n'' 7.999, de 31 de janeiro de 1990) crédito
suplementar no valor de Crs 40.000.000,00 (quarenta milhões de
cruzeiros), de conformidade com a programação constante do
anexo I desta lei.
Art. 2? Os recursos necessários à execução do disposto no
artigo anterior decorrerão do cancelamento de dotação constante no anexo II desta lei e no montante especificado.

(*) Os anexos estão publicados no DO de 21.6.1990, pág. 11928.
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Art. 3~ Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 4? Revogam-se as disposições em contrário.
Brasília, 20 de junho de 1990; 169~ da Independência e
102~ da República.
FERNANDO COLLOR
Bernardo Cabral
Zélia M. Cardoso de Mello

LEI

N~

8.052, DE 20 DE JUNHO DE 1990
Altera a Lei n:' 5.108(l}, de 21 de setembro de 1966, que dispõe sobre o Código Nacional de Trânsito.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte lei:
Art. 1~ O art. 38 da Lei n? 5.108, de 21 de setembro de
1966, que institui o Código Nacional de Trânsito, passa a vigorar com a seguinte redação:
«Art.. 38. Os veículos serão identificados por meio de
placas dianteiras e traseiras, obedecidos os modelos e especificações instituídos pelo Conselho Nacional de Trânsito e as disposições previstas no Regulamento deste Código.
§ I? A exigência deste artigo não se aplica às viaturas militares.

§ 2~ É proibido o uso de placas oficiais em carros
particulares, bem como o de placas particulares em carros
oficiais.

§ 3~ A proibição constante do parágrafo anterior não
se aplica aos veículos utilizados em serviços de natureza
policial, ou vinculados à segurança da sociedade e do Estado.»

(1) Ver Coleção das Leis de 1966, volume V, pág , 77.
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Art. 2?

Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 3?

Revogam-se as disposições em contrário.

Brasília, 20 de junho de 1990; 169? da Independência e
102? da República.
FERNANDO COLLOR
Bernardo Cabral
LEI N? 8.053, DE 21 DE JUNHO DE 1990
Autoriza o Poder Executivo a abrir ao
Orçamento Fiscal da União o crédito suplementar de Cr$ 6.000.000,00, para os fins que
especifica.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte lei:
Art. I? E o Poder Executivo autorizado a abrir ao Orçamento da União, em favor do Estado-Maior das Forças Armadas, o crédito suplementar de Cr$ 6.000.000,00 (seis milhões de
cruzeiros), para atender a programação relacionada no anexo I
desta lei.
Art. 2? Os recursos necessários à execução do disposto no
artigo anterior decorrerão de anulação parcial da dotação indicada no anexo II desta lei.
Art. 3? Os valores constantes desta lei foram calculados
com base na Unidade de Referência Orçamentária, relativa ao
mês de janeiro de 1990.

Art. 4?

Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 5?

Revogam-se as disposições em contrário.

Brasília, 21 de junho de 1990; 169? da Independência e
102? da República.
FERNANDO COLLOR
Bernardo Cabral
Zélia M. Cardoso de Mello
Os anexos estão publicados no DO de 22.6.90, pág. 12015.
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LEI

N~

8.054, DE 21 DE JUNHO DE 1990
Prorroga o prazo de vencimento do registro de partidos com representação parlamentar, federal ou estadual.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte lei:
Art. E O partido com representação parlamentar, federal
ou estadual, terá prorrogado por 12 (doze) meses o prazo previsto no art. 12 da Lei n? 5.682 111, de 21 de julho de 1971, modificado pelo art. E da Lei n" 6.767 121, de 20 de dezembro de 1979,
quando seu vencimento se der em ano eleitoral até 90 (noventa)
dias antes da realização das eleições, revalidando-se os efeitos
dos atos preliminares praticados.
Art.

2~

Art. 3?
102~

Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Revogam-se as disposições em contrário.

Brasília, 21 de junho de 1990; 169~ da Independência e
da República.
FERNANDO COLLOR

Bernardo Cabral

LEI

N~

8.055, DE 21 DE JUNHO DE 1990
Autoriza o Poder Executivo a abrir ao

Orçamento da União o crédito suplementar
de Cr$ 354.231.000,00, para os fins que
especifica.

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

(1) Ver

Coleção das Leis de 1971, volume V, pág. 34.

(2) Ver Coleção das Leis de 1979, volume VII, pég. 182.
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Art. I? É o Poder Executivo autorizado a abrir ao Orçamento da União, Lei ri? 7.999111, de 31 de janeiro de 1990, em favor do Ministério da Economia, Fazenda e Planejamento, o crédito suplementar de Cr$ 354.231.000,00 (trezentos e cinqüenta e
quatro milhões, duzentos e trinta e um mil cruzeiros), para
atender a programação constante do anexo I desta lei.
Art. 2? Os recursos necessários à execução do disposto no
artigo anterior decorrerão da incorporação do excesso de arrecadação dos recursos vinculados do Tesouro Nacional e de Saldos
de Exercícios Anteriores da entidade da Administração Federal
Indireta, na forma do Anexo II desta lei.
Art. 3? Os valores constantes desta lei foram calculados
com base na Unidade de Referência Orçamentária, relativa ao
mês de janeiro de 1990.

Art. 4? De acordo com o disposto no art. 53, da Lei n?
7.800121, de 10 de julho de 1989 é o Poder Executivo autorizado a
empenhar o total da dotação para realização da despesa estabelecida nesta lei.
Art. 5?

Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 6?

Revogam-se as disposições em contrário.

Brasília, 21 de junho de 1990; 169? da Independência e
102? da República.
FERNANDO COLLOR
Bernardo Cabral
Zélia M. Cardoso de Mello

Os anexos estão publicados no DO de 22.6.1990, págs. 1201617.
(1) Ver Coleção das Leis, de 1990, volume 182, n:' 1, pág. 38.
(2) Ver Coleção das Leis, de 1989, volume 181,

n~

4, pág. 1506.
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LEI N? 8.056, DE 28 DE JUNHO DE 1990
Prorroga a vigência dos dispositivos
que hajam atribuído ou delegado competência normativa aos orgõos que menciona, e
dá outras providências.

Faço saber que o PRESIDENTE DA REPÚBLICA adotou
a Medida Provisória n? 188(1), de 1990, que o Congresso N acionaI aprovou, e eu, NELSON CARNEIRO, Presidente do Senador Federal, para os efeitos do disposto no parágrafo único do
art. 62 da Constituição Federal, promulgo a seguinte lei:
Art. I? É prorrogada, até o dia 31 de dezembro de 1990, a
vigência dos dispositivos legais que hajam atribuido ou delegado, ao Conselho Monetário Nacional e ao Conselho Nacional de
Seguros Privados, competências assinaladas, pela Constituição,
ao Congresso Nacional.
Art. 2? O Conselho Monetário Nacional será integrado pelos seguintes membros:
I - Ministro de Estado da Economia, Fazenda e Planejamento, na qualidade de presidente;
II - Ministro de Estado da Infra-Estrutura, na qualidade de vice-presidente:
III
Ministro de Estado da Agricultura e Reforma
Agrária;
IV
Ministro de Estado do Trabalho e Previdência So-

cíal:
V
Presidente do Banco Central do Brasil;
VI
Presidente do Banco do Brasil S.A.;
VII
Presidente da Caixa Económica Federal;
VIII
Presidente do Banco Nacional de Desenvolvimento
Econômico e Social;
IX
Presidente da Comissão de Valores Mobiliários;
X - Presidente do Banco do Nordeste do Brasil S.A.;
XI - um representante das classes trabalhadoras, nomeado pelo Presidente da República; e
(1) Ver pág. 1850 deste volume.
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XII - seis membros nomeados pelo Presidente da República entre brasileiros de ilibada reputação e notória capacidade
em assuntos econômico-financeiros.
§ I? Os membros referidos nos incisos XI e XII terão
mandato de dois anos, podendo ser reconduzidos.

§ 2? O Conselho deliberará mediante resoluções, por maioria-de votos, com a presença de, no mínimo, nove membros, ca·
bendo também ao Presidente o voto de qualidade e a prerrogativa de deliberar, nos casos de urgência e relevante interesse, ad
referendum do plenário.
§ 3? Quando deliberar ad referendum do Conselho, o Presidente submeterá a decisão ao colegiado, na primeira reunião
posterior à prática do ato.
§ 4? Os diretores do Banco Central do Brasil participarão
das reuniões do Conselho sem direito de voto.
§ 5? O Presidente do Conselho poderá convidar outros Ministros de Estado, bem assim representantes de entidades públicas ou privadas, para participar das reuniões, não lhes sendo
permitido. porém, o direito de voto.
§ 6? O Conselho reunir-se-á, ordinariamente, uma vez por
mês, e, extraordinariamente, sempre que for convocado por seu
Presidente ou a requerimento de, pelo menos, nove de seus
membros.
.
§ 7?
va ata.

De cada reunião do Conselho será lavrada a respecti-

§ 8? O Banco Central do
secretaria-executiva do Conselho.

Brasil

funcionará

como

Art. 3? Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 4?

Revogam-se as disposições em contrário.

Senado Federal, em 28 de junho de 1990; 169? da Independéncia e 102? da República.
NELSON CARNEIRO
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LEI N? 8.057, DE 29 DE JUNHO DE 1990
Dispõe sobre a competência das eutoridades que menciona e dá outras providéncias.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte lei:
Art. I? As competências previstas na legislação comum e
na especial, atribuídas aos titulares dos cargos extintos por força
do disposto no art. 25 da Lei n:' 8.028 111, de 12 de abril de 1990,
consideram-se, desde logo, transferidas aos titulares dos órgãos
a que alude o art. I? parágrafo único, alínea c, bem assim aos
ocupantes dos cargos referidos nos arts. 24 e 26, incisos I a IV,
da mesma Lei n? 8.028.
Art. 2? As autarquias e as fundações instituídas ou mantidas pela União ficam autorizadas a proceder, com base nos termos das Leis n?s 8.011 121, de 4 de abril de 1990, e 8.025131, de 12
de abril de 1990, aos atos legais e administrativos necessários à
alienação dos imóveis residenciais de sua propriedade, terrenos
e edificações não vinculados às suas atividades operacionais.
Art. 3? Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 4~ Revogam-se as disposições em contrário.
Brasília, 29 de junho de 1990; 169? da Independência e
102? da República.

FERNANDO COLLOR
Bernardo Cabral
Zélia M. Cardoso de Mello

(1) Ver Coleção das Leis de 1990, volume 182, n? 2, tomo 1, pég. 742.
(2) Ver Coleção das Leis de 1990, volume 182, n:' 2, tomo 1, pág. 693.
(3) Ver Coleção das Leis de 1990, volume 182, n? 2, tomo 1, pág. 730.
Cal. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 182(3):1783-1844, maio/jun. 1990.

MEDIDAS PROVISÓRIAS

MEDIDA PROVISÓRIA N? 184, DE 4 DE MAIO
DE 1990
Revoga a Medida Provisória n.O 180(1),
de 17 de abri] de 1990, e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição
que lhe confere o artigo 62 da Constituição, adota a seguinte
medida provisória, com força de lei:

Art. I? É revogada a Medida Provisória n? 180 de 17 de
abril de 1990, que alterou dispositivos da Lei n? 8.024 121, de 12
de abril de 1990, que institui o cruzeiro, dispõe sobre a liquidez
dos ativos financeiros e dá outras providências.
Art. 2? São revigorados, a contar de 18 de abril de 1990, os
dispositivos da Lei n:' 8.024, de 12 de abril de 1990, alterados pela
Medida Provisória n? 180, de 17 de abril de 1990.
Art. 3? Ficam convalidados os atos praticados, com base
nas Medidas Provisórias n?s 172131, 174(4) e 180, respectivamente, de 17, 23 de março e 17 de abril de 1990.
(1) V. Coleção das Leis de 1990, volume 182, n? 2, tomo 1, pág. 949.
(2) Ibidem, pág. 724.
131 Ib., pág. 935.

1.41 Ib ..

pág , 938.
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Art. 4? Esta medida provisória entra em vigor na data de
sua publicação.
Brasília, 4 de maio de 1990; 169? da Independência e
102? da República.

FERNANDO COLLOR
Bernardo Cabral
Zélia M. Cardoso de Mello

MEDIDA PROVISORIA N? 185, DE 4 DE MAIO
DE 1990
Dispõe sobre a interposição de recurso
nos dissídios coletivos e a concessão de
efeito suspensivo.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição
que lhe confere o artigo 62 da Constituição, adota a seguinte
medida provisória, com força de lei:
Art. I? Nos dissídios coletivos de natureza econômica ou
jurídica, os recuros deverão ser interpostos por petição fundamentada, não se admitindo recurso genérico.
Parágrafo único. O prazo recursal é de oito dias, contado
da publicação do acórdão no Diário da Justiça, e, em dobro, para o Ministério Público do Trabalho, que deverá ser intimado
da decisão por via postal.
Art. 2~ Interposto o recurso, poderá o recorrente solicitar
ao Ministro-Presidente do Tribunal Superior do Trabalho que
se lhe dê efeito suspensivo, no todo ou em parte.

Parágrafo único. A petição, contendo o pedido de efeito
suspensivo, fundamentada em razões de fato e de direito, que
justifiquem a sua concessão, deverá ser protocolizada no Tribunal Superior do Trabalho até oito dias após a data da intimação
do recorrente do despacho que admitir o recurso, acompanhada
dos seguintes elementos;
I
II

cópia das razões recursais;
prova de que o recurso foi admitido;
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UI -

prova do pagamento tempestivo do valor integral das

custas processuais, mesmo na hipótese de litisconsórcio, salvo

se o requerente for o Ministério Público do Trabalho;
IV - prova da tempestividade do pedido.
Art. 3? O Ministro-Presidente do Tribunal Superior do
Trabalho fundamentará necessariamente seu despacho, e, caso
defira o pedido no todo ou em parte, especificará os limites da
suspensão da sentença normativa.
§ I? O despacho será publicado no Diário da Justiça da
União, para ciência dós litigantes. A Procuradoria-Geral da
Justiça do Trabalho será sempre intimada, por via postal, ainda
que outro seja o requerente do efeito suspensivo.
§ 2? Na hipótese de litisconsórcio, o deferimento do pedido
em favor de um dos recorrentes aproveitará aos outros.
§ 3? O efeito suspensivo, deferido por solicitação do Ministério Público do Trabalho, alcança a todos os litigantes, inclusive aos não recorrentes.
§ 4? Do despacho proferido pelo Ministro-Presidente, caberá agravo, na forma do Regimento Interno do Tribunal Superior do Trabalho. A Procuradoria-Geral da Justiça do Trabalho
tem legitimidade para agravar, mesmo quando não tenha requerido o efeito suspensivo.
Art. 4~ A suspensão da sentença normativa terá eficácia
pelo prazo improrrogável de cento e cinqüenta dias, a contar da
publicação do despacho que a conceder, no Diário da Justiça da
União, salvo se o recurso for julgado antes do seu termo final.
Art. 5? As ações de cumprimento das sentenças normativas poderão ser propostas após a publicação - do acórdão no
Diário da Justiçe salvo se concedido o efeito suspensivo ao recurso, pelo Ministro-Presidente do Tribunal Superior do Trabalho, nos termos e condições desta medida provisória.
Art. 6? Dar-se-á prioridade ao julgamento de recurso interposto em dissídio coletivo, cuja sentença normativa recorrida
esteja submetida a efeito suspensivo.
Art. 7? Ficam revogados os parágrafos 2?, 3?, 4? e 6? do
artigo 7? e o art. 10, todos da Lei n:' 7.701 (11, de 21 de dezembro de 1988, e demais disposições em contrário.
(1) V. Ooleceo das Leis de 1988, volume VII, pág. 87.
Cal. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 182(3):1845-1866, maio/jun. 1990.
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Art. 8? Esta medida provisória entra em vigor na data de
sua publicação.
Brasília, 4 de maio de 1990; 169? da Independência e
102? da República.
FERNANDO COLLOR
Bernardo Cabral
MEDIDA PROVISÚRIA N? 186, DE 23 DE MAIO
DE 1990
Estabelece as hipóteses nas quais fica
suspensa a concessão de medidas liminares.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da competência
que lhe conferem os artigos 62 e 84, inciso XXVI, da Constituição, adota a seguinte medida provisória, com força de lei:
Art. I? Pelo prazo de trinta meses, a contar de 15 de março
de 1990, nos feitos judiciais que versem matéria contida nas Leis
n?s 8.012 111, de 4 de abril de 1990, 8.014 121, de 6 de abril de 1990,
8.021131, 8.02314), 8.0241 51, 8.029(6), 8.030171, 8.032(8), 8.033 (9),
8.034 1101, todas de 12 de abril de 1990, 8.035 (11), de 27 de abril de
1990 e 8.0361121, de 11 de maio de 1990, e nas Medidas Provisórias n?s 1831131, de 27 de abril de 1990, e 184 1141, de 4 de maio de

(1) V. Coleção das Leis de 1990, volume 182, n? 2, torno 1, pág. 694.
(2) Ibidem, pág. 699.
131 Ib., pago 711.
141 Ib., pago 718.
151 Ib., pago 724.
161 Ib., pago 768,
171 Ib., pago 778.
(8) Ib., pago 793.
(9) Ib .. pago 798.
(10) Ib., pago 803.
(11) Ib., pago 806.
(12) V. pág. 1783 deste volume.
(13) V. Coleção das Leis de 1990, volume 182, n? 2, tomo 1, pág. 956.
(14) V. pág , 1845 deste volume.
CaL Leís Rep. Fed. Brasil, Brasília, 182(3):1845-1866, maío/jun. 1990.
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1990, ou nas leis resultantes das conversões destas, ficam suspensas as concessões de liminares em mandados de segurança e
nos procedimentos cautelares de que tratam os artigos 796 e seguintes do Código de Processo Civil.
Parágrafo único. Nos feitos referidos nestes artigo, a sentença concessiva da segurança, ou aquela que julgue procedente
a ação, estará, sempre, sujeita ao duplo grau de jurisdição, somente produzindo efeitos após confirmada pelo respectivo tribunal.
Art. 2? Esta medida provisória entra em vigor na data da
sua publicação.
Art. 3~ Revogam-se as disposições em contrário.
Brasília, 23 de maio de 1990; 169? da Independência e
102? da República.

FERNANDO COLLOR
Bernardo Cabral

MEDIDA PROVISÚRIA N? 187, DE 30 DE MAIO
DE 1990
Dispõe sobre a competência das autoridades que menciona.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição
que lhe confere o art. 62 da Constituição, adota a seguinte medida provisória, com força de lei:
Art. I? As competências previstas na legislação comum e
na especial, atribuídas aos titulares dos cargos extintos por força do disposto no artigo 25 da Lei n? 8.028, (I) de 12 de abril de
1990, consideram-se, desde logo, transferidas aos titulares dos
órgãos a que alude o artigo 1':', parágrafo único, alínea c, bem
assim aos ocupantes dos cargos referidos nos artigos 24 e 26, incisos I a IV, da mesma Lei n? 8.028.
Art. 2~ Esta medida provisória entra em vigor na data de
sua publicação.
(1) V. Coleçã.o das Leis de 1990, volume 182, n:' 2, tomo 1, pág. 742.
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Art. 3? Revogam-se as disposições em contrário.
Brasília, 30 de maio de 1990; 169? da Independência e
102? da República.

FERNANDO COLLOR
Bernardo Cabral
Zélia M. Cardoso de Mello

MEDIDA PROVISORIA N? 188, DE 30 DE MAIO
DE 1990 1*1
Prorroga a vigência dos dispositivos
que hajam atribuído ou delegado competência normativa aos órgâos que menciona e dá
outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição
que lhe confere o art. 62 da Constituição, e tendo em vista o disposto no art. 25 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, adota a seguinte medida provisória, com força de lei:
Art. I? É prorrogada, até o dia 31 de dezembro de 1990, a
vigência dos dispositivos legais que hajam atribuído ou delegado, ao Conselho Monetário Nacional e ao Conselho Nacional de
Seguros Privados, competências assinaladas, pela Constituição,
ao Congresso Nacional.
Art. 2? O Conselho Monetário Nacional será integrado pelos seguintes membros:
I - Ministro de Estado da Economia, Fazenda e Planejamento, na qualidade de Presidente;
II - Ministro de Estado da Infra-Estrutura, na qualidade de Vice-Presidente;
III
Ministro de Estado da Agricultura e Reforma
Agrária;
IV
Ministro de Estado do Trabalho e Previdência Social;
(*) V. Lei n:' 8.056, de 28.6.1990 {pág , 1842 deste volume).
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V
Presidente do Banco Central do Brasil;
VI
Presidente do Banco do Brasil S.A.;
VII
Presidente da Caixa Econômica Federal;
VIII
Presidente do Banco Nacional de Desenvolvimento
Econômico e Social;
IX
Presidente da Comissão de Valores Mobiliários;
X - Presidente do Banco do Nordeste do Brasil S.A.;
XI - Um representante das classes trabalhadoras, nomeado pelo Presidente da República; e
XII - 6 (seis] membros nomeados pelo Presidente da República entre brasileiros de ilibada reputação e notória capacidade em assuntos econômico-financeiros.
§ I? Os membros referidos nos incisos XI e XII terão
mandado de 2 (dois) anos, podendo ser reconduzidos.
§ 2? O Conselho deliberará mediante resoluções, por maioria de votos, com a presença de, no mínimo, 9 (nove) membros,
cabendo também ao Presidente o voto de qualidade e a prerrogativa de deliberar, nos casos de urgência e relevante interesse,
ad referendum do plenário.
§ 3? Quando deliberar ad referendum do Conselho, o Presidente submeterá a decisão ao colegiado, na primeira reunião
posterior à prática do ato.
§ 4? Os diretores do Banco Central do Brasil participarão
das reuniões do Conselho sem direito de voto.
§ 5? O Presidente do Conselho poderá convidar outros Ministros de Estado, bem assim representantes de entidades públicas ou privadas, para participar das reuniões, não lhe sendo
permitido, porém, o direito de voto.
§ 6? O Conselho reunir-58-á, ordinariamente, uma vez por
mês, e, extraordinariamente, sempre que for convocado por seu
Presidente ou a requerimento de, pelo menos, 9 (nove) de seus
membros.
§ 7? De cada reunião do Conselho, será lavrada a respectiva ata.
§ 8? O Banco Central do Brasil funcionará como
secretaria-executiva do Conselho.
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Art. 3? Esta medida provisória entrará em vigor na data
de sua publicação.
Art. 4? Revogam-se as disposições em contrário.
Brasília, 30 de maio de 1990; 169? da Independência e
102? da República.
FERNANDO COLLOR
Bernardo Cabral
Zélia M. Cardoso de Mello

MEDIDA PROVISÚRIA N? 189, DE 30 DE MAIO
DE 1990
Dispõe sobre a atualização do Bônus do
Tesouro Nacíonal e dos depósitos de poupança e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição
que lhe confere o artigo 62 da Constituição, adota a seguinte
medida provisória, com força de lei.
Art. I? O valor nominal do Bônus do Tesouro Nacional
(BTN) será atualizado, no primeiro dia de cada mês, pelo índice
de Reajuste de Valores Fiscais (IRVFI, divulgado pela Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), de
acordo com metodologia estabelecida em Portaria do Ministro
da Economia, Fazenda e Planejamento.
Parágrafo único. Excepcionalmente, o valor nominal do
BTN, no mês de junho de 1990, será igual ao valor do BTN fiscal do dia I? de junho de 1990.
Art. 2? Os depósitos de poupança, em cada período de
rendimento, serão atualizados monetariamente pela variação do
valor nominal do Bônus do Tesouro Nacional (BTN) e renderão
juros de 0,5% (cinco décimos por cento I ao mês.
§ I? A atualização monetária e os juros serão calculados
sobre o menor saldo diário apresentado em cada período de rendimento.
§ 2? Para os efeitos do disposto neste artigo, considera-se
período de rendimento:
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a) para os depósitos de pessoas físicas e entidades sem fins
lucrativos, o mês corrido a partir da data de aniversário da conta de depósito de poupança;

b) para os demais depósitos, o trimestre corrido a partir da
data de aniversário da conta de depósito de poupança.

§ 3? A data de aniversário da conta de depósito de poupança será o dia do mês de sua abertura, considerando-se a data de aniversário das contas abertas nos dias 29, 30 e 31 como o
dia 1~ do mês seguinte.
§ 4? A atualização monetária de que trata este artigo será
computada mediante a aplicação da variação do valor nominal
do BTN verificada:

a) para 08 depósitos de pessoas físicas e entidades sem fins
lucrativos, no mês imediatamente anterior ao do crédito de rendimentos;
bi para os demais depósitos, no trimestre encerrado no mês
imediatamente anterior ao do crédito de rendimentos.
§ 5? O crédito da atualização monetária e dos juros será
efetuado:
a) mensalmente, na data de aniversário da conta, ou no primeiro dia útil seguinte, caso a data de aniversário seja dia não
útil, para os depósitos de pessoas físicas e entidades sem fins
lucrativos;

b) trimestralmente, na data de aniversário no último mês
do trimestre, ou no primeiro dia útil seguinte, caso a data de
aniversário seja dia não útil, para os demais depósitos.

Art. 3? O disposto no artigo anterior aplica-se ao crédito
de rendimentos realizado a partir 'do mês de junho de 1990, inclusive.
Art. 4? Ficam isentos do imposto de renda os rendimentos
cujos beneficiários sejam pessoas físicas, entidades sem fins lucrativos e 'pessoas jurídicas não tributadas com base no lucro
real:
ai creditados, a partir de 1? de junho de 1990, em contas de
depósitos de poupança;
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 182(3):1845-1866, maio/jun. 1990.

1854
b) produzidos, a partir de 19 de março de 1990, pelos cruzados novos não convertidos em cruzeiros, nos termos dos artigos
5?, 6? e 7?, da Lei n? 8.024 111, de 12 de abril de 1990.
Parágrafo único. No caso de pessoas jurídicas tríbutadas
com base no lucro real, os rendimentos referidos neste artigo
continuarão integrando a base de cálculo do imposto, no encerramento do período de rendimento.
Art. 5? O Banco Central do Brasil fica autorizado a baixar
normas complementares aos dispositivos desta medida provisória.
Art. 6? Esta medida provisória entrará em vigor na data
de sua publicação.
Art. 7? Revogam-se as disposições em contrário.
Brasília, 30 de maio de 1990; 169? da Independência e
102? da República.

FERNANDO COLLOR
Zélia M. Cardoso de Mello

MEDIDA PROVISÚRIA N? 190, DE 31 DE MAIO
DE 1990
Dispõe sobre a euspenseo da execução
de sentenças em dissídios coletivos, e dá
outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição
que lhe confere o artigo 62 da Constituição, adota a seguinte
medida provisória, com força de lei:
Art. I? Nos dissídios coletivos de natureza econômica. ou
jurídica, para evitar grave lesão à ordem ou à economia públicas, o Presidente do Tribunal Superior do Trabalho, a pedido
da parte interessada, poderá suspender, em despacho fundamentado, total ou parcialmente, a execução das decisões dos
Tribunais Regionais do Trabalho, até o trânsito em julgado da
decisão proferida no respectivo recurso.
(1) Ver Coleção das Leis de 1990, volume 182, n:' 2, tomo 1, pág. 724.
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Parágrafo único. A competência atribuída neste artigo ao
Presidente do Tribunal Superior do Trabalho se extinguirá dentro de 180 (cento e oitenta) dias, a contar da publicação desta
medida provisória.
Art. 2? A alínea a do artigo 513 da Consolidação das Leis
do Trabalho passa a ter a seguinte redação:
"Art. 513.
a) representar, perante as autoridades administrativas
e judiciárias, os interesses gerais da respectiva categoria
ou profissão liberal ou os interesses individuais dos assodados, relativos à atividade ou profissão exercida, bem como atuar em juízo como substitutos processuais dos integrantes da categoria».

Art. 3? Esta medida provisória entra em vigor na data de
sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 31 de maio de 1990; 169? da Independência e
l02? da República.
FERNANDO COLLOR
Bernardo Cabral
Antonio Magri

MEDIDA PROVISÚRIA N? 191, DE 6 DE JUNHO
DE 1990
Dispõe sobre o reajuste das prestaçôes
pactuadas nos contratos de financiamento
firmados no âmbito do Sistema Financeiro
da Hebiteçeo, vinculados ao Plano de Equivalência Salarial.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição
que lhe confere o artigo n? 62 da Constituição, adota a seguinte
medida provisória, com força de lei:
Art. 1': As prestações mensais pactuadas nos contratos de
financiamento firmados no âmbito do Sistema Financeiro da
Habitação (SFH), vinculadas ao Plano de Equivalência Salarial
por Categoria Profissional (PES/CP), serão reajustadas em funCaL Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 182(3):1845-1866, maia/jun. 1990.
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çãoda data-base para a respectiva revisão salarial, mediante a

aplicação do percentual que resultar:
I - da variação: até fevereiro de 1990, do Índice de Preços
ao Consumidor (IPC) e, a partir de março de 1990, do valor nominal do Bônus do Tesouro Nacional (BTN);
II salário.

do acréscimo de percentual relativo ao ganho real de

§ 1~ No caso de contratos enquadrados na modalidade plena do PES/CP, far-se-á, a partir do mês de julho de 1990, o reajuste mensal das respectivas prestações, com base no percentual de variação do valor nominal do BTN.
§ 2~ Do percentual de reajuste de que trata o caput deste
artigo será deduzido o percentual de reajuste a que se refere o
parágrafo anterior.
§ 3~

É facultado ao agente financeiro aplicar, em substi-

tuição aos percentuais previstos no caput e no § I? deste artigo,
o índice de aumento salarial da categoria profissional que for

antecipadamente conhecido.
Art. 2? Ao mutuário, cujo aumento salarial for inferior à
variação dos percentuais referidos no caput e § I? do artigo anterior, fica assegurado o reajuste das prestações mensais em

percentual idêntico ao do respectivo aumento salarial, desde
que efetue a devida comprovação perante o agente financeiro.
Art.

3~

O Banco Central do Brasil expedirá as instruções

necessárias à aplicação desta medida provisória.
Art. 4? Esta medida provisoria entrará em vigor na data
de sua publicação.
Art. 5?
102~

Revogam-se as disposições em contrário.

Brasília, 6 de junho de 1990;
da República.

169~

da Independência e

FERNANDO COLLOR
Zélia M. Cardoso de Mello
Co!. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 182(3):1845-1866, maío/jun. 1990.
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MEDIDA PROVISÓRIA N? 192, DE 22 DE JUNHO
DE 1990
Estabelece hipóteses nas quais fica
suspensa a concessão de medidas liminares, e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição
que lhe confere o artigo 62 da Constituição, adota a seguinte
medida provisória, com força de lei:
Art. I? Pelo prazo de trinta meses, a contar de 15 de março de 1990, nos feitos judiciais que versem matéria contida nas
Leis nvs 8.012,1 11 de 4 de abril de 1990, 8.014,( 2) de 6 de abril de
1990, 8.021131, 8.023 (4 ) , 8.024 151, 8.029 161, 8.030171, 8.032181, 8.033191,
8.034 1101, todas de 12 de abril de 1990, 8.035 1111, de 27 de abril de
1990, 8.036 (12), de 11 de maio de 1990, e 8.039 (13), de 30 de maio de
1990, fica suspensa a concessão de liminares em mandados de

segurança e nos procedimentos cautelares de que tratam os artigos 796 e seguintes do Código de Processo Civil.
Parágrafo único. Nos feitos referidos neste artigo, a sentença concessiva da segurança, ou aquela que julgue procedente
a ação, estará, sempre, sujeita ao duplo grau de jurisdição, somente produzindo efeitos após confirmada pelo respectivo tribunal.
(1) V. Coleção das Leis de 1990, volume 182, n:' 2, tomo 1, pág. 694.
(2) Ibidem, pág. 699.
131 Ib., pág. 711.
(4) Ib., pág. 718.
(5)

u.; pág. 724.

161 Ib., pég. 768.
(7) Ib., pág. 779.
(8) tu., pág. 793.
191 Ib., pág. 798.
1101 Ib., pág. 803.
(11) Ib: pág. 806.
(12) V. pág. 1783 deste volume.
(13) Ibidem, pág. 1811.
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Art. 2? Esta medida provisória entra em vigor na data de
sua publicação.
Art. 3? Revogam-se as disposições em contrário.
Brasília, 22 de junho de 1990; 169? da Independência e
102? da República.
FERNANDO COLLOR

Bernardo Cabral

MEDIDA PROVISÚRIA N? 193, DE 25 DE JUNHO
DE 1990
Dispõe sobre a garantia de Salário efetivo, e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições
que lhe confere o art. 62 da Constituição, adota a seguinte medida provisória, com força de lei:
Art. I? Será assegurada a cada categoria econômica ou
profissional, na primeira data-base respectiva, que ocorrer após
a data de publicação desta medida provisoria, a garantia do Salário efetivo.
Art. 2? Para os efeitos do disposto nesta medida provisória, considera-se:
I - data-base a data de reajuste anual dos salários e fixação das demais condições de trabalho aplicáveis, pelo período
de um ano, às condições individuais de trabalho, relativos a cada categoria econômica ou profissional;
II - Salário efetivo aquele que assegure, mediante reposição de perdas salariais, o mesmo poder aquisitivo do salário, DO
período de vigência do último acordo, convenção ou dissídio coletivo de trabalho; e
III - Fator de Recomposição Salarial (FRS) a unidade de
valor para o cálculo do Salário efetivo.
Art. 3? O Salário efetivo a que se referem os artigos anteriores, expresso em FRS, será calculado:
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I - dividindo-se o valor do salário de cada mês pela FRS
correspondente ao dia do efetivo pagamento; e
II - extraindo-se a média aritmética do valor, em FRS,
dos salários dos meses de vigência do último acordo, convenção
ou dissídio coletivo de trabalho;
§ I? Se o salário houver sido pago anteriormente, no todo
ou em parte, inclusive mediante vales, abonos ou outros adiantamentos, far-se-á a divisão de que trata o inciso I, utilizandose o valor do FRS correspondente ao dia do efetivo pagamento
de cada antecipação.
§ 2? Sem prejuízo do direito do empregado à respectiva
percepção, não 'serão computados, no cálculo do Salário efetivo:
I
o décimo-terceiro salário ou gratificação equivalente;
II
as parcelas de natureza não habitual;
III
o abono de férias; e
as parcelas percentuais incidentes sobre o salário.
IV
Parágrafo único. As parcelas percentuais referidas no inciso IV serão aplicadas após a conversão, em cruzeiros, do Salárío efetivo, na forma do disposto no art. 4?
Art. 4? O Salário efetivo, calculado na forma do disposto
no artigo anterior, será convertido em cruzeiros, pelo valor do
FRS correspondente ao último dia do mês relativo à data-base
de que trata o art. I?

Art. 5? O valor do Fator de Recomposição Salarial (FRS)
será de Crê 1,00 (um cruzeiro), em primeiro de março de 1989,
sendo corrigido pela variação pro rata dia do índice de Preços
ao Consumidor IIPC), calculado pela Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), correspondente ao mês
seguinte ao de referência do FRS.
§ I? O Ministro da Economia, Fazenda e Planejamento divulgará, no primeiro dia útil de cada mês, tabela atualizada dos
valores do FRS, tomando por base o valor estimado do IPC referente aos meses que ainda não tenham sido calculados.
§ 2? -O FRS será automaticamente extinto em I? de agosto
de 1991.
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Art. 6? Respeitada a livre negociação salarial entre empregados e empregadores. nos termos do disposto no art. 3? da Lei
n? 8.030, de 12 de abril de 1990, todos e quaisquer reajustes sala·
riais, relativos a cada categoria econômica ou profissional ocor-

rerão:
I - na data-base referente
sional; e
II - uma única vez, entre
data-base do ano imediatamente
tabelecido no acordo, convenção
lho.

à respectiva categoria profisa data-base de cada ano e a
posterior, se assim estiver esou dissídio coletivo de traba-

Art. 7? E vedado o repasse, aos preços, dos reajustes salariais de que trata esta medida provisória.
Parágrafo único. A inobservância do disposto neste artigo
importará na aplicação das penalidades previstas na alínea a,
do art. 11, da Lei Delegada n? 4, de 26 de setembro de 1962, com
a redação dada pelo artigo I? da Lei n? 7.784 111, de 28 de junho
de 1989, bem assim no art. 12 da referida lei delegada, sem pr'ejuízo das sanções penais cabíveis.
Art. 8? Será nulo, de pleno direito, o acordo ou convenção
entre empregados e empregadores que estabeleça reposição de
perda salarial em desacordo com o disposto nesta medida provisória.
Art. 9?

O disposto nesta medida provisória não se aplica:

I - aos vencimentos, soldos e demais remunerações e
vantagens pecuniárias de servidores públicos civis e militares,
da Administração Pública Federal direta, autárquica e fundacional, bem assim aos respectivos proventos de aposentadoria e
às pensões de seus beneficiários; e
11 - aos proventos de aposentadoria e às pensões pagas
pela Previdência Social.
Art. 10. O Ministro da Economia, Fazenda e Planejamento
expedirá as instruções que se fizerem necessárias à execução do
disposto nesta medida provisória.

(1) V. Coleçõo das Leis de 1989. volume 181, n:' 3. pág. 889.
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Art. 11. Esta medida provisória entrará em vigor na data
de sua publicação.
Art. 12. Revogam-se a Medida Provisória n? 190, de 31 de
maio de 1990 e as disposições em contrário.

Brasília, 25 de junho de 1990; 169? da Independência e
102? da República.
FERNANDO COLLOR
Zélia M. Cardoso de Mello
Antonio Magri

MEDIDA PROVISÚRIA N? 194, DE 29 DE JUNHO
DE 1990
Dispõe sobre a eoliceçõo financeira de
disponibilidades resultantes de contribuição social recolhida ao FNDE, e dá outras
providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição
que lhe confere o artigo 62 da Constituição, adota a seguinte medida provisória, com força de lei.
Art. I? As disponibilidades financeiras resultantes das
contribuições sociais recolhidas ou transferidas ao Fundo N acionai de Desenvolvimento da Educação (FNDEI poderão ser aplicadas na aquisição de títulos do Tesouro Nacional, através do
Banco Central do Brasil.
Art. 2? O produto resultante das aplicações financeiras
realizadas pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE) deverá ser utilizado no financiamento de programas
nos três graus de ensino, destinando-se, no mínimo, cinqüenta
por cento ao ensino fundamental.
§ I? Do referido produto poderão ser deduzidas despesas
de custeio do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação,
de acompanhamento e fiscalização da arrecadação e de pesquisa
e avaliação na área educacional, exceto despesas de pessoal e encargos sociais.
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§ 2? No presente exercício. o saldo resultante das aplicações de que trata esta medida provisória será utilizado de conformidade com a programação anexa.
Art. 3? Esta medida provisória encontrará em vigor na
data de sua publicação.
Art. 4? Revogam-se as disposições em contrário.

Brasília, 29 de junho de 1990; 169? da Independência e
102? da República.
FERNANDO COLLOR
Carlos Chiarelli
O anexo está publicado no DO de 2.7.1990, pégs. 12644/645.

MEDIDA PROVISORIA N? 195, DE 30 DE JUNHO
DE 1990
Dispõe sobre a etuelizeçeo do Bônus do
Tesouro Nacional e dos depósitos de poupança, e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição
que lhe confere o artigo 62 da Constituição, adota a seguinte
medida provisória, com força de lei.
Art. I? O valor nominal do Bônus do Tesouro Nacional
(BTN) será atualizado, no primeiro dia de cada mês, pelo índice
de Reajuste de Valores Fiscais (IRVF), divulgado pela Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), de
acordo com metodologia estabelecida em Portaria do Ministério
da Economia, Fazenda e Planejamento.
Parágrafo único. Excepcionalmente, o valor nominal do
BTN. rio mês de junho de 1990, será igual ao valor do BTN Fiscal do dia I? de junho de 1990.
Art. 2? Os depósitos de poupança, em cada período de
rendimento,. serão atualizados monetariamente pela variação do
valor nominal do Bônus do Tesouro Nacional (BTN) e renderão
juros de 0,5% (cinco décimos por cento) ao mês.
§ I? A atualização monetária e os juros serão calculados
sobre o menor saldo diário apresentado em cada período de rendimento.
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§ 2? Para os efeitos do disposto neste artigo, considera-se
período de rendimento:
a) para os depósitos de pessoas físicas e entidades sem fins
lucrativos, o mês corrido a partir da data de aniversário da conta de depósito de poupança;
b) para os demais depósitos, o trimestre corrido a partir da
data de aniversário da conta de depósito de poupança.
§ 3? A data de aniversário da conta de depósito de poupança será o dia do mês de sua abertura, considerando-se a data de aniversário das contas abertas nos dias 29, 30 e 31 como o
dia I? do mês seguinte.
§ 4? A atualização monetária de que trata este artigo será
computada mediante a aplicação da variação do valor nominal
do BTN verificada:
a) para os depósitos de pessoas físicas e entidades sem fins
lucrativos, no mês imediatamente anterior ao do crédito de rendimentos;
b) para os demais depósitos, no trimestre encerrado no mês
imediatamente anterior ao do crédito de rendimentos.
§ 5? O crédito de atualização monetária e dos juros será
efetuado:
a) mensalmente, na data de aniversário da conta, ou no primeiro dia útil seguinte, caso a data de aniversário seja dia não
útil, para os depósitos de pessoas físicas e entidades sem fins
lucrativos;
b) trimestralmente, na data de aniversário no último mês
do trimestre, ou no primeiro dia útil seguinte, caso a data de
aniversário seja dia não útil, para os demais depósitos.
Art. 3? O disposto no artigo anterior aplica-se ao crédito
de rendimentos realizado a partir do mês de junho de 1990, inclusive.
Art. 4? Ficam isentos do Imposto de Renda os rendimentos cujos beneficiários sejam pessoas físicas, entidades sem fins
lucrativos e pessoas jurídicas não tributadas com base no lucro
real:
ai creditados, a partir de I? de junho de 1990, em contas de
depósitos de poupança;
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b) produzidos, a partir de 19 de março de 1990, pelos cruzados novos não convertidos em cruzeiros, nos termos dos artigos
5~, 6~ e 7~, da Lei n? 8.024,1 11 de 12 de abril de 1990.
Parágrafo único. No caso de pessoas jurídicas tributadas
com base no lucro real, 08 rendimentos referidos neste artigo
continuarão integrando a base de cálculo do imposto, no encerramento do período de rendimento.
Art. 5~ O Imposto sobre Operações de Crédito, Câmbio e
Seguro, ou Relativas a Títulos ou Valores Mobiliârios será cobrado, à alíquota máxima de 1,5% (um e meio por cento) por dia
de aplicação, sobre o valor das operações relativas a títulos e
valores mobiliários, limitado o imposto ao valor do rendimento
da operação.
§ I? O Poder Executivo, em consonância com os objetivos
de política monetária, estabelecerá alíquotas diferenciadas do
imposto de que trata este artigo, em função do prazo e da natureza da operação.
§ 2~ Ficam excluídas da incidência do imposto de que trata este artigo as operações de aquisição de títulos e valores mobiliários realizadas pelas instituições autorizadas a funcionar
pelo Banco Central do Brasil.
§ 3~ O imposto de que trata este artigo será excluído da
base de cálculo do Imposto de Renda de que trata o artigo 47 da
Lei n? 7.799 121, de 10 de julho de 1989, incidente sobre o rendimento real da operação.
Art. 6? Todos os títulos, valores mobiliários e cambiais
serão emitidos sempre sob a forma nominativa, sendo transmissíveis somente por endosso em preto.
§ I? Os títulos, valores mobiliários e cambiais em circulação antes da vigência desta lei, quando por qualquer motivo
reemitidos, repactuados, desdobrados ou grupados, o serão
sempre sob a forma nominativa.
§ 2? A emissão em desobediência à nominatividade aqui
prevista torna inexigível qualquer débito representado pelo título, valor mobiliário ou cambial irregular.
(1) V. Coleção das Leis de 1990, volume 182, n:' 2, tomo 1, pág. 724.

(2) V. Coleção das Leis de 1989, volume 181, n':' 4, pég. 1470.
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 182(3):1845-1866, maio/jun. 1990.
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Art. 7? O Banco Central do Brasil fica autorizado a baixar
normas complementares aos dispositivos desta medida provisória, mediante circular.
Art. 8? Ficam convalidados os atos praticados com base
na Medida Provisória n? 189, (31 de 30 de maio de 1990.
Art. 9? Esta medida provisória entrará em vigor na data
de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 30 de junho de 1990; 169? da Independência e
102? da República.
FERNANDO COLLOR
Zélia M. Cardoso de Mello
MEDIDA PROVISÓRIA N? 196, DE 30 DE JUNHO
DE 1990
Dispõe sobre o reajuste das prestações
pactuadas nos contratos de financiamento
firmados no âmbito do Sistema Financeiro
da Habitação, vinculados ao Plano de Equivalência Salarial, e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição
que lhe confere o art. 62 da Constituição, adota a seguinte medida provisória, com força de lei:
Art. I? As prestações mensais pactuadas nos contratos de
financiamento firmados no âmbito do Sistema Financeiro da
Habitação (SFH), vinculadas ao Plano de Equivalência Salarial
por Categoria Profissional (PES/CPI, serão reajustadas em função da data-base para respectiva revisão salarial, mediante a
aplicação do percentual que resultar:
I - da variação: até fevereiro de 1990, do índice de Preços
ao Consumidor (IPC) e, a partir de março de 1990, do valor nominal do Bônus do Tesouro Nacional (BTN);
II - do acréscimo de percentual relativo ao ganho real de
salário.
§ I? No caso de contratos enquadrados na modalidade plena do PES/CP, far-se-á, a partir do mês de julho de 1990, o rea(3) V. pág. 1852 deste volume.
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 182(3):1845-1866, maio/jun. 1990.
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juste mensal das respectivas prestações, com base no percentual de variação do valor nominal do BTN.
§ 2? Do percentual de reajuste de que trata o caput deste
artigo será deduzido o percentual de reajuste a que se refere o
parágrafo anterior.
§ 3? É facultado ao agente financeiro aplicar, em substituição aos percentuais previstos no caput e no § 1<: deste artigo,
o índice de aumento salarial da categoria profissional que for
antecipadamente conhecido.
Art. 2? Ao mutuário, cujo aumento salarial foi inferior à
variação dos percentuais referidos no caput e § I? do artigo anterior, fica assegurado o reajuste das prestações mensais em
percentual idêntico ao do respectivo aumento salarial, desde
que efetue a devida comprovação perante o agente financeiro.
Art. 3? O Fundo de Compensação de Variações Salariais
(FCVS) quitará somente um saldo devedor remanescente por
mutuário ao final do contrato, inclusive os já firmados no âmbito do SFH.
Parágrafo único. Para assegurar o cumprimento do disposto neste artigo fica o Banco Central do Brasil autorizado a coordenar a implementação de um cadastro nacional de mutuários
do Sistema Financeiro da Habitação que será administrado e
constituído pelas instituições do mesmo sistema.
Art. 4? O Banco Central do Brasil expedirá as instruções
necessárias à aplicação desta medida provisória.
Art. 5? Revogam-se a Medida Provisória n'' 191(1), de 6 de
junho de 1990, e as demais disposições em contrário.
Art. 6? Ficam convalidados os atos praticados com base
na Medida Provisória n" 191(11, de 6 de junho de 1990.
Art. 7? Esta medida provisória entrará em vigor na data
de sua publicação.
Brasília, 30 de junho de 1990; 169? da Independência e
102? da República.
FERNANDO COLLOR

Zélia M. Cardoso de Mello
(1) V. pág. 1855 deste volume.
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 182(3):1845-1866, maio/jun. 1990.

DECRETOS LEGISLATIVOS

Faço saber que o CONGRESSO NACIONAL aprovou, nos
termos do art. 49, inciso I, da Constituição, e eu, ALEXANDRE
COSTA, 2? Vice-Presidente do Senado Federal, no exercício da
Presidência, promulgo o seguinte

DECRETO LEGISLATIVO N? 3, DE 1990
Aprova o texto da Convenção n? 139,
da Organização Internacional do Trabalho
(OIT), sobre a prevenção e o controle de riscos profissionais causados pelas substâ.ncias ou agentes cancerígenos.

Art. 1? É aprovado o texto da Convenção n? 139, adotado
na 59? Reunião da Organização Internacional do Trabalho
(OIT), realizada em Genebra, no ano de 1974, que dispõe sobre a
prevenção e o controle de riscos profissionais causados pelas
substâncias ou agentes cancerígenos.
Art. 2? Este decreto legislativo entra em vigor na data de
sua publicação.
Senado Federal, 7 de maio de 1990.
SENADOR ALEXANDRE COSTA
2? Vice-Presidente, no exercício
da Presidência

o texto desta convenção acompanha a publicação no Diário do Congresso
Nacional, Seção II, de 8.5.1990.
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 182(3):1867-1876, maio/jun. 1990.
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Faço saber que o CONGRESSO NACIONAL aprovou, nos
termos do art. 49, inciso I, da Constituição, e eu, ALEXANDRE
COSTA, 2? Vice-Presidente do Senado Federal, no exercicio da
Presidência, promulgo o seguinte
DECRETO LEGISLATIVO N? 4, DE 1990
Aprova o texto do Acordo Constitutivo
da Faculade Latino-Americana de Ciências
Sociais (FLACSO).

Art. I? É aprovado o texto do Acordo Constitutivo da Faculdade Latino-Americana de Ciências Sociais (FLACSOI a que
o Brasil aderiu em 19 de julho de 1988.
Art. 2? Este decreto legislativo entra em vigor na data de
sua publicação.
Senado Federal, 7 de maio de 1990.
SENADOR ALEXANDRE COSTA
2? Vice-Presidente, no exercício
da Presidência

o

texto deste acordo acompanha a publicação no Diário do Congresso

Nacional, Seção lI, de' 8.5.1990.

Faço saber que o CONGRESSO NACIONAL aprovou, nos
termos do art. 49, inciso I, da Constituição, e eu, ALEXANDRE
COSTA, 2? V ice-Presidente do Senado Federal, no exercicio da
Presidência, promulgo o seguinte
DECRETO LEGISLATIVO N? 5, DE 1990
Aprova o texto do Acordo Comercial
assinado entre o Governo da República Federativa do Brasil e o Governo da República do Zimbábue, em Harare, em 20 de junho
de 1988.

Art. I? É aprovado o texto do Acordo Comercial assinado
entre o Governo da República Federativa do Brasil e o Governo
da República do Zimbábue, em Harare, em 20 de junho de 1988.
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 182(3):1867-1876, maío/jun. 1990.
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Parágrafo único. Ficam sujeitos à aprovação do Congresso
N acional quaisquer atos que possam resultar em revisão do referido acordo, bem como quaisquer ajustes complementares ao
mesmo.
Art. 2? Este decreto legislativo entra em vigor na data de
sua publicação.
Senado Federal, 7 de maio de 1990.

SENADOR ALEXANDRE COSTA
2? Vice-Presidente, no exercício
da Presidência

o

texto deste acordo acompanha a publicação no Diário do Congresso

Nacional, Seção 11, de 8.5.1990.

Faço saber que o CONGRESSO NACIONAL aprovou, nos
termos do art. 49, inciso I, da Constituição, e eu, NELSON
CARNEIRO, Presidente do Senado Federal, promulgo o seguinte
DECRETO LEGISLATIVO N? 6, DE 1990
Aprova o texto do Acordo Comercial
entre o Governo da República Federativa
do Brasil e o Governo do Reino Hachemita
da Jordânia, subscrito em Amâ, em 15 de
junho de 1989.

Art. I? É aprovado o texto do Acordo Comercial entre o
Governo da República Federativa do Brasil e o Governo do Reino Hachemita da J ordânia, subscrito em Amã, em 15 de junho
de 1989.
Art. 2? Este decreto legislativo entra em vigor na data de
sua publicação.
Senado Federal, 8 de maio de 1990.
SENADOR NELSON CARNEIRO
Presidente

o texto do acordo comercial acompanha publicação deste decreto legislativo
no Diário do Congresso Nacional, Seção lI, de 9.5.1990.
CaL Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 182(3):1867-1876, maio/jun. 1990.
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Faço saber que o CONGRESSO NACIONAL aprovou, nos
termos do art. 49, inciso I, da Constituição, e eu, NELSON
CARNEIRO, Presidente do Senado Federal, promulgo o seguinte
DECRETO LEGISLATIVO N? 7, DE 1990
Aprova o texto do Acordo sobre Sanidade Animal em Ãreas de Fronteira, celebrado entre o Governo da República Federativa do Brasil e o Governo da República
da Colômbia, a 16 de julho de 1985.

Art. I? E aprovado o texto do Acordo sobre Sanidade
Animal em Áreas de Fronteira, celebrado entre o Governo da
República Federativa do Brasil e o Governo da República da
Colômbia, a 16 de julho de 1985.
Parágrafo único. São sujeitos à aprovação do Congresso
N acional quaisquer atos de que possam resultar revisão deste
acordo, bem como aqueles que se destinem a estabelecer Ajustes Complementares.
Art. 2? Este decreto legislativo entra em vigor na data de
sua publicação.
Senado Federal, 21 de maio de 1990.
SENADOR NELSON CARNEIRO
Presidente

o texto do acordo acompanha publicação deste decreto legislativo no Diário
do Congresso Nacional, Seção 11, de 22.5.1990.
Faço saber que o CONGRESSO NACIONAL aprovou, nos
termos do art. 49, inciso I, da Constituição, e eu, NELSON
CARNEIRO, Presidente do Senado Federal, promulgo o seguinte
DECRETO LEGISLATIVO N? 8, DE 1990
Aprova o texto do Acordo de Cooperaçâo Científica, Técnica e Tecnológica entre
o Governo da República Federativa do Brasil e o Governo da República de Cuba, celebrado em Havana, em 18 de março de 1987.
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 182(3):1867-1876, maio/jun. 1990.
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Art. I? É aprovado o texto do Acordo de Cooperação
Científica, Técnica e Tecnológica entre o Governo da República
Federativa do Brasil e o Governo da República de Cuba, celebrado em Havana, em 18 de março de 1987.
Art. 2? Este decreto legislativo entra em vigor na data de
sua publicação.
Senado Federal, 21 de maio de 1990.
SENADOR NELSON CARNEIRO
Presidente

o texto do acordo acompanha publicação deste decreto legislativo no Diário
do Congresso Nacional, Seção II, de 22.5.1990.

Faço saber que o CONGRESSO NACIONAL, aprovou, e
eu, NELSON CARNEIRO, Presidente do Senado Federal, nos
termos do item 28 do art. 48 do Regimento Interno, promulgo o
seguinte
DECRETO LEGISLATIVO N? 9, DE 1990
Ratifica o Fundo Rotativo da Câmara
dos Deputados, e dá outras providências.

Art. I? É ratificado, na forma do disposto nó art. ~36 do
Ato das Disposições Constitucionais Transitórias. o Fundo 'Rotativo da Câmara dos Deputados, criado pela Resolução n? 18,
de 1971, alterado pelas Resoluções nvs 68, de 1978, 70, de
1978, e 22, de 1979.
Art. 2? Este decreto legislativo entra em vigor na data de
sua publicação.
Senado Federal, 21 de maio de 1990.
SENADOR NELSON CARNEIRO
Presidente

Este decreto legislativo está publicado no Diário do Congresso Nacional,
Seção II, de 22.5.1990.
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 182(3):1867-1876, maio/jun. 1990.
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Faço saber que o CONGRESSO NACIONAL aprovou, nos
termos do art. 49, inciso I, da Constituição, e eu, NELSON
CARNEIRO, Presidente do Senado Federal. promulgo o seguinte

DECRETO LEGISLATIVO N? 10, DE 1990
Aprova o texto do Acordo Básico entre
o Governo da República Federativa do Brasil e o Programa de Alimentos da Organização das Neçõee Unidas para Alimenteçeo e
Agricultura (FAO) Referente a Ajuda do
Programa Mundial de Alimentos, celebrado
em Brasflia, a 2 de fevereiro de 1987.

Art. I? É aprovado o texto do Acordo Básico entre o Governo da República Federativa do Brasil e o Programa de Alimentos da Organização das Nações Unidas para Alimentação e
Agricultura (F AO) Referente à Ajuda do Programa Mundial de
Alimentos, celebrado em Brasília. a 2 de fevereiro de 1987.
Parágrafo único. São sujeitos à aprovação do Congresso
Nacional quaisquer atos que se destinem a estabelecer ajustes
complementares.
Art. 2? Este decreto legislativo entra em vigor na data de
sua publicação.

Senado Federal. 21 de maio de 1990.

SENADOR NELSON CARNEIRO
Presidente

o texto do acordo acompanha publ icação deste decreto legislativo no Diário
do Congresso Nacional, Seção Ll, de 23.5.1990.
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 182(3):1867-1876, maío/jun. 1990.

1873
Faço saber que o CONGRESSO NACIONAL aprovou, nos
termos do art. 49, inciso I, da Constituição, e eu, NELSON
CARNEIRO, Presidente do Senado Federal, promulgo o seguinte

DECRETO LEGISLATIVO N? 11, DE 1990
Aprova o texto da convenção destinada
a evitar a dupla tributação e prevenir a evasão fiscal em Matéria de Impostos sobre a
Renda, celebrada entre o Governo da República Federativa do Brasil e o Governo da
República Socialista da Tchecoslováquia,
em Brasília, em 26 de agosto de 1986, bem
como o protocolo que a integra.

Art. I? É aprovado o texto da convenção destinada a evital" a dupla tributação e prevenir a evasão fiscal em Matéria de
Impostos sobre a Renda, celebrada entre o Governo da República Federativa do Brasil e o Governo da República Socialista da
Tchecoslováquia, em Brasília, em 26 de agosto de 1986, bem como o protocolo, acordado no mesmo local e data, que a integra.
Art. 2? São sujeitos à aprovação do Congresso Nacional
quaisquer atos que possam resultar em revisão da presente convenção, bem como aqueles que se destinem a astabalecer-Ihe
ajustes complementares.
Art. 3? Este decreto legislativo entra em vigor na data de
sua publicação.
Senado Federal, 23 de maio de 1990.
SENADOR NELSON CARNEIRO
Presidente

o texto da convenção acompanha publicação deste decreto legislativo no
Diário do Congresso Nacional, Seção II, de 23-5-1990.
Cal. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 182(3):1867-1876. maio/jun. 1990.
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Faço saber que o CONGRESSO NACIONAL aprovou, nos
termos do art. 49, inciso I, da Constituição, e eu, NELSON
CARNEIRO, Presidente do Senado Federal, promulgo o seguinte

DECRETO LEGISLATIVO N? 12, DE 1990
Aprova o texto do Convênio Básico de
Cooperação Técnica, Científica e Tecnológica, celebrado entre o Governo da República
Federativa do Brasil e o Governo do Reino
da Espanha, em Madrid, em 13 de abril de
1989.

Art. I? É aprovado o texto do Convênio Básico de Cooperação Técnica, Científica e Tecnológica, celebrado entre o Governo da República Federativa do Brasil e o Governo do Reino
da Espanha, em Madrid, em 13 de abril de 1989.
Art. 2? São sujeitos à aprovação do Congresso Nacional
quaisquer atos que possam resultar em revisão do referido Convênio.

Art. 3? Este decreto legislativo entra em vigor na data de
sua publicação.
Senado Federal, 25 de maio de 1990.
SENADOR NELSON CARNEIRO
Presidente

o texto do convênio acompanha publicação deste decreto legislativo do
Diário do Congresso Nacional, Seção II, de 25.5.1990.
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 182(3):1867-1876, maio/jun. 1990.
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Faço saber que o CONGRESSO NACIONAL aprovou, nos
termos do art. 49, inciso I, da Constituição, e eu, NELSON
CARNEIRO, Presidente do Senado Federal, promulgo o seguinte

DECRETO LEGISLATIVO N? 13, DE 1990
Aprova o texto da Convenção Destinada a Evitar a Dupla Tributação e Prevenir
a Evasão Fiscal em matéria de impostos sobre a renda entre o Governo da República
Federativa do Brasil e o Governo da República Popular da Hungria, celebrada em
Budapeste, em 20 de junho de 1986, assim
como o protocolo, acordado no mesmo local
e data, que a integra.

Art. I? É aprovado o texto da Convenção Destinada a
Evitar a Dupla Tributação e a Prevenir a Evasão Fiscal em matéria de Impostos sobre a Renda entre o Governo da República
Federativa do Brasil e o Governo da República Popular da
Hungria, celebrada em Budapeste, em 20 de junho de 1986, assim como o protocolo, acordado no mesmo local e data, que a
integra.
Art. 2? São sujeitos à aprovação do Congresso N acional
quaisquer atos que possam resultar em revisão da presente convenção, bem como aqueles que se destinem a estabelecer-lhe
ajustes complementares.

Art. 3? Este decreto legislativo entra em vigor na data de
sua publicação.
Senado Federal, 22 de junho de 1990.
SENADOR NELSON CARNEIRO
Presidente

o

texto da convenção acompanha publicação deste decreto legislativo no

Diário do Congresso Nacional, Seção II, de 22.6.1990.
Colo Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 182(3):1867-1876, maío/jun. 1990.
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Faço saber que o CONGRESSO NACIONAL aprovou, nos
termos do art. 49, inciso I, da Constituição, e eu, NELSON
CARNEIRO, Presidente do Senado Federal, promulgo o seguinte
DECRETO LEGISLATIVO N? 14, DE 1990
Aprova o texto do Protocolo Complementar ao Acordo Geral de Cooperação entre o Brasil e Moçambique, no Campo da
Meteorologia, assinado em Maputo, em 1.°
de junho de 1989.

Art. I? É aprovado o Protocolo Complementar ao Acordo
Geral de Cooperação entre o Brasil e Moçambique, no Campo
da Meteorologia, assinado em Maputo, em I? de junho de 1989.
Art. 2? São sujeitos à aprovação do Congresso Nacional
quaisquer atos que possam resultar em revisão do referido Protocolo.
Art. 3? Este Decreto Legislativo entra em vigor na data
de sua publicação.
Senado Federal, 29 de junho de 1990.
SENADOR NELSON CARNEIRO
Presidente

o texto do protocolo acompanha publicação deste Decreto Legislativo no
Diário do Congresso Nacional, Seção II, de 4.7.1990.

Cal. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 182(3):1867-1876, maío/jun. 1990.

RESOLUÇOES

Faço saber que o SENADO FEDERAL aprovou, nos termos do art. 52, inciso X, da Constituição, e eu, ALEXANDRE
COSTA, 2~ Vice-Presidente, no exercício da Presidência, promulgo a seguinte

RESOLUÇÃO N~ 16, DE 1990
Suspende de acordo com a decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal, em
ecárdeo de 19 de novembro de 1987, a execuçâo do art. 8:' do Decreto n:' 68.419(1}, de
25 de março de 1971, nos termos do que dispõe o art. 52, inciso X da Constituição.

Artigo único. E suspensa, de acordo com decisão proferida
pelo Supremo Tribunal Federal, em acórdão de 19 de novembro
de 1987, publicado a 17 de junho de 1988, a execução do art. 8~
do Decreto n? 68.419, de 25 de março de 1971, nos termos do que
dispõe o art. 52, inciso X da Constituição.
Senado Federal, 7 de maio de 1990.

SENADOR ALEXANDRE COSTA
2? Vice-Presidente, no exercício

da Presidência

(1) V. Coleção das Leis de 1971, volume lI, pég. 282.
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 182(3):1877-1888, maio/jun. 1990.
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Faço saber que o SENADO FEDERAL aprovou, e eu,
ALEXANDRE COSTA, 2? Vice-Presidente, no exercício da Presidência, nos termos do art. 48, item 28, do Regimento Interno,
promulgo a seguinte

RESOLUÇAO N? 18, DE 1990
Autoriza o Governo do Estado do Rio
Grande do Sul a emitir e colocar no mercado Letras Financeiras do Tesouro do Estado do Rio Grande do Sul (LFT-RS).

Art. I? É o Governo do Estado do Rio Grande do Sul autorizado, nos termos do que dispõe o art. 9? da Resolução n? 94,
de 15 de dezembro de 1989, do Senado Federal, a emitir e colocar no mercado o montante de Letras Financeiras do Tesouro
do Estado do Rio Grande do Sul (LFT-RSI necessário para o giro de 107.862.370 Letras Financeiras do Tesouro do Estado do
Rio Grande do Sul (LFT-RS), com vencimento em 1990.
Parágrafo único. A emissão e a colocação dos títulos a que
se refere este artigo será efetuada com observância às seguintes
condições básicas:
a) quantidade: a ser definida na data de resgate dos títulos
a serem substituídos, deduzida a parcela de doze por cento a
título de juros;
b) modalidade: nominativa-transferível;

c) rendimentos: igual ao das Letras Financeiras do Tesouro
N acionaI (mesma taxa referencial);

di prazo: 2.555 dias;
e) valor nominal: Cr$ 1,00;

fi forma de colocação: através de ofertas públicas, nos termos da Resolução n? 565, de 20 de setembro de 1979, do Banco
Central do Brasil.
Art. 2? A presente autorização será exercida até 30 de novembro de 1990.
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 182(3):1877-1888, maio/jun. 1990.

1879
Art. 3? Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.
Senado Federal, 25 de junho de 1990.
SENADOR ALEXANDRE COSTA
2? Vice- Presidente, no exercício da
Presidência

Faço saber que o SENADO FEDERAL aprovou, e eu,
NELSON CARNEIRO, Presidente, nos termos do art. 48, item
28, do Regimento Interno, promulgo a seguinte
RESOLUÇÃO N? 19, DE 1990
Re-retitice a Resolução n? 12(1), de 5 de
abril de 1989, do Senado Federal.

Art. I? O art. I? da Resolução n? 12, de 5 de abril de 1989,
do Senado Federal, passa a vigorar com a seguinte redação:
"Art. I? É o Governo do Estado do Rio de Janeiro
autorizado a elevar, excepcional e temporariamente, os parâmetros dos itens I, Il e In do art. 2? da Resolução n? 62,
de 28 de outubro de 1975, modificada pela Resolução n? 93,
de 11 de outubro de 1976, ambas do Senado Federal, de modo a permitir a contratação de uma operação de crédito no
valor de Cr$ 10.259.334,00 (dez milhões, duzentos e cinqüenta e nove mil, trezentos e trinta e quatro cruzeiros),
correspondendo o valor do crédito, em agosto de 1988, a
5.175.000 (cinco milhões, cento e setenta e cinco mil) de
Obrigações do Tesouro Nacional - OTN, junto ao Banco
Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social BNDES, como agente da Agência Especial de Financiamento Industrial - FINAME, destinado à suplementação
de recursos referentes à aplicação de correção monetária
nos valores da aquisição de carros de metrô, pré-metrô e
outros equipamentos.»
(1) V. Coleção das Leis de 1989, volume 181, n':' 2, pág. 504.
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 182(3):1877-1888, maio/jun. 1990.
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Art. 2? Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.
Senado Federal, 27 de junho de 1990.
SENADOR NELSON CARNEIRO
Presidente

Faço saber que o SENADO FEDERAL aprovou, e eu,
NELSON CARNEIRO, Presidente, nos termos do art. 48, item
28, do Regimento Interno, promulgo a seguinte
RESOLUÇÃO N? 20, DE 1990
Autoriza o Governo do Estado do Mato
Grosso a emitir e a colocar no mercado,
através de ofertas publicas 1.300.000.000 de
Letras Finenceiree do Tesouro do Estado
do Mato Grosso (LFTE-MT).

Art. I? É o Governo do Estado do Mato Grosso, nos termos do art. 9? da Resolução n:' 94, de 15 de dezembro de 1989,
do Senado Federal, autorizado a emitir e a colocar no mercado,
através de ofertas públicas, 1.300.000.000 (um bilhão e trezentos
milhões I de Letras Financeiras do Tesouro do Estado do Mato
Grosso (LFTE-MT).
Art. 2? A operação, destinada à obtenção de recursos para
o resgate de 457.500.000 (quatrocentos e cinqüenta e sete milhões
e quinhentas mil) de Letras Financeiras do Tesouro do Estado
do Mato Grosso (LFTE-MTI, obedecerá às seguintes condições:
a) quantidade: 1.300.000.000 - LFTE-MT;
b) modalidade: nominativa-transferível;

c) rendimentos: igual ao das Letras Financeiras do Tesouro
Nacional (mesma taxa referencial);

di prazo: até 1.826 dias;
el valor nomínal: Cr$ 1,00 (um cruzeiro);
Col. Leis Rep . Fed. Brasil, Brasília, 182(3):1877-1888, maio/fun. 1990.
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f) cronograma de colocação e vencimento dos títulos a serem emitidos:

Colocação

Vencimento

Data-Base

01.06.1992
01.12.1992
01.06.1993
01.12.1993
01.06.1994
01.12.1994
01.03.1995
01.06.1995

01.05.1990
01.05.1990
01.06.1990
01.06.1990
01.07.1990
01.07.1990
01.08.1990
01.08.1990

Quantidade

237.748.834
200.000.000
151.323.602
200.000.000
180.000.000
115.000.000
115.927.564
100.000.000
1.300.000.000
gl forma de colocação: através de ofertas públicas, nos termos da Resolução n:' 565, de 20 de setembro de 1979, do Banco
Central do Brasil.
Art. 3? A autorização de que trata esta resolução deverá
ser exercida até o dia I? de agosto de 1990.
Art. 4? Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.
01.7.1990
01.7.1990
01.7.1990
01.7.1990
01.7.1990
01.7.1990
01.8.1990
01.8.1990

Senado Federal, 28 de junho de 1990.
SENADOR NELSON CARNEIRO
Presidente
Faço saber que o SENADO FEDERAL aprovou, e eu,
IRAM SARAIVA, I? Vice-Presidente, no exercicio da Presidência, nos termos do art. 48, item 28, do Regimento Interno, promulgo a seguinte
RESOLUÇÃO N? 21, DE 1990
Autoriza o Governo do Estado de Goiás
a emitir e a colocar no mercado, através de
ofertas públicas, 5.000.000.000 (cinco bilhões) de Letras Financeiras do Tesouro do
Estado de Goiás (LFT-GO).

Art. I? É o Governo do Estado de Goiás autorizado, nos
termos da Resolução n? 94, de 15 de dezembro de 1989, do SenaCol. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 182(3):1877-1888, maío/jun. 1990.
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do Federal, a emitir e a colocar no mercado, através de ofertas
públicas, 5.000.000.000 (cinco bilhões] de Letras Financeiras do
Tesouro do Estado de Goiás (LFT-GOI, nas seguintes condições:

a) quantidade: 5.000.000.000 de LFT-GO;
b) modalidade: nominativa-transferível;
c) rendimento: igual ao das Letras Financeiras do Tesouro
N acional (mesma taxa referencial);
d) prazo: até 2.160 dias;

e) valor nominal: Cr$ 1,00 (um cruzeiro);
f) forma de colocação: através de ofertas públicas, nos termos da Resolução n:' 565, de 20 de setembro de 1979, do Banco
Central;

g) cronograma de colocação e vencimentos dos títulos a serem emitidos:

Colocação
1.7.1990
1.7.1990

Vencimento
15.3.1995
15.3.1996

Total

Quantídade
2.000.000.000
3.000.000.000
5.000.000.000

h) autorização legislativa: Lei nv 11.069, de 15 de dezembro
de 1989.

Art. 2? A autorização de que trata esta resolução, deverá
ser exercida no prazo de trinta dias a contar da data de sua publicação.
Art. 3?
blicação.

Esta resolução entra em vigor na data de sua pu-

Senado Federal, 28 de junho de 1990.
SENADOR IRAM SARAIVA
1? Vice-Presidente, no exercício
da Presidência

Cal. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 182(3):1877-1888. maio/jun. 1990.

1883
Faço saber que o SENADO FEDERAL aprovou, e eu,
IRAM SARAIVA, I? Vice-Presidente, no exercício da Presidência, nos termos do art. 48, item 28, do Regimento Interno, promulgo a seguinte

RESOLUÇAO N? 22, DE 1990
Autoriza a Prefeitura Municipal de
Goiânia, Estado de Goiás, a elevar temporariamente o limite fixado no inciso I do
art. 3.0 da Resoluçeo n? 94, de 15 de dezembro de 1989, do Senado Federal.

Art. I? É a Prefeitura Municipal' de Goiânia, Estado de
Goiás, na forma prevista no art. 7? da Resolução n:' 94, de 15 de
dezembro de 1989, do Senado Federal, autorizada a elevar o limite previsto no inciso I do art. 3? da mesma Resolução n:' 94,
de 1989, a fim de contratar operação de crédito junto à Caixa
Econômica Federal, no valor equivalente a 25.827.343,56 (vinte e
cinco milhões, oitocentos e vinte e sete mil, trezentos e quarenta

e três Bônus do Tesouro Nacional IBTNI, e cinqüenta e seis
centésimos) .
Art. 2?

A operação, destinada ao financiamento de obras

de canalização dos Córregos Botafogo e Capim Puba, obedecerá
às seguintes condições:
a) prazos: de carência -

trinta meses,
de amortização - duzentos e dezesseis meses;

bi encargos: juros - seis por cento ao ano,
correção monetária -

de acordo com o índice

de atualização dos saldos dos depósitos de
poupança livre,
taxa de administração -

dois por cento sobre

o valor do empréstimo, deduzidos de cada parcela liberada,
contribuição para o Procec -

meio por cento

do valor do financiamento, deduzido da primeira parcela liberada;
c) garantia: vinculação de parcelas do Imposto sobre a Circulação de Mercadorias e Serviços IICMSI.
Cal. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 182(3):1877-1888, maio/jun. 1990.
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Art. 3? A autorização, de que trata esta resolução, deverá
ser exercida no prazo de doze meses a contar da data de sua publicação.
Art. 4? Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.
Senado Federal, 28 de junho de 1990.
SENADOR IRAM SARAIVA
I? Vice-Presidente, no exercício
da Presidência

Faço saber que o SENADO FEDERAL aprovou, e eu,
NELSON CARNEIRO, Presidente, nos termos do art. 48, item
28, do Regimento Interno, promulgo a seguinte
RESOLUÇÃO N? 23, DE 1990
Autoriza a Companhia Energética de
São Paulo a ultimar contratação de crédito
externo no valor equivalente a vinte e três
milhões de marcos alemães, junto ao Anseldo GlE S.P.A., de Milão - Itália.

Art. I? É a Companhia Energética de São Paulo, nos termos dos incisos V e VII do art. 52 da Constituição, autorizada a
contratar operação de crédito externo com o aval do Estado de
São Paulo, no valor de DM 23,000,000.00 (vinte e três milhões de
marcos alemães), junto ao Ansaldo GIE S.P.A., de Milão - Itália, destinada a financiar a aquisição de equipamentos de origem italiana para a Usina Hidroelétrica de Rosana, na localidade de Pontal do Parapanema, Estado de São Paulo.
Art. 2? A operação deverá obedecer às seguintes condições financeiras básicas:
a) encargos financeiros:
1 - juros de 8,68% ao ano;
b) condições de pagamento:
1 - do principal - em vinte parcelas semestrais, iguais e
consecutivas, vencendo-se a primeira em 30 de julho de 1991;
2 - dos juros, durante o período de carência - semestralmente vencidos e incorporados ao principal e durante a amortiCol. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 182(3):1877·1888, maío/Iun. 1990.
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zaçâo, semestralmente vencidos, juntamente com as parcelas do
principal financiado.
Art. 3? A autorização de que trata esta resolução valerá
pelo prazo de doze meses a contar da data de sua publicação.
Art. 4:' Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.
Senado Federal, 29 de junho de 1990.

SENADOR NELSON CARNEIRO
Presidente
Faço saber que o SENADO FEDERAL aprovou, e eu,
NELSON CARNEIRO, Presidente, nos termos do art. 48, item
28, do Regimento Interno, promulgo a seguinte
RESOLUÇÃO N? 24, DE 1990
Autoriza o Governo do Estado do
Espírito Santo a emitir e colocar no mercado Letras Financeiras do Tesouro do Estado do Espírito Santo (LFT·ES).

Art. I? É o Governo do Estado do Espírito Santo autorizado, nos termos fixados pela Resolução n? 94, de 15 de dezembro de 1989, do Senado Federal, a emitir e a colocar no mercado, no exercício de 1990, Letras Financeiras do Tesouro do Estado do Espírito Santo (LFT-ES), em quantidade suficiente ao
giro de 24.602.259 (vinte e quatro milhões, seiscentos e dois mil,
duzentos e cinqüenta e nove) de Letras Financeiras do Tesouro
do Estado do Espírito Santo (LFT-ESI, vencíveis em 1990, pelo
valor de resgate, deduzida parcela de doze por cento, a título de
juros reais.
Art. 2? A autorização de que trata esta resolução terá validade até 30 de dezembro de 1990.
Art. 3? Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.
Senado Federal, 29 de junho de 1990.
SENADOR NELSON CARNEIRO
Presidente
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 182(3):1877-1888, maio/jun. 1990.
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Faço saber que o SENADO FEDERAL aprovou, e eu,
NELSON CARNEIRO, Presidente, nos termos do art. 48, item
28, do Regimento Interno, promulgo a seguinte
RESOLUÇÃO N~ 25, DE 1990
Aprova as contas do Governo do Distrito Federal, relativas ao exercício de 1988.

Art. l~ São aprovadas as contas apresentadas pelo Governo do Distrito Federal, relativas aos titulares José Aparecido
de Oliveira e Joaquim Roriz, concernentes ao exercício de 1988,
ressalvadas as responsabilidades imputáveis a administradores
por infrações legais e danos patrimoniais de qualquer espécie.
Art. 2? Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.

Senado Federal, 30 de junho de 1990.
SENADOR NELSON CARNEIRO
Presidente

Faço saber que o SENADO FEDERAL aprovou, e eu,
NELSON CARNEIRO, Presidente, nos termos do art. 48, item
28, do Regimento Interno, promulgo a seguinte

RESOLUÇÃO N~ 26, DE 1990
Re-retitíce a Resolução n:' 17, de 25 de
janeiro de 1988, do Senado Federal.

Art. 1~ O art. 1~ da Resolução n? 17, de 25 de janeiro de
1988, do Senado Federal, passa a vigorar com a seguinte redação:
«Art. I? É o Governo do Estado do Amazonas, nos termos
do art. 2~ da Resolução n? 93, de 11 de outubro de 1976, alterada
pela Resolução ri? 140 de 5 de dezembro de 1985, ambas do Senado Federal, autorizado a contratar operação de crédito no valor
correspondente, em cruzeiros, a 15.000.000,00 de Obrigações do
Colo Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 182(3):1877-1888, maio/jun. 1990.

1887
Tesouro Nacional (OTN), junto à Caixa Econômica Federal,
destinada à execução de obras de infra-estrutura na Cidade de
Manaus e em cidades do interior do Estado».
Art. 2?
blicação.

Esta resolução entra em vigor na data de sua pu-

Senado Federal, 30 de junho de 1990.
SENADOR NELSON CARNEIRO
Presidente

Faço saber que o SENADO FEDERAL aprovou, e eu,
NELSON CARNEIRO, Presidente, nos termos do art. 48, item
28, do Regimento Interno, promulgo a seguinte
RESOLUÇAO N? 27, DE 1990
Autoriza o Governo do Estado do Rio
de Janeiro a contratar operaçâo de crédito,
em cruzeiros, no valor correspondente a
142.247.075,92546 Bônus do Tesouro Nacional
ção
art.
bro

Fiscal (BTNF), com temporária elevado limite estabelecido pelo item lI, do
35', da Resolução n5' 94, de 15 de dezemde 1989, do Senado Federal.

Art. 1? É o Governo do Estado do Rio de Janeiro autorizado, nos termos do que estabelecem os arts. 5? e 7? da Resolução n? 94, de 15 de dezembro de 1989, do Senado Federal, a contratar, com excepcional dispensa ao limite fixado pelo item lI,
do art. 3?, de tal resolução, operação. de crédito em valor equivalente a 142.247.075,92546 (cento e quarenta e dois milhões, duzentos e quarenta e sete mil, setenta e cinco e fração indicada)
Bônus do Tesouro Nacional Fiscal (BTNF), junto ao Banco do
Estado do Rio de Janeiro S.A. (Banerj}, com vistas a viabilizar
a regularização de dividas contraídas pelo Estado junto a tal
instituição financeira.
Parágrafo único. A operação de crédito a que se refere este artigo será efetuada com observância às seguintes condições'
CoL Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 182(3):1887-1888, maío/jun. 1990.
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I - prazo de amortização: trinta e seis meses;
11 - encargos: a) juros de vinte e dois por cento ao ano,
repactuados bimestralmente;
b) correção monetária com base na variação nominal dos
BTNF;
IH - garantia: inclusão, nos orçamentos do Estado, no
período de vigência do contrato, de dotação suficiente para cobrir todos os encargos relacionados com a operação.
Art. 2? A presente autorização será exercida dentro de
seis meses de sua formalização.
Art. 3? Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.
Senado Federal, 30 de junho de 1990.
SENADOR NELSON CARNEIRO
Presidente

Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 182(3):1877-1888, maio/jun. 1990.

DECRETOS

DECRETO N? 99.230, DE 30 DE ABRIL DE 1990
Transfere dotações consignadas no Orçamento da Uníeo, é dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição
que lhe confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e tendo em
vista o disposto no art. 27, §§ 3? e 4?, da Lei n? 8.028, de 12 de
abril de 1990,
DECRETA:
Art. I? São transferidas, para os órgãos e entidades relacionados no Anexo I, as dotações consignadas no Orçamento da
União, dos órgãos e entidades extintos ou dissolvidos na forma
do Anexo 11, e nos montantes especificados, mantida a respectiva classificação funcional-programática, inclusive os títulos,
descritores, metas e objetivos.
Art. 2? Os empenhos, liquidações e pagamentos efetuados
pelos órgãos e entidades constantes da Lei n? 7.999, de 31 de janeiro de 1990, serão deduzidos das dotações apropriadas.
Art. 3? Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 4? Revogam-se as disposições em contrário.
Brasília, 30 de abril de 1990: 169? da Independência e
102? da República.

FERNANDO COLLOR
Zélia M. Cardoso de Mello

o anexo está publicado no no

de 2.5.1990, págs. 810118126.

Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 182(3):1889-2283. maio/jun. 1990.
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DECRETO N? 99.231, DE I? DE MAIO DE 1990
'Transfere dotações consignadas no Orçamento da Unieo, e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição
que lhe confere o artigo 84, inciso IV, da Constituição Federal,
e tendo em vista o disposto no artigo 27, parágrafos 3? e 4?, da
Lei n? 8.028, de 12 de abril de 1990,
DECRETA:
Art. I? São transferidas, para os órgãos e entidades relacionados no Anexo I, as dotações consignadas no Orçamento da
União, dos órgãos e entidades extintos ou dissolvidos constantes do Anexo lI, e nos montantes especificados, mantida a respectiva classificação funcional-programática, inclusive os títulos, descritores, metas e objetivos.
Art. 2? Os empenhos, liquidações e pagamentos efetuados
pelos órgãos e entidades constantes da Lei n? 7.999, de 31 de janeiro de 1990, serão deduzidos das dotações apropriadas.
Art. 3? Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 4~ Revogam-se as disposições em contrário.
Brasilia, I? de maio de 1990; 169? da Independência e
102? da República.

FERNANDO COLLOR
Zélia M. Cardoso de Mello

o anexo está publicado no DO de

3.5.1990, pégs. 8197/8308.

DECRETO N? 99.232, DE 2 DE MAIO DE 1990
Dispõe sobre a estruturação do Conselho Nacional de Agricultura.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição
que lhe confere o art. 84, incisos IV e VI da Constituição,
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 182(3):1889-2283, maio/jun. 1990.
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DECRETA:
Art. 1': O Conselho Nacional de Agricultura (Conagril, órgão específico do Ministério da Agricultura e Reforma Agrária,
criado pela Lei n? 8.028, de 12 de abril de 1990, como órgão de
assessoramento do Ministro de Estado, tem como competência,
especialmente:
I - colaborar na formulação e ajustamento da Política
Agropecuária;
II - propor medidas visando ao aumento da produção e
da produtividade, bem como à melhoria da renda e do bem-estar
do homem do campo;
In - estudar, analisar e informar sobre a conjuntura econômica e social da atividade agropecuária;
IV - acompanhar o suprimento de bens e serviços essenciais ao consumo alimentar e às atividades produtivas do setor
agropecuário; e

V - estudar e discutir os projetos de Lei Orçamentária
relativas ao setor agropecuário.
Art. 2~ O Conagri será presidido pelo Ministro de Estado
da Agricultura e Reforma Agrária e contará com a participação
de representantes dos Ministérios das áreas econômica e social,
bem como de todos os setores da área privada, de forma a que
fique assegurada a participação de representantes da produção,
envolvendo produtores e trabalhadores, da industrialização, da
comercialização, do armazenamento e dos transportes.
Art. 3~ Fica o Ministro da Agricultura e Reforma Agrária
autorizado a designar os membros que comporão, na qualidade
de efetivos, o Conagri.
Art. 4? Para apoiar o Conselho, nas suas decisões técnicas, serão criadas, por ato do Ministro de Estado, Câmaras Setoriais especializadas em produtos, insumos ou atividades rurais.
Parágrafo único. Para composição das Câmaras Setoriais,
incumbe ao Conagri, convocar ou requisitar técnicos especialistas dos setores públicos e privado.
Art. 5? O apoio administrativo ao Conagri e às Câmaras
Técnicas será prestado pelo Ministério da Agricultura e ReforCol. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 182(3):1889-2283, maio/jun. 1990.
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ma Agrária, observadas as disposições contidas no art. 31, da
Lei n? 8.028,(1) de 12 de abril de abril de 1990.
Art. 6? Seção baixadas, na forma e nos prazos estabelecidos no art. 246, do Decreto n? 99.180,(2) de 15 de março de 1990,
o Regimento Interno necessário ao funcionamento dos colegiados de que dispõe este decreto.
Art. 7? Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 8? Revogam-se as disposições em contrário.
Brasília, 2 de maio de 1990; 169? da Independência e
102? da República.

FERNANDO COLLOR
Antonio Cabrera Mano Filho

DECRETO N? 99.233, DE 3 DE MAIO DE 1990
Dispõe sobre procedimentos preparatórios ao processo de fusão da Companhia
Brasileira de Alimentos, da Companhia
Brasileira de Armazenamento e da Companhia de Financiamento da Produção, para
constituição da Companhia Nacional de
Abastecimento.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição
que lhe confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e tendo em
vista o disposto no art. 16, inciso lI, da Lei n? 8.029, de 12 de
abril de 1990,
DECRETA;
Art. 1? Ficam vinculadas ao Ministério da Economia, Fazenda e Planejamento a Companhia Brasileira de Alimentos
(Cobal), a Companhia Brasileira de Armazenamento (Cibrazém)
e a Companhia de Financiamento da Produção (CFP).
(1) V. Coleção das Leis de 1990, volume 182, n:' 2, tomo 1, pág. 742.
(2) V. Coleção das Leis de 1990. volume 182, n:' 2, tomo 2, pág. 1439.

Col. Leis Rep. Fed. Brasil. Brasília. 182(3):1889-2283, maio/jun. 1990.
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Art. 2? O Ministro de Estado da Economia, Fazenda e
Planejamento determinará os procedimentos preparatórios ao
processo de fusão das empresas referidas no art. I?, para constituição da Companhia Nacional de Abastecimento, de acordo
com o art. 16, inciso II, da Lei n? 8.029(11, de 12 de abril de 1990,
especialmente a realização das Assembléias Gerais Extraordinárias da Cobal e da Cibrazém para:
I - deliberarem sobre alterações dos respectivos estatutos sociais que os adaptem ao disposto neste decreto, atribuindo
aos administradores a incumbência de adotar as providências
relativas à fusão das empresas, conforme diretrizes do Ministério da Economia, Fazenda e Planejamento;
II - declararem extintos os mandatos dos atuais membros dos Conselhos de Administração e Fiscal, bem assim dos
diretores, sem prejuízo da responsabilidade pelas respectivas
gestões;
III - elegerem os novos membros dos Conselhos e Diretorias, com mandatos até o término do processo de fusão.
Art. 3? Os documentos relativos ao processo de fusão, especialmente os protocolos e justificativas, elaborados de acordo
com os arts. 224 e 225 da Lei n? 6.404(21, de 15 de dezembro de
1976, e o projeto de Estatuto da Companhia Nacional de Abastecimento serão apresentados ao Ministério da Economia, Fazenda e Planejamento no prazo estabelecido pelo Ministro de Estado.

Art. 4? Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 5?

Revogam-se as disposições em contrário.

Brasília, 3 de maio de 1990; 169? da Independência e
102? da República.
FERNANDO COLLOR
Zélia M. Cardoso de Mello
(1) V. Coleção das Leis de 1990, volume 182, n:' 2, tomo 1, pág. 768.
(2) V. Coleção das Leis de 1976, volume VII, pág. 105.
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 182(3):1889-2283, maío/fun. 1990.
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DECRETO N? 99.234, DE 3 DE MAIO DE 1990
Dispõe sobre a criação da Comissão de
Ciência e Tecnologia para o Desenvolvimento do Nordeste, e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição
que lhe confere o art. 84, inciso VI, da Constituição,

DECRETA:
Art. I? É criada a Comissão de Ciência e Tecnologia para o Desenvolvimento do Nordeste, com a finalidade de promover, articular e desenvolver ações visando ao emprego de conhecimentos científicos e tecnológicos para a definição e viabilização de uma nova estratégia de desenvolvimento para a Região
Nordeste.
Art. 2? A Comissão de Ciência e Tecnologia para o Desenvolvimento do Nordeste será composta dos secretários da Ciência e Tecnologia, do Desenvolvimento Regional e de Assuntos
Estratégicos da Presidência da República.
§ I? A comissão será coordenada pelo Secretário da Ciência e Tecnologia da Presidência da República.
§ 2? A Secretaria da Ciência e Tecnologia da Presidência
da República dará o suporte administrativo necessário ao funcionamento da Comissão.

Art. 3? Os órgãos e entidades da Administração Pública
Federal direta, as autarquias, as fundações, empresas públicas
e sociedades de economia mista deverão assegurar as condições
necessárias à consecução dos objetivos da Comissão de que trata este decreto.
Art. 4? O relatório final dos trabalhos da Comissão deverá
apresentado no prazo de sessenta dias, contado da data de
publicação deste decreto.

s~r

Art. 5?

Este decreto entra em vigor na data de sua publi-

cação.
Cal. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 182(3):1889-2283, maio/jun. 1990.

1895
Art. 6? Revogam-se as disposições em contrário.
Brasília, 3 de maio de 1990; 169? da Independência e
102? da República.

FERNANDO COLLOR
Bernardo Cabral

DECRETO N? 99.235, DE 4 DE MAIO DE 1990
Dispõe sobre critérios e díretrizee para
eleboreçeo de proposta de Quadro-Tabela
de Loteçeo Ideal dos Orgãos da Presidência
da República, Ministérios Civis, autarquias
e fundações e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição
que lhe confere o art. 84, incisos IV e VI, da Constituição, e tendo em vista o disposto no art. 27, § 5?, alínea c, da Lei n? 8.028,
de 12 de abril de 1990 e no art. 246, do Decreto n? 99.180, de 15
de março de 1990,
DECRETA:
Art. I? Os critérios para elaboração de proposta de
Quadro-Tabela de Lotação Ideal dos Órgãos da Administração
Direta, autárquica e fundacional, são os fixados neste decreto.
Art. 2? O Quadro-Tabela de Lotação ideal, dos órgãos e
entidades a que se refere este decreto, deve ser fixado visando.
basicamente:
I - efetividade do serviço público, mediante melhoria
dos padrões de desempenho, com a aplicação adequada dos recursos públicos no atendimento às necessidades da população;
II - desconcentração da fixação, incentivando a criação
de meios de participação e controle, pela sociedade organizada,
sobre a prestação de serviços públicos;
IH - desenvolvimento, capacitação e valorização do servidor público, com o propósito de dotar os órgãos e as entidades
dos meios indispensáveis ao cumprimento eficiente de suas finalidades.
Cal. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 182(3):1889-2283, maio/jun. 1990.
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Art. 3? Setenta por cento, no rmmmo, do efetivo de pessoal de cada órgão ou entidade, incluídas as respectivas categorias funcionais e carreiras, prestarão, obrigatoriamente, serviços diretamente relacionados aos objetivos finalísticos de suas
instituições, cumprindo aos demais, o desempenho de atividades de direção, administrativas e auxiliares.
Parágrafo único. Para os fins deste artigo, consideram-se
atividades de direção, administrativas e auxiliares, as funções
consultivas, de normatização, de planejamento, de acompanhamento e controle, de· orçamento, de finanças, de contabilidade e
auditoria, de serviços gerais, de administração e treinamento de
pessoal, de modernização administrativa e informática e as referentes à direção executiva.
Art. 4? Nas propostas de reestruturação dos órgãos e entidades e de organização dos respectívos Quadros-Tabelas de Lotação Ideal serão observadas as seguintes diretrizes:
I - reserva às unidades centrais de atividades relativas
a funções deliberativas, normativas, consultivas, de planejamento, coordenação, avaliação e controle central e de direção
executiva;
II - nas unidades de supervisão regional, organização de
quadro reduzido de pessoal, competindo-lhes as atividades referentes às funções de supervisão, programação, coordenação e
controle regional, não lhes sendo atribuídas ações de execução;
IH - nas unidades sub-regionais ou locais, o exercício de
atividades de direção e de execução, visando atender adequadamente aos usuários;
IV - simplificação, agilização e modernização na prestação de serviços, mediante ajustamento de quadros, treinamento
e reciclagem de recursos humanos e adequada utilização dos
meios técnicos existentes, especialmente os de comunicação e
informática;
V - definição, na estrutura regimental, de unidade organizacional, central ou regional, para exame e decisão de matérias de natureza controversa, que dependam de pronunciamento
técnico-especializado ou de uniformização.

Art. 5? Após a publicação do Decreto de Estrutura Regimental e Quadro-Tabela de Lotação Ideal de cada órgão ou entíCol. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 182(3):1889-2283, maio/jun. 1990.
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dades, as Secretarias de Controle Interno dos Ministérios
(Ciset) colaborarão com a Secretaria da Administração Federal
no acompanhamento da execução do disposto neste decreto.
Art. 6? Os órgãos e entidades que tenham em suas estruturas unidades descentralizadas, deverão manter nas unidades
centrais número de servidores não superior a dez por cento do
seu efetivo total de pessoal.
§ I? Observado o percentual a que alude este artigo, os órgãos e entidades manterão em exercício nas respectivas unidades centrais ocupantes das duas últimas classes ou categorias
funcionais.
§ 2? É vedada a lotação ou exercício de servidores integrantes da primeira classe ou nível, de qualquer carreira e categoria funcional de nível superior nas unidades centrais, ressalvado o caso dos integrantes da Carreira de Diplomata.
Art. 7? O art. 246 do Decreto n? 99.180 111, de 15 de março
de 1990, passa a vigorar com a seguinte redação:
«Art. 246. Os titulares dos órgãos integrantes da Presidência da República e os Ministros de Estado submeterão, ao Presidente da República, por intermédio da Secretaria da Administração Federal, até o dia 18 de junho de
1990, proposta de:
I - estrutura regimental dos órgãos que lhes sejam
subordinados, das autarquias e das fundações supervisionadas e, quando for o caso, dos respectivos estatutos, com
simplificação de estruturas e redução do número de cargos
em comissão e funções de confiança .
........................................................ "
Art. 8? Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 9? Revogam-se as disposições em contrário.
Brasília, 4 de maio de 1990; 169? da Independência e
102? da República.
FERNANDO COLLOR
Bernardo Cabral
(1) V. Coleção das Leis de 1990, volume 182, n:' 2, tomo 2, pág. 1439.
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília. 182(3):1889-2283, maio/jun. 1990.
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DECRETO N? 99.236, DE 4 DE MAIO DE 1990
Transfere doteçaee consignadas no Orçamento da União, e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição
que lhe confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e tendo em
vista o disposto no art. 27, parágrafos 3? e 4?, da Lei n? 8.028,
de 12 de abril de 1990,
DECRETA:
Art. I? São transferidas, para a Secretaria da Administração Federal da Presidência da República, na forma do Anexo I,
as dotações consignadas no Orçamento da União, a cargo da extinta Secretaria de Planejamento e Coordenação, constantes do
Anexo lI, e nos montantes especificados, mantida a respectiva
classificação funcional-programática, inclusive os títulos, descritos, metas e objetivos.
Art. 2? Os empenhos, liquidações e pagamentos efetuados
pela extinta Secretaria de Planejamento e Coordenação, constante da Lei n? 7.999, de 31 de janeiro de 1990, serão deduzidos
das dotações apropriadas.
Art. 3? Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 4? Revogam-se as disposições em contrário.
Brasília, 4 de maio de 1990; 169? da Independência e
102? da República.
FERNANDO COLLOR
Zélia M. Cardoso de Mello
Os anexos estão publicados no DO de 7.5.1990, pág. 8159.

DECRETO N?, 99.237, DE 4 DE MAIO DE 1990
Abre à Presidência da República em favor do Gabinete da Presidência da República o crédito suplementar no valor de Cr$
68.718.000,00, para reforço de dotaç6es consignadas no vigente orçamento.
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 182(3):1889-2283, maio/jun. 1990.
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o PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição
que lhe confere o artigo 84, inciso IV, da Constituição e da autorização contida no artigo 11, inciso I, letra a, da Lei n? 7.999, de
31 de janeiro de 1990,
DECRETA:
Art. I? Fica aberto à Presidência da República em favor
do Gabinete da Presidência da República, o crédito suplementar
de Cr$ 68.718.000,00 (sessenta e oito milhões, setecentos e dezoito mil cruzeiros), para atender à programação indicada no Anexo I deste decreto.
Art. 2? Os recursos necessários à execução do disposto no
Anexo II deste decreto e na montante especificado.
Art. 3? Os valores constantes deste decreto, foram calculados com base na Unidade de Referência Orçamentária relativa
ao mês de março de 1990.
Art. 4? Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 5? Revogam-se as disposições em contrário.
Brasília, 4 de maio de 1990; 169? da Independência e
102? da República.
FERNANDO COLLOR
Zélia M. Cardoso de Mello
Oa anexos estão publicados no DO de 7.5.1990, pág. 8519.

DECRETO N? 99.238, DE 4 DE MAIO DE 1990
Abre à Justiça Eleitoral e à Justiça do
Trabalho, em favor de diversas Unidades
Orçamentárias, o crédito suplementar no
valor de Cr$ 485.056.000,00, para reforço de
doteçõee consignadas no vigente Orçamento.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição
que lhe confere o artigo 84, inciso IV, da Constituição e da autoCol. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília. 182(3):1889-2283, maío/jun. 1990.
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rização contida no artigo 11, inciso I, letra a da Lei n? 7.999, de
31 de janeiro de 1990,
DECRETA:
Art. I? Fica aberto à Justiça Eleitoral e à Justiça do Trabalho, em favor de diversas Unidades Orçamentárias, o crédito
suplementar de Cr$ 485.056.000,00 (quatrocentos e oitenta e cinco milhões e cinqüenta e seis mil cruzeiros), para atender à programação indicada no Anexo I deste decreto.
Art. 2? Os recursos necessários à execução do disposto no
artigo anterior decorrerão de anulação parcial da dotação indicada no Anexo II deste decreto e no montante especificado.
Art. 3? Os valores constantes deste decreto, foram calculados com base na Unidade de Referência Orçamentária relativa
ao mês de março de 1990.
Art. 4? Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 5? Revogam-se as disposições em contrário.
Brasília, 4 de maio de 1990; 169? da Independência e
102? da República.

FERNANDO COLLOR
Zélia M. Cardoso de Mello
Os anexos estão publicados no DO de 7.5.1990, pág. 8520.

DECRETO N? 99.239, DE 7 DE MAIO DE 1990
Altera dispositivos do Regulamento Interno dos Serviços da Aeronáutica (Risaer).

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição
que lhe confere o artigo 84, inciso IV, da Constituição da República Federativa do Brasil,
DECRETA:
Art. I? A alinea a do n? 1 e a alínea a do n? 2, do artigo 145
do Regulamento Interno dos Serviços da Aeronáutica (Risaer),
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 182(3):1889-2283, maio/jun. 1990.
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aprovado pelo Decreto n? 76.780, de 11 de dezembro de 1975, alterado pelos Decretos n? 85.509, de 15 de dezembro de 1980, e n?
98.805, de 8 de janeiro de 1990, passam a vigorar com as seguintes redações:

"Art. 145
1.

ai quando de Oficial-General:
2.

.

.

a) para provimento de cargo de Comandante de Organização Militar não previsto no item anterior, de Cornandante do Corpo de Cadetes da Academia da Força Aérea e
quando de Coronel para exercer, interinamente, cargo privativo de Oficial-General».
Art. 2? Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Brasília 7 de maio de 1990; 169? da Independência e
102? da República.
FERNANDO COLLOR

Sócrates da Costa Monteiro

DECRETO N? 99.240, DE 7 DE MAIO DE 1990
Dispõe sobre a extinção de autarquias e
fundações públicas, e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição
que lhe confere o art. 84, incisos IV e VI, da Constituição, e tendo em vista o disposto na Lei n? 8.029, de 12 de abril de 1990,
DECRETA:
Art. 1?

Fica determinada a extinção das seguintes entida-

des:
Colo Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 182(3):1889-2283, maio/jun. 1990.
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I - autarquias;
a) Superintendência do Desenvolvimento da Região CentroOeste (Sudeco]:
b) Superintendência do Desenvolvimento da Região Sul
(Sudesul);
c) Departamento Nacional de Obras e Saneamento (DNOSI;
d) Instituto do Açúcar e do Álcool (IAA);
e) Instituto Brasileiro do Café (IBC);
II - fundações:
a) Fundação Nacional de Artes (Funarte);
b) Fundação Nacional de Artes Cênicas (Fundacen);
c) Fundação do Cinema Brasileiro (Pró-Memória);
d) Fundação Nacional Pró-Memória (Pró-Memória);
e) Fundação Nacional Pró-Leitura (Pró-Leitura]:
f) Fundação Nacional para Educação de Jovens e Adultos
(Educar);
g) Fundação Museu do Café.
§ I? Os inventariantes que promoverão os atos de extinção
das autarquias e fundações serão escolhidos dentre servidores
efetivos da Administração Pública Federal, direta, autárquica
ou fundacional, mediante indicação do Secretário da Administração Federal.
§ 2? Em todos os atos ou operações o inventariante utílízará o nome da autarquia ou fundação, seguido das palavras em
extinção.

§ 3? Enquanto não ultimados os atos referentes ao processo de extinção das autarquias e fundações referidas no art. I?,
ao inventariante compete, ainda, representá-las ativa e passivamente, em juízo ou fora dele.
Art. 2? Aos inventariantes compete:
I - arrecadar, mediante termo próprio, os livros e documentos da entidade;
II - levantar os contratos e convênios firmados pela entidade para:

a) rescindi-los; ou
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 182(3):1889-2283, maío/jun. 1990.
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b) submeter ao Secretário da Administração Federal, com
parecer a respeito, os que devam ser mantidos durante o processo de extinção;
III - efetuar o inventário dos bens móveis, confrontandoo com os registros pertinentes da autarquia ou fundação, para
encaminhamento ao Secretário da Administração Federal, para
08 fins previstos em lei;
IV - efetuar o levantamento dos bens imóveis e encaminbá-lo ao Departamento do Patrimônio da União para os registros competentes;
V - exercer a administração dos recursos humanos e
propor ao Secretário da Administração Federal a convocação
dos servidores necessários para atestar freqüência, cumprimento de contratos e atos relativos à extinção;
VI - encaminhar aos órgãos e entidades que absorverem
as atribuições da entidade os contratos, convênios, processos e
documentos que digam respeito às atribuições transferidas;
VII ~ apresentar ao Secretário da Administração Federal
relatórios mensais.

Art. 3? Até que se ultimem os respectivos processos de
extinção, víncular-se-ão:

I

II
DNOS;
III

ao Ministério da Educação: a Educar;
ao Ministério da Agricultura e Reforma Agrária: o

ao Ministério da Economia, Fazenda e Planejamento:
a) o IAA;
bl o IBC;
cl a Fundação Museu do Café;
IV - à Secretaria do Desenvolvimento Regional:
a) a Sudeco;
b) a Sudesul;
V - à Secretaria da Cultura;
a) a Funarte;
bl a Fundacen;
c) a FCB;
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a Pró-Memória;
e) a Pró-Leitura;
Art. 4? Ficam, ainda, vinculados;
I - ao Ministério da Infra-Estrutura;
a) a Siderurgia Brasileira S.A. (Siderbrás);
b) a Empresa de Portos do Brasil S.A. (Portobrás);
c) a Companhia Auxiliar de Empresas Elétricas Brasileiras
(Caeeb):
d) a Empresa Brasileira de Transportes Urbanos (EBTU);
e) a Petrobrás Comércio Internacional S.A. (Interbrás]:
f) a Petrobrás Mineração S.A. (Petromisa);
II - ao Ministério da Economia, Fazenda e Planejamento:
a) o Banco Nacional de Crédito Cooperativo (BNCC);
b) a Companhia Brasileira de Infra-Estrutura Fazendária
(Infaz);
III - ao Ministério da Agricultura e Reforma Agrária: a
Empresa Brasileira de Assistência Técnica e Extensão Rural
(Embrater);
IV - à Secretaria da Cultura: a Distribuidora de Filmes
S.A. (Embrafilme).
Art. 5? A supervisão das autarquias, fundações, sociedades de economia mista e empresas públicas, de acordo com as
vinculações previstas nos arts. 3? e 4?, será exercida sem prejuízo do disposto no art. 2? do Decreto n? 99.202 (1 ), de 4 de abril
de 1990, e da competência da Secretaria da Administração Federal quanto aos processos de extinção e liquidação.
Art. 6? Os liquidantes de entidades e inventariantes de
autarquias, fundações e de órgãos extintos proporão ao Secretário da Administração Federal, quando necessário ao andamento
dos serviços, a designação de servidor efetivo da Administração
Pública Federal direta, autárquica ou fundacional para atuar
como seus prepostos.
Art. 7? A Secretaria da Administração Federal adotará as
providências para a privatização da Companhia Brasileira de
d)

(1)

v. Coteceo

das Leis de 1990, volume 182, n:' 2, tomo 2, pág. 1628.
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Projetos Industriais (Cobrapi), observado o disposto no art. 5?
da Lei n? 8.029 (2) , de 12 de abril de 1990.
Parágrafo único. Enquanto não privatizada, a Cobrapi ficará vinculada ao Ministério da Infra-Estrutura.
Art. 8? Enquanto não forem instituídas a Fundação Nacional de Saúde IFNS) e o Instituto Nacional do Seguro Social
(INSS), ficam vinculados:
I - ao Ministério da Saúde:
a) a Fundação Serviços de Saúde Pública IFSESPI;
b) a Superintendência de Campanhas de Saúde Pública
(Sucam);
II - ao Ministério do Trabalho e da Previdência Social:
a) o Instituto de Administração Financeira da Previdência
Social (lapas);
b) o Instituto Nacional de Previdência Social (INPS).
Art. 9? Este decreto entra em vigor na data de sua publ icação.
Art. 10. Revogam-se as disposições em contrário.
Brasília, 7 de maio de 1990; 169? da Independência e
102? da República.
FERNANDO COLLOR
Bernardo Cabral
DECRETO N? 99.241, DE 7 DE MAIO DE 1990
Institui a Comissão de Financiamentos
Externos (Cotíex},e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição
que lhe confere o art. 84, incisos IV e VI, da Constituição,
DECRETA:
Art. I? Fica instituída a Comissão de Financiamentos Externos (Cofiex), com a finalidade de identificar projetos e pro(2) V. Coleção das Leis de 1990, volume 182, n:' 2, tomo 1, pág. 768.
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 182(3):1889·2283, maioljun. 1990.
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gramas passíveis de financiamento por organismos internacionais multilaterais e por agências estrangeiras governamentais
bilaterais.

Art. 2?

A Cofiex terá a seguinte composição:

I - Secretário Nacional de Planejamento do Ministério
da Economia, Fazenda e Planejamento, que será o seu Presidente;
II - Secretário Especial de Política Econômica, do Ministério da Economia, Fazenda e Planejamento;
III - Secretário da Fazenda Nacional, do Ministério da
Economia, Fazenda e Planejamento;
IV - Secretário N acional de Economia, do Ministério da
Economia, Fazenda e Planejamento;
V - Chefe do Departamento Econômico do Ministério
das Relações Exteriores;
VI - Diretor do Departamento de Assuntos Internacionais (Deain), da Secretaria Nacional de Planejamento do Ministério da Economia, Fazenda e Planejamento, que será o seu
Secretário-Executivo;
VII - Diretor do Departamento de Orçamentos da União,
da Secretaria Nacional de Planejamento, do Ministério da Economia, Fazenda e Planejamento;
VIII - Diretor do Departamento de Planejamento e Avaliação, da Secretaria Nacional de Planejamento, do Ministério
da Economia, Fazenda e Planejamento;
IX - Diretor do Departamento de Comércio Exterior, da
Secretaria Nacional de Economia, do Ministério da Economia,
Fazenda e Planejamento;
X - Diretor do Departamento do Tesouro Nacional, da
Secretaria da Fazenda Nacional, do Ministério da Economia,
Fazenda e Planejamento; e
XI - Diretor da Área Externa do Banco Central do Brasíl ,
Art. 3? A Cofiex não disporá de quadro próprio de pessoal, cabendo aos órgãos e entidades nela representados
prestar-lhe todo o apoio técnico e administrativo.
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 182(3):1889-2283, maio/jun . 1990.
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Art. 4? Os membros da Cofiex não farão jus a qualquer tipo de remuneração por sua participação na Comissão.
Art. 5? O Secretário Executivo da Cofiex deverá manter a
Comissão informada da evolução, até a sua conclusão, dos projetos identificados como passíveis de financiamento externo,
nos termos do artigo I? deste decreto, com vistas a facilitar a
superação de eventuais dificuldades, podendo indicar cancelamentos e prorrogações que se fizerem necessárias.
Art. 6? A Cofiex disporá de Regimento Interno que estabelecerá normas e procedimentos operacionais para seu funcionamento, devendo o mesmo ser aprovado e publicado dentro de
60 dias, a partir da publicação deste decreto.
Art. 7? Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 8? Ficam revogadas as Portarias Interministeriais
n?s 249 e 250, de 14 de fevereiro de 1989 e n? 99, de 19 de maio
de 1989.
Brasília, 7 de maio de 1990; 169? da Independência e
102? da República.

FERNANDO COLLOR
Francisco Rezek
Eduardo Freitas de Teixeira

DECRETO N? 99.242, DE 8 DE MAIO DE 1990
Declara de utilidade pública, para fins
de desapropriação, área de terreno, sem
benfeitorias, situada no Município do Rio
de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, desti·
nada a. ineteleçeo de uma Estação Rádio da
Telecomunícecõee do Rio de Janeiro S.A.,
(Telerj) e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, usando das atribuições que lhe confere o artigo 84, inciso IV, da Constituição Federal, e tendo em vista o disposto nos artigos 5? letra h, e 6? do
Decreto-Lei n? 3.365, de 21 de junho de 1941, e o que consta do
Processo MC n? 29000.001673/90-25,
Colo Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 182(3) :1889-2283, maío/jun. 1990.
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DECRETA:
Art. 1~ É declarada de utilidade pública, para fins de desapropriação, a área de terreno com 179,92m 2 (cento e setenta e
nove metros quadrados e noventa e dois decímetros quadrados),
sem benfeitorias, localizada no Bairro Alto da Boa Vista, na Cidade do Rio de J ameiro, a ser desmembrada da maior porção do
imóvel designado lote n? 6 do Sítio Taquara da Tijuca, e respectiva faixa de acesso para constituição de servidão de passagem,
com 339,20m (trezentos e trinta e nove metros e vinte centímetros) de extensão por 6,00m (seis metros I de largura, pelos imóveis designados lotes n~s 5 e 6 do referido sítio, de propriedade
de Mariano da Costa Felício e sua mulher Maria Engracia
Felício ou sucessores e Andréa Salvini e Cia. Ltda., ou sucessores, segundo Registros de Imóveis sob os n?s 3301 e 9434, Livros

3-E e 3-P, fls. 124 e 15, do 9~ Ofício da Comarca do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, destinada à instalação de uma
Estação Rádio da Telecomunicações do Rio de Janeiro S.A., Telerj
Parágrafo único. O imóvel a que se refere este artigo possui o formato de um paralelogramo, confrontando todos os seus
lados com o remanescente de maior porção, e assim se descreve
e caracteriza: o lado no qual finda a estrada de acesso (C-DI,
considerado como primeiro lado do terreno mede 15, Oüm no rumo de 59°00' NW; o segundo lado (D-A) mede 20,OOm no rumo
de 84°09' NE; o terceiro lado (A-B) mede 15,00m no rumo de
59°00' SE e o quarto e último lado (B-C) mede 20,OOm no rumo
de 84'09' SW. A entrada de acesso tem uma extensão total de
339,20m, em quinze segmentos de reta, sendo 262,40m no lote n~
5 (trecho O-M) e 76,80m no lote n~ 6 (trecho M-15), largura de
6,00m e superfície total de 2.035,20m 2 sendo 1.574,40m2 no lote
n~ 5 e 460 ,80m2 no lote n:' 6, e tem seu início no ponto 0, no limite do lote n? 5 do sítio Taquara da Tijuca com a Estrada do
Soberbo, a 117,00m do centro do portão do imóvel n~ 176 da aludida estrada, ponto P, em três segmentos de respectivamente
15,00m (P-Q), 100,00m (Q-R) pelo eixo da Estrada do Soberbo e
2,00m (R-O). A partir do ponto O, início do trecho 0- M, situado
no lote n? 5 do Sítio Taquara da Tijuca, de propriedade de Mariano da Costa Felício e sua mulher Maria Engracia Felício ou
sucessores, o 1~ segmento (0-1) mede 24,75m no rumo de 80'00'
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NE; 02? segmento (1-2) mede 17,00m no rumo de 84'00' SE; o 3?
segmento (2-3) mede 27,00m no rumo de 68'10' NE; o 4? segmento (3-4) mede 17,60m no rumo de 77'10' NE; o 5? segmento (4-5)
mede 18,60m no rumo de 64'35' NE; o 6? segmento (5-6) mede
10,25m no rumo de 39'30' NE; o 7? segmento (6-7) mede 19,30m
na rumo de 01'50' NW; o 8? segmento (7-8) mede 49,20m no rumo
de 21'40' NE; O 9? segmento (8-9) mede 16,10m no rumo de 39'30'
NE; o lO? segmento (9-10) mede 39,50m no rumo de 62'00' NE; o
1l? segmento (10-11) mede 7,20m no rumo de 74'00' SE; o 12? e
último segmento deste trecho (l1-M) mede 15,90m no rumo de
53'40' SE, estando o ponto M situado na divisa entre os dois
imóveis. A partir do ponto M, início do trecho M-15, situado no
lote n? 6 do Sítio Taquara da Tijuca, de propriedade de Andréa
Salvini e Cia. Ltda., ou sucessores, o I? segmento (M-121 mede
6,10m no rumo de 53'40' SE; o 2? segmento (12-13) mede 52,10m
no rumo de 40010' SE; o 3? segmento (13-14) mede 11,10m no rumo de 83'50' NE e o 4? e último segmento deste trecho (14-151
mede 7,50m no rumo de 67'35' NE, estando o ponto 15 final da
estrada de acesso sobre o primeiro lado do terreno (C- D) e distante 3,50m do vértice D. Esta descrição técnica baseia-se na
Planta topográfica n? ASG-1/10.060 elaborada pela Telerj.
Art. 2? Fica a Telecomunicações do Rio de Janeiro S.A.,
(Telerj) autorizada a promover, na forma da legislação vigente,
a desapropriação do imóvel, sem benfeitorias, de que trata este
decreto, com a utilização de recursos próprios.
Art. 3? A desapropriação a que se refere e-ste decreto é declarada de urgência, nos termos do artigo 15 do Decreto-Lei n?
3.365, de 21 de junho de 1941, com a redação dada pela Lei n?
2.786, de 21 de maio de 1956, para efeito de imediata imissão de
posse.

Art. 4?

Este decreto entra em vigor na data da sua publi-

cação.

Art. 5? Revogam-se as disposições em contrário.

Brasília, 8 de maio de 1990; 169' da Independência e
102' da República.
FERNANDO COLLOR
Ozires Silva
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DECRETO W 99.243, DE 8 DE MAIO DE 1990
Aprova alteração do Estatuto Social da
Petróleo Brasileiro S.A., (Petrobrás)

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição
que lhe confere o artigo 84, item IV, da Constituição, e tendo
em vista o disposto no artigo 8? da Lei n? 2.004, de 3 de outubro
de 1953.

DECRETA:
Art. I? Fica aprovada a seguinte alteração no Estatuto
Social da Petróleo Brasileiro S.A., (Petrobrás) conforme deliberação da Assembléia Geral Extraordinária de Acionistas daquela Companhia, realizada em 23 de março de 1990:
«Art. 5? O capital social é de Cr$ 50.317.859.850,00
(cinqüenta bilhões, trezentos e dezessete milhões, oitocentos e cinqüenta e nove mil, oitocentos e cinqüenta cruzeiros), dividido em 1.006.357.197 (um bilhão, seis milhões,
trezentos e cinqüenta e sete mil, cento e noventa e sete)
ações, no valor nominal de Cr$ 50,00 (cinqüenta cruzeiros)
cada uma, sendo 583.970.228 (quinhentos e oitenta e três
milhões, novecentas e setenta mil, duzentas e vinte e oito)
ações ordinárias nominativas e 422.386.969 (quatrocentos e
vinte e dois milhões, trezentos e oitenta e seis mil, novecentas e sessenta e nove) ações preferenciais nominativas
ou ao portador.»
Art. 2?

Este decreto entra em vigor na data de sua publi-

cação.

Art. 3? Revogam-se as disposições em contrário.

Brasília, 8 de maio de 1990; 169? da Independência e 102? da
República.
FERNANDO COLLOR
Ozires Silva
CoL Leis Rep . Fed. Brasil, Brasília, 182(S}:1889-2283, maio/jun. 1990.
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DECRETO N? 99.244, DE 10 DE MAIO DE 1990
Dispõe sobre a reorganização e o funcionamento dos órgàos da Presidência da
República e dos Ministérios, e dá outras
providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição
que lhe confere o art. 84, inciso IV e VI, da Constituição,
DECRETA:
TiTULO I
Disposição Preliminar

Art. I? A Administração Pública Federal direta compreende a Presidência da República e os seguintes Ministérios:
I
da Justiça:
II
da Marinha;
III
do Exército;
IV
das Relações Exteriores;
V
da Educação;
VI
da Aeronáutica;
VII
da Saúde;
VIII
da Economia, Fazenda e Planejamento;
IX
da Agricultura e Reforma Agrária;
X
do Trabalho e da Previdência Social;
XI
da Infra-Estrutura; e
XII
da Ação Social.
TiTULO II
Da Presidência da República
CAPiTULO I
Da Organização
Art. 2? A Presidência da República é constituida essencialmente, pela Secretaria-Geral, pelo Gabinete Militar e pelo
Gabinete Pessoal do Presidente da República.
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 182(3):1889-2283, maío/fun. 1990.

1912
Parágrafo único. Também a integram:
a) como órgãos de consulta do Presidente da República:
1. o Conselho da República;
2. o Conselho de Defesa Nacional;
bl como órgãos de assessoramento imediato ao Presidente
da República:
1. o Conselho de Governo:
2. o Alto Comando das Forças Armadas;
3. o Estado-Maior das Forças Armadas;
4. a Consultoria-Geral da República;
c; como órgãos de assistência direta e imediata ao Presidente da República:
1. a Secretaria da Cultura;
2. a Secretaria da Ciência e Tecnologia;
3. a Secretaria do Meio Ambiente;
4. a Secretaria do Desenvolvimento Regional;
5. a Secretaria dos Desportos;
6. a Secretaria da Administração Federal;
7. a Secretaria de Assuntos Estratégicos.

Título II
Da Competência e da Estrutura dos Órgãos

Seção I
Da Secretaria-Geral
Art. 3? A Secretaria-Geral compete:
r - assistir ao Presidente da República no desempenho
de suas atribuições;
11 - coordenar a ação administrativa do Governo, o
acompanhamento de programas e políticas governamentais e o
relacionamento com os Estados, o Distrito Federal e os Municípios;
Hl - preparar as mensagens do Poder Executivo ao Congresso Nacional, acompanhar a tramitação de atos legislativos e
examinar, em conjunto com outros órgãos da Administração PÚblica Federal, os projetos que forem submetidos à sanção presidencial;
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 182(3):1889-2283, maio/jun. 1990.
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IV - exercer a supervisão técnica das Secretarias da Presidência da República;
V - promover a numeração, o registro e a publicação das
leis, decretos, mensagens, portarias e demais atos da competência dos órgãos da Presidência da República.
Art. 4? A Secretaria-Geral tem a seguinte estrutura básica:

I
Subsecretaria-Geral;
II
Cerimonial;
III
Secretaria de Controle Interno.
Parágrafo único. O Gabinete Militar e o Gabinete Pessoal,
diretamente subordinados ao Presidente da República,
vinculam-se administrativamente à Secretaria-Geral.
Art. 5? À Subsecretaria-Geral compete;
I - executar os trabalhos especialmente atribuidos pelo
Secretário-Geral;
11 - orientar, coordenar, supervisionar e controlar as atividades de apoio administrativo da Presidência da República;
III - coordenar as atividades de apoio na preparação e
execução de viagens e visitas presidenciais;
IV - supervisionar as atividades de comunicação administrativa, numeração de publicação de leis, medidas provisórias,
decretos e outros atos, lavratura de termos de posse e guarda
dos respectivos livros e obtenção de referendo ministerial nos
atos do Presidente da República;
V - distribuir os imóveis funcionais destinados aos servidores lotados nos órgãos de que trata o art. 2?
VI - elaborar a proposta orçamentária e a programação financeira da Presidência da República e executar o orçamento.
Art. 6? Compete ao Cerimonial:
I - zelar pela observância das Normas do Cerimonial
Público nas solenidades a que comparecer o Presidente da República;
II - organizar, orientar e coordenar a entrega de credenciais e demais solenidades e recepções que se realizem nos palácios presidenciais ou de que participe, no País, o Presidente da
República;
CoL Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília. 182(3):1889-2283, maio/jun. 1990.
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III - transmitir ao Secretário-Geral o programa das solenidades e recepções oficiais a que tenham de comparecer o Presidente da República e as demais autoridades da Presidência da
República;
IV
expedir e controlar os convites para solenidades
oficiais;
V
assessorar o Secretário-Geral na preparação e execução das viagens e visitas presidenciais;
VI - receber e organizar a agenda de convites oficiais
endereçados ao Presidente da República;
VII - opinar em questões de precedência;
VIII - planejar e executar as atividades de relações públicas nos palácios da Presidência da República;
IX - articular-se com o Cerimonial dos Governos dos
Estados, do Distrito Federal e dos Municípios;
X - articular-se com o Cerimonial do Ministério das Relações Exteriores para:
a) a elaboração do programa de posse do Presidente e do
Vice-Presidente da República;
b) a elaboração do programa de viagens oficiais do Presidente da República ao exterior;
c) a organização das audiências do Presidente da República
a agentes diplomáticos e outras personalidades estrangeiras;
di o preparo da correspondência oficial de cortesia do Presidente da República com personalidades estrangeiras;
e) o planejamento e execução do programa de viagem, ao
Brasil, de Chefes de Estado ou personalidades estrangeiras.
Parágrafo único. O Cerimonial tem as atribuições de Secretaria da Ordem Nacional do Mérito e do Livro do Mérito.
Art. 7~ A Secretaria de Controle Interno compete:
I - controlar a gestão orçamentária, financeira e patrimonial dos órgãos subordinados e das entidades vinculadas;
II - acompanhar a execução do Orçamento e dos Programas de Trabalho dos órgãos subordinados e das entidades vinculadas, verificar a utilização regular e racional dos recursos e
bens públicos e avaliar os resultados alcançados pelos administradores;
CoL Leis Rep. Fed. B'rasil, Brasília, 182(3):1889-2283, maío/jun. 1990.
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II - superintender os trabalhos do Gabinete Militar;
IH - transmitir aos Ministros Militares e outras autoridades militares ordens e diretrizes do Presidente da República.
Art. 11. Compete às Subchefias da Marinha, do Exército e
da Aeronáutica:
I - estudar e encaminhar documentos, hem assim emitir
pareceres ou informações sobre assuntos de interesse dos Ministérios Militares correspondentes, do Estado-Maior das Forças Armadas e dos demais órgãos vinculados ao Gabinete Militar;
11 - manter contatos funcionais do Gabinete Militar com
os respectivos Ministérios Militares, Estado-Maior das Forças
Armadas e demais órgãos vinculados ao Gabinete Militar;
III - assistir a Chefia do Gabinete Militar no estudo e encaminhamento de questões técnicas e administrativas de sua
competência ou em que sejam especialmente incumbidas de

atuar;

IV - realizar outras atividades determinadas pela Chefia
do Gabinete Militar.
Parágrafo único. Â Subchefia da Aeronáutica compete, especificamente, a segurança das aeronaves presidenciais e o planejamento das operações de transporte aéreo de interesse da
Presidência da República.
Art. 12. Compete ao Serviço de Segurança:
I - proporcionar segurança ao Presidente da República, ao Vice-Presidente da República, ao Secretário-Geral, ao
Chefe do Gabinete Militar, ao Chefe do Gabinete Pessoal, bem
assim às respectivas residências e aos palácios presidenciais,
coordenando e providenciando as medidas necessárias;
II - zelar pela manutenção da ordem e da disciplina nas
dependências dos palácios presidenciais e circunvizinhanças;
III - fornecer documento de identidade especial às autoridades e demais servidores da Presidência da República, aos
jornalistas credenciados e a outras pessoas que freqüentem os
palácios presidenciais, em virtude do cargo ou função;
IV - autorizar o ingresso de visitantes ou pessoas incumbidas de trabalhos eventuais nos palácios presidenciais;
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 182(3):1889-2283, maío/fun. 1990.
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111 - orientar os administradores com vistas à racionalização da execução da despesa, à eficiência e eficácia da gestão
dos órgãos subordinados e das entidades vinculadas;
IV - realizar a contabilidade analitica e a contabilidade
sintética;
V - executar os trabalhos de auditoria contábil e de auditoria de programas.

Seção II
Do Gabinete Militar
Art. 8? Ao Gabinete Militar compete;
I - assistir o Presidente da República no desempenho de
suas atribuições nos assuntos referentes à administração militar;
n - zelar pela segurança do Presidente da República, do
Vice-Presidente da República, do Secretário-Geral, do Chefe do
Gabinete Militar, do Chefe do Gabinete Pessoal, bem assim das
respectivas residências e dos palácios presidenciais;
In - coordenar a participação do Presidente da República
em cerimônias militares;
IV - supervisionar as atividades de transporte do Presidente da República.
Art. 9? O Gabinete Militar tem a seguinte estrutura básica:

I
Chefia;
n
Subchefia da Marinha;
In
Subchefia do Exército;
IV
Subchefia da Aeronática;
V
Serviço de Segurança.
Art. 10. Compete à Chefia do Gabinete Militar dirigir,
orientar, supervisionar, coordenar e controlar as atividades dos
órgãos do Gabinete Militar, de modo a assegurar, em sua área
de atuação, assistência ao Presidente da República e, em especial:
I - assessorar diretamente o Presidente da República
nos assuntos de competência do Gabinete Militar;
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 182(3):1889-2283, maio/jun. 1990.
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v - controlar a circulação e o estacionamento de veículos em dependências dos palácios e nas imediações;
VI - supervisionar e coordenar o transporte do Presidente da República;
VII - planejar e executar as atividades necessárias à protanção das instalações da Presidência da República;
VIII - realizar outras tarefas que lhe sejam atribuidas.
Seção III
Do Gabinete Pessoal do Presidente da República
Art. 13. Ao Gabinete Pessoal compete assistir o Presidente da República nos serviços de secretaria particular e de
ajudâncía-de-ordens.

Art. 14.

O Gabinete Pessoal tem a seguinte estrutura bási-

ca:

I - Secretaria Particular;
II - Ajudância-de-Ordens.
Art. 15. Compete à Secretaria Particular do Gabinete Pessoal:
I - encarregar-se da correspondência pessoal do Presidente da República;
11 - organizar e manter em dia o arquivo pessoal do Presidente da República.
III - coordenar as atividades dos Oficiais de Gabinete do
Presidente da República;
IV - cumprir outras atividades que lhe forem atribuídas
pelo Presidente da República.
Art. 16. Compete à Ajudância-de-Ordens assistir, direta e
imediatamente, o Presidente da República, nos assuntos de
serviço e de natureza pessoal.

Seção IV
Dos Conselhos da República e de Defesa Nacional
Art. 17. O Conselho da República e o Conselho de Defesa
N acíonal, com a composição e atribuições previstas na ConstiCal. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 182(3):1889-2283, maio/jun. 1990.
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tuicão, terão a organização e o funcionamento regulados em
gislação especial.

le~

Seção V
Do Conselho de Governo
Art. 18. O Conselho de Governo, integrado pelos Ministros de Estado, com a finalidade de assessorar o Presidente da
República na fixação de diretrizes de ação governamental,
reunir-se-á quando por ele convocado.
Parágrafo único. O Conselho de Governo será presidido,
em cada reunião, por Ministro de Estado para este fim designado pelo Presidente da República.
Seção VI
Do Alto Comando das Forças Armadas
Art. 19. Ao Alto Comando das Forças Armadas, integrado
pelo Chefe do Estado-Maior de cada uma das Forças Singulares, compete assessorar o Presidente da República nas decisões
relativas à política militar e à coordenação dos assuntos pertinentes às Forças Armadas.
Parágrafo único. O Alto Comando das Forças Armadas
reunir-se-á quando convocado pelo Presidente da República e
será secretariado pelo Chefe do Gabinete Militar da Presidência
da República.
Seção VII
Do Estado-Maior das Forças Armadas
Art. 20. O Estado-Maior das Forças Armadas, mantida
sua atual estrutura, tem por finalidade assessorar o Presidente
da República nos assuntos referidos no art. 50 do Decreto-Lei
n? 200,(1 ) de 25 de fevereiro de 1967, e legislação especial superveniente.
(1) V. Coleção das Leis de 1967, volume I, pág. 240.
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Seção VIII
Da Consultoria-Geral da República
Art. 21.

À Consultoria-Geral da República compete:
assessorar o Presidente da República em assuntos
de natureza jurídica, produzindo pareceres e estudos ou propondo normas, medidas e diretrizes;
II - fixar a interpretação da Constituição, das leis, dos
tratados, dos decretos e de outros atos normativos, a ser uniformemente seguida pelos órgãos e entidades da Administração
Pública Federal;
In - uniformizar a jurisprudência administrativa federal, solucionando as divergências entre órgãos jurídicos da Administração Pública Federal;
IV - coordenar, supervisionar e controlar as atividades
do serviço jurídico da Administração Pública Federal direta, indireta e fundacional para que se uniformize a jurisprudência administrativa, sejam as leis corretamente aplicadas e se previnam litígios;
V - preparar as informações a serem prestadas, pelo
Presidente da República, ao Poder Judiciário, quanto a medidas
impugnadoras de ato presidencial ou quanto a representações
por inconstitucionalidade de lei ou ato normativo federal;
VI - cooperar na formulação de proposições de caráter
normativo;
VII - desenvolver atividades de relevante interesse federal, das quais especificamente a encarregue o Presidente da República;
VIII - manter estreita colaboração com a Secretaria-Geral
e o Gabinete Militar da Presidência da República em matéria
jurídica.
Art. 22. A Consultoria-Geral da República tem a seguinte
estrutura básica:
I - Gabinete do Consultor-Geral da República;
II - Consultoria da República.
Art. 23. Ao Gabinete do Consultor-Geral da República
compete:

I -
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I - dirigir os trabalhos administrativos, inclusive os de
planejamento, modernização e reforma;
II - superintender e promover a execução das atividades
de documentação e informática, datilografia e reprografia e serviços gerais da Consultoria-Geral da República;
III - assistir o Consultor-Geral da República em todas as
atividades pessoais, cuidar de sua correspondência, organizarlhe a pauta de audiências, as viagens e o arquivo pessoal;
IV - preparar e coordenar as solenidades realizadas na
Consultoria-Geral da República e informar as autoridades que a
compõem dos eventos oficiais a que devam comparecer.
Art. 24. À Consultoria da República compete colaborar
com o Consultor-Geral da República no desempenho das
atividades-fim do órgão, produzindo pareceres, informações,
pesquisas e estudos jurídicos, examinando e elaborando anteprojetos de atos normativos.

Seção IX
Da Secretaria de Cultura
Art. 25. A Secretaria da Cultura compete planejar, coordenar e supervisionar a formulação e a execução da política cultural em âmbito nacional, de forma a garantir o exercício dos direitos culturais e o acesso às fontes de cultura; apoiar e incentivar a valorização e a difusão das manifestações culturais, promover e proteger o patrimônio cultural brasileiro.
Art. 26. A Secretaria de Cultura tem a seguinte estrutura
básica:
I
Conselho Nacional de Política Cultural;
II
Departamento do Planejamento e Coordenação;
III
Departamento de Cooperação e Difusão.
Art. 27. Ao Conselho de Política Cultural compete:
I - assessorar o Secretário de Cultura na formulação da
política cultural, mediante avaliações, críticas e proposições
quanto às formas de atuação governamental nas atividades culturais;
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 182(3):1889-2283, maío/jun. 1990.
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II - atuar como instância de conciliação para dirimir
questões pertinentes aos direitos do autor, à exibição cinematográfica e à comercialização de vídeos;
III - disciplinar as atividades cinematográficas em todo o
território nacional, como tal entendidas a produção, reprodução,
comercialização, venda, locação, permuta, exibição, importação
e exportação de obras cinematográficas, bem assim dos meios
utilizados para sua veiculação;
IV - exercer as atribuições de que tratam os incisos II a
V, VII a X, XVI a XVIII, XX, XXII e XXII e XXVI a XXVIII
do art. 5? do Decreto n:' 93.881 121, de 23 de dezembro de 1986.
Art. 28. Ao Departamento de Planejamento e Coordenação
compete:
I - planejar a política cultural, coordenar e supervisionar sua execução, visando a garantir o exercício dos direitos
culturais e o acesso às fontes de cultura;
II - controlar e fiscalizar o cumprimento da legislação
relativa aos direitos do autor, às atividades cinematográficas e
à comercialização de vídeos;
III - proceder à coleta e à divulgação de dados referentes à arrecadação, à distribuição e ao pagamento dos direitos
autorais e conexos, bem assim informar aos destinatários os critérios adotados para a respectiva apuração;
IV - registrar obras e contratos relativos à exploração
econômica de obra de criação artística ou literária, bem assim
emitir certificados e autorizações;
V - assistir, tecnicamente, os organismos de administração coletiva de direitos do autor ou que fiscalizem o resultado de sua exploração;
VI - aplicar as penalidades previstas em lei e julgar os
recursos interpostos;
VII - vender e distribuir os ingressos padronizados e os
borderôs, padrão a que se refere o inciso IV do art. 9? da Lei n?
6.281 (3 ), de 9 de dezembro de 1975;
(2) V. Coleção das Leis de 1986, volume VIII, pág. 83l.

(3) V. Coleção das Leis de 1975, volume VII, pág. 192.
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VIII - acompanhar o recolhimento das receitas institucionais de que tratam os Decretos-Leis nvs 862(41, de 12 de setembro de 1969, e 1.900(51, de 21 de dezembro de 1981;
IX - arrecadar a remuneração da exibição de curtarnetragem.
Art. 29. Ao Departamento de Cooperação e Difusão compete:
I - promover a difusão das manifestações culturais brasileiras em todo o território nacional, em articulação com os governos dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios;
Il - difundir a produção artística brasileira através de
apoio e estímulo à realização de festivais, exposições, concursos
e outras iniciativas semelhantes;
In - adotar medidas tendentes à unidade da política cultural formulada pela Secretaria, em articulação com suas entidades vinculadas;
IV - desenvolver projetos e programas integrados com outros órgãos da Administração Pública Federal;
V - estimular e coordenar o intercâmbio de bens e serviços culturais com o exterior, em articulação com os ministériosafins, especialmente o Ministério das Relações Exteriores, bem
assim com outras instituições públicas ou privadas;
VI - articular e coordenar a realização de projetos e programas com organismos e governos estrangeiros e agências internacionais, visando à difusão e ao intercâmbio cultural.
Art. 30. A Secretaria de Cultura vinculam-se a Fundação
Casa de Rui Barbosa, a Fundação Cultural Palmares, o Instituto Brasileiro de Arte e Cultura, o Instituto Brasileiro do Patrimônio Cultural e a Biblioteca Nacional.

Seção X
Da Secretaria da Ciência e Tecnologia
Art. 31.

A Secretaria da Ciência e Tecnologia compete:

(4) V. Coleção das Leis de 1969, volume V, pág. 204.
(5) V. Coleção das Leis de 1981, volume VII, pág. 45.
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I - planejar, coordenar, supervrsionar e controlar as
atividades de ciência e tecnologia de acordo com as políticas e
diretrizes estabelecidas pelo Presidente da República;
II - acompanhar e avaliar os resultados e divulgar informações sobre ciência e tecnologia;
IH - desenvolver as atividades de fomento em ciência e
tecnologia, diretamente ou em articulação com outras entidades
do Sistema Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico;

IV - executar as atividades de pesquisa e desenvolvimento em áreas prioritárias e estratégicas, bem assim instituir e
coordenar programas atinentes a essas áreas, de acordo com a
Politica Nacional de Ciência e Tecnologia;
V - promover o desenvolvimento do patrimônio científico e tecnológico e projetos de cooperação e intercâmbio;
VI - prover os serviços de Secretaria-Executiva do Conselho Nacional de Informática e Automação;
VII ~ planejar, coordenar, supervisionar e controlar as
políticas nacionais de:
a) informática;
b) atualização e desenvolvimento tecnológico;
VIII - formular e executar a pol ítíca nacional de formação
e desenvolvimento de recursos humanos para o Sistema Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico.
Art. 32. A Secretaria da Ciência e Tecnologia tem a seguinte estrutura básica:

I
II
III
IV
V

Conselho Nacional de Informática e Automação;
Departamento de Fomento;
Departamento de Planejamento e Avaliação;
Departamento de Coordenação de Programas;
Departamento de Coordenação de Órgãos de Execu-

cão:
VI
VII
VIII

IX

Secretaria Especial de Informática;
Instituto de Pesquisas Espaciais;

Instituto N acíonal de Pesquisas da Amazônia;
Instituto Nacional de Tecnologia.
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Art. 33. Ao Conselho Nacional de Informática e Automação compete exercer as atribuições de que trata o art. 7? da Lei
n? 7.232161, de 29 de outubro de 1984, com as modificações posteriores.
Art. 34. Ao Departamento de Fomento compete executar
as ações de fomento da ciência e da tecnologia, bem assim
articular-se com os setores do Sistema N acíonal de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, visando à consecução da Política Nacional de Ciência e Tecnologia.
Art. 35. Ao Departamento de Planejamento e Avaliação
compete coletar, organizar, processar dados e promover o apoio
necessário às atividades de ciência e tecnologia, bem assim difundir informações sobre ciência e tecnologia e cooperação internacional.
Art. 36. Ao Departamento de Coordenação de Programas
compete coordenar e supervisionar a implementação de programas estratégicos voltados para tecnologia de ponta, modernização industrial e apoio aos setores sociais.
Art. 37. Ao Departamento de Coordenação dos órgãos de
Execução compete coordenar as atividades dos órgãos de execução de ciência e tecnologia, subordinados ou vinculados à Secretaria de Ciência e Tecnologia.
Art. 38. À Secretaria Especial de Informática compete
exercer as atribuições de que trata o art. 2? do Decreto n?
90.755171, de 27 de dezembro de 1984.
Art. 39. Ao Instituto de Pesquisas Espaciais compete
exercer as atribuições de que trata o art. 2? do Decreto n?
91.994181, de 28 de novembro de 1985.
Art. 40. Ao Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia
compete exercer as atribuições de que trata o art. 2? do Decreto
n? 94.236191, de 15 de abril de 1987.

(6) V. Coleção das
(7) V. Coleção das
(8) V. Coleção das
(9) V. Coleção das

Leis de 1984, volume VII, pág. 96.
Leis de 1984, volume VIII, pág. 644.
Leis de 1985, volume VIII, pág , 412.
Leis de 1987, volume IV, pág. 144.
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Art. 41. Ao Instituto Nacional de Tecnologia compete
exercer as atribuições de que trata o art. 2? do Decreto n?
96.929 1101, de 4 de outubro de 1988.
Art. 42. À Secretaria de Ciência e Tecnologia vinculam-se
a Financiadora de Estudos e Projetos, o Conselho Nacional de
Desenvolvimento Científico e Tecnológico e a Fundação Centro
Tecnológico para Informática.

Seção XI
Da Secretaria do Meio Ambiente
Art. 43. À Secretaria de Meio Ambiente compete:
I - planejar, coordenar, supervisionar e controlar as
atividades relativas à Política Nacional do Meio Ambiente;
II - propor ao Conselho Nacional do Meio Ambiente o
estabelecimento de normas e padrões gerais relativos à preservação e conservação do meio ambiente;
IH - promover e apoiar as ações relacionadas com a recuperação de áreas degradadas;
IV - incentivar e promover pesquisas e estudos técnicocientíficos, em todos os níveis, relacionados com a sua área de
competência. divulgando os resultados obtidos;
V - gerir a aplicação dos recursos do Fundo Nacional
do Meio Ambiente;
VI - promover a educação ambiental e a formação de
consciência coletiva de conservação e de valorização da natureza, com vistas à melhoria da qualidade de vida;
VII - estabelecer cooperação técnica e científica com instituições congêneres;
VIII ~ promover a integração de programas e ações a car-go de órgãos e entidades da Administração Pública Federal, dos
Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, relacionados
com o meio ambiente e recursos naturais renováveis.
Art. 44. A Secretaria do Meio Ambiente tem a seguinte estrutura básica:
(lO) V. Coleção das Leis de 1988, volume VIIL pág. U3.
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I - Conselho Nacional do Meio Ambiente;
II - Departamento de Planejamento e Coordenação da
Politica Ambiental;
""
III - Departamento Técnico-Cientifico"e de Cooperação;
IV - Comitê do Fundo Nacional do Meio Ambiente.
Art. 45. Ao Conselho Nacional do Meio Ambiente compete:
I - assessorar, estudar e propor ao Conselho de Governo, diretrizes de políticas governamentais para o meio ambiente
e os recursos naturais;
II - estabelecer, mediante proposta da Secretaria do
Meio Ambiente da Presidência da República, normas e critérios
para o licenciamento de atividades efetiva ou potencialmente
poluidoras, a ser concedido pelos Estados e pelo Distrito Federal;
IH - determinar, quando julgar necessarro, a realização
de estudos sobre as alternativas e possíveis conseqüências ambientais de projetos públicos ou privados, requisitando aos órgãos federais, estaduais ou municipais, bem assim a entidades
privadas, as informações indispensáveis à apreciação dos estudos de impacto ambiental, e respectivos relatórios, no caso de
obras ou atividades de significativa degradação ambiental, especialmente nas áreas consideradas patrimônio nacional;
IV ~ decidir, como última instância administrativa em
grau de recurso, mediante depósito prévio, sobre multas e outras penalidades impostas pelo Instituto Nacional do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis;
V - homologar acordos visando à transformação de penalidades pecuniárias na obrigação de executar medidas de interesse para proteção ambiental;
VI - determinar, mediante representação da Secretaria
do Meio Ambiente da Presidência da República, a perda ou restrição de benefícios fiscais concedidos pelo Poder Público, em
caráter geral ou pessoal, e a perda ou suspensão de participação
em linhas de financiamento em estabelecimentos oficiais de crédito;
Colo Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 182(3):1889-2283, maio/jun. 1990.
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VII - estabelecer, privativamente, normas e padrões nacionais de controle da poluição causada por veículos automotores, após audiência aos Ministérios competentes;
VIII - estabelecer normas, critérios e padrões relativos ao
controle e à manutenção da qualidade do meio ambiente com
vistas ao uso racional dos recursos ambientais, principalmente
os hidricos.
Art. 46. Ao Departamento de Planejamento e Coordenação
da Política Ambiental compete assessorar o Secretário no planejamento, coordenação, supervisão e controle das atividades globais referentes à implementação das políticas e diretrizes ambientais.
Art. 47. Ao Departamento Técnico-Científico e de Cooperação compete planejar, coordenar, supervisionar e controlar a
pesquisa e os estudos técnicos de interesse para conservação e a
preservação ambientais e para a educação ambiental, bem assim as ações de cooperação internacional para o meio ambiente.
Art. 48. Ao Comitê do Fundo Nacional do.Meio Ambiente
compete:
1 - estabelecer prioridades para o atendimento de projetos a serem executados com recursos do Fundo Nacional do
Meio Ambiente, em conformidade com a política nacional e as
diretrizes governamentais para o meio ambiente e a sua preservação, conservação e uso racional, bem assim exercer a fiscalização, o controle e o fomento dos recursos ambientais;
II - fixar critérios para a análise prévia de projetos;
III - aprovar projetos que se compatibilizem com a
política e as diretrizes de que trata o inciso I;
IV - autorizar, em cada caso, a celebração de convênios,
acordos ou ajustes para aplicação dos recursos do Fundo N acionai do Meio Ambiente:
V - expedir normas para o acompanhamento e avaliação
de projetos;
VI - aprovar relatórios técnicos;
VII - aprovar a proposta de orçamento anual, bem assim
de suas reformulações;
VIII - propor cronograma de desembolso dos seus recur50S;
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IX - elaborar o relatório anual de atividades, promovendo a sua divulgação.
Art. 49. À Secretaria do Meio Ambiente vincula-se o Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis.

Seção XII
Da Secretaria do Desenvolvimento Regional
Art. 50. À Secretaria do Desenvolvimento Regional compete:
I - planejar, coordenar, supervisionar e controlar a ação
dos órgãos e entidades federais de desenvolvimento regional;
II - promover a articulação dos órgãos e entidades de desenvolvimento regional com Ministérios e demais Secretarias,
com vistas ao exame, discussão e implementação de programas
comuns às respectivas áreas de atuação e competência;
IIl - participar, sem direito a voto, das reuniões dos con-

selhos deliberativos dos órgãos e entidades federais de desenvolvimento regional;

IV
nais;

compatibilizar os planos de desenvolvimento regio-

V
promover e incentivar o turismo, como fator de desenvolvimento.
Art. 51. À Secretaria do Desenvolvimento Regional vinculam-se a Superintendência do Desenvolvimento do Nordeste, a
Superintendência do Desenvolvimento da Amazônia, a Superintendência da Zona Franca de Manaus, a Empresa Brasileira de
Turismo e a Companhia de Desenvolvimento de Barcarena.
Seção XIII
Da Secretaria dos Desportos
Art. 52. À Secretaria dos Desportos compete:
I - realizar estudos, planejar, coordenar e supervisionar
o desenvolvimento do desporto no País, em consonância com as
diretrizes definidas pela Política Nacional de Desportos;
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 182(3):1889-2283, maío/jun. 1990.
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II - prestar cooperação técnica e assistência financeira
supletiva aos Estados, aos Municípios, aos Territórios e às entidades nacionais dirigentes dos desportos;
III - zelar pelo cumprimento da legislação desportiva federal.
Art. 53. A Secretaria dos Desportos tem a seguinte estrutura básica:
I - Conselho Nacional de Desportos;
II - Conselho de Administração do Fundo de Assistência
ao Atleta Profissional;
III - Departamento de Desportos Profissional e NãoProfissional;
IV - Departamento de Desportos das Pessoas Portadoras
de Deficiência.
Art. 54. Ao Conselho Nacional de Desportos compete assessorar o Secretário dos Desportos na formulação da Política
Nacional de Desportos e atuar como órgão normativo e discipl inador do desporto nacional.
Art. 55. Ao Conselho de Administração do Fundo de Assistência ao Atleta Profissional compete:
I
submeter ao Secretário a programação anual do Fundo;
II
elaborar os planos de distribuição dos recursos do
Fundo;
111
promover estudos e pesquisas relacionados com a assistência ao atleta profissional;
IV - encaminhar, anualmente, por intermédio do Secretário, ao Conselho Deliberativo do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, as informações necessárias à elaboração
do respectivo relatório.
Art. 56. Ao Departamento de Desportos Profissional e
Não-Profissional compete:
I - elaborar e propor a programação relativa aos desportos, considerando, de forma integrada, todos os fatores de desenvolvimento que intervêm no respectivo processo;
II - articular-se com as entidades integrantes do Sistema
Desportivo Nacional e com as instituições públicas e privadas
Cal. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 182(3):1889-2283, maio/jun. 1990.
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interessadas no desenvolvimento das atividades executadas
dentro de sua área de competência;
IH - supervisionar o desenvolvimento das diversas modalidades organizadas de desporto e propor medidas para seu
aperfeiçoamento;
IV - manter os registros e cadastros, bem como celebrar
08 convênios necessários aos fins da Lei n? 7.752(lll, de 14 de
abril de 1989;
V - desempenhar outras atividades relacionadas com sua
área de atuação;
VI - estimular, no País, o desporto não-profissional;
Art. 57. Ao Departamento de Desportos das Pessoas Portadoras de Deficiência compete:
I - promover estudos, pesquisas e análises para subsidiar a Política N acionai de Desportos;
II - promover estudos com vistas à aquisição, adequação e divulgação de novas tecnologias para o aparelhamento e
desenvolvimento do desporto para pessoas portadoras de deficiência;
IH - articular-se com instituições de ensino superior de
educação física, objetivando a troca de experiências e cooperação técnica;
IV - promover a articulação e a cooperação técnica com
outras entidades, visando apoiar as instituições de educação es~
pecial na implementação do desporto especializado;
V
promover e divulgar eventos na área do desporto
especial;
VI
subsidiar as entidades e sistemas de educação especial na análise, orientação e atualização técnico-didáticodesportiva;
VII - propor alternativas de captação de recursos para
transferência e aquisição de tecnologias;

VIII - desenvolver estudos e pesquisas com vistas à avaliação dos resultados obtidos na área psicossocial da pessoa
portadora de deficiência;
(11) V. Coleção das Leis, de 1989, vol. 181,

n~

2, pág , 454.

Col, Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 182(3):1889-2283, maio/jun. 1990.

1931

IX - promover e divulgar documentação técnico-pedagógica relacionada com o desporto para pessoas portadoras de deficiência.
Seção XIV
Da Secretaria da Administração Federal
Art. 58. À Secretaria da Administração Federal compete
estudar, formular diretrizes, orientar normativamente, planejar,
coordenar, supervisionar e controlar os assuntos concernentes
ao pessoal civil da Administração Pública Federal direta, indireta e fundacional bem assim os referentes aos serviços gerais,
à modernização e organização administrativas e aos sistemas e
serviços de processamento de dados dessas entidades.
1
Parágrafo único. A Secretaria da Administração Federal é
o órgão central do Sistema de Pessoal Civil, de Serviços Gerais,
de Modernização Administrativa e de Controle da Informática
do Setor Público.
Art. 59. A Secretaria da Administração Federal tem a seguinte estrutura básica:
I - Subsecretaria de Controle de Informática do Setor
Público;
II
Departamento de Recursos Humanos;
1I1
Departamento de Serviços Gerais;
IV
Departamento de Modernização Administrativa;
V
Departamento de Administração Imobiliária.
Art. 60. À Subsecretaria de Controle de Informática do
Setor Público compete:
I - expedir as normas relativas às atividades de coleta, armazenamento e divulgação das informações obtidas e processadas pela Administração Pública Federal direta, indireta e
fundacional, ou por esta contratada com terceiros;
II - coordenar, supervisionar e controlar a elaboração
de cadastro dos bancos de dados e demais acervos de informação existentes na Administração Pública Federal direta, indireta e fundacional, de modo a possibilitar a imediata localização e
o acesso público e intergovernamental às informações deles cons-

tantes;
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IlI - coordenar, supervrsionar e controlar a elaboração
de Catálogo de Normas para aquisição ou alocação de equipa-

mentos, programas (software) e serviços pela Administração

Pública Federal direta, indireta e fundacional;
IV - planejar, coordenar, supervisionar e controlar estudos visando ao dimensionamento global dos equipamentos e
programas de computação e comunicação de dados instalados
nos órgãos e entidades da Administração Pública Federal direta, indireta e fundacional, recomendando medidas de racionalização ou realocação de eventuais excedentes;
V - proceder ao acompanhamento das inovações tecnológicas em matérias de sua competência, bem assim realizar estudos e análises de custos e desempenho dos órgãos e entidades
da Administração Pública Federal direta, indireta e fundacional
e promover intercâmbio com instituições de pesquisa e entidades congêneres;
VI - assessorar os órgãos e entidades da Administração
Pública Federal direta, indireta e fundacional, na aplicação das
normas e diretrizes governamentais relativas às matérias de sua
competência, promovendo o emprego de novas tecnologias, para
assegurar a melhoria dos serviços prestados, o aumento da produtividade e a eliminação do desperdício;
VII - promover auditorias, sempre que necessário, nos
sistemas em uso nos órgãos e entidades da Administração PÚblica Federal direta, indireta e fundacional;
VIn - solicitar dos órgãos e entidades da Administração
Pública Federal direta, indireta e fundacional, quaisquer informações necessárias ao cumprimento de suas atribuições.
Art. 61. Ao Departamento de Recursos Humanos compete
o planejamento, a coordenação, a supervisão e o controle das
atividades relativas à integração sistêmica e ao desenvolvimento de recursos humanos.
Art. 62. Ao Departamento de Serviços Gerais compete o
planejamento, a coordenação, a supervisão e o controle das atívidades relacionadas com o Sistema de Serviços Gerais e o Serviço Nacional de Protocolo.
Art. 63. Ao Departamento de Modernização Administrativa compete o planejamento, a coordenação, a supervisão e o
Cal. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 182(3):1889-2283, maio/jun. 1990.
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controle das atividades relacionadas com as propostas de modernização administrativa dos órgãos da Administração Federal
direta, autárquica e fundacional.
Art. 64. Ao Departamento de Administração Imobiliária
compete coordenar as ações relativas à política de administração e distribuição de imóveis residenciais de propriedade da
União, localizados no Distrito Federal, inclusive os vinculados
ou incorporados, ao Fundo Rotativo Habitacional de Brasília,
denominados imóveis funcionais, bem assim executar essa
política no âmbito da Presidência da República.
Art. 65. À Secretaria da Administração Federal vincula-se
a Fundação Centro de Formação do Servidor Público.

Seção XV
Da Secretaria de Assuntos Estratégicos
Art. 66. À Secretaria de Assuntos Estratégicos compete:
I - exercer as atribuições de Secretaria-Executiva do
Conselho de Governo;
II - desenvolver estudos e projetos de utilização de
áreas indispensáveis à segurança do território e opinar sobre o
seu efetivo uso;
111 - fornecer os subsídios necessários às decisões do
Presidente da República;
IV - cooperar no planejamento, na execução e no acompanhamento da ação governamental, com vistas à defesa das
instituições nacionais;
V - coordenar a formulação da Política Nacional Nuclear e supervisionar sua execução;
VI - salvaguardar os interesses do Estado;
VII - coordenar, supervisionar e controlar projetos e programas que lhe forem atribuídos pelo Presidente da República.
Art. 67. A Secretaria de Assuntos Estratégicos tem a seguinte estrutura básica:
I
Departamento de Inteligência;
II
Departamento de Macroestratégicas;
III
Departamento de Programas Especiais;
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IV - Centro de Pesquisa e Desenvolvimento para a Segurança das Comunicações;
V - Centro de Formação e Aperfeiçoamento de Recursos
Humanos.
Art. 68. Ao Departamento de Inteligência compete planejar, coordenar, supervisionar e controlar as atividades de inteligência.
Art. 69. Ao Departamento de Macroestratêgias compete:
I - realizar avaliações e exames estratégicos conjunturais, visando à defesa das instituições nacionais;
11 - planejar, coordenar, supervisionar e controlar as macroestratégias referentes à defesa das instituições nacionais.
Art. 70. Ao Departamento de Programas Especiais compete:
I - estabelecer e propor critérios e normas para a utilização de áreas indispensáveis à segurança do território nacional;
II -

elaborar e propor planos de mobilização nacional;

IH - coordenar, supervisionar e controlar projetos e programas que lhe forem atribuidos pelo Secretário de Assuntos
Estratégicos.

Art. 71. Ao Centro de Pesquisa e Desenvolvimento para a
Segurança das Comunicações compete:
I - promover a pesquisa científica e tecnológica e desenvolver projetos para a segurança das comunicações;
II - pesquisar e desenvolver equipamentos de segurança
de comunicações.
Art. 72. Ao Centro de Formação e Aperfeiçoamento de Recursos Humanos compete:
I - desenvolver programas e projetos de formação e
aperfeiçoamento de recursos humanos nas matérias de sua competência em articulação COm outros órgãos da Secretaria;
11 - realizar pesquisas científicas na área de recursos humanos. inclusive em articulação com instituições públicas ou
privadas;
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IH - promover atividades extracurriculares sobre assuntos de natureza estratégica.

Art. 73. À Secretaria de Assuntos Estratégicos vinculamse a Comissão Nacional de Energia Nuclear e suas controladas.
TÍTULO III
Dos Ministérios

CAPÍTULO I
Dos Ministérios Militares
Art. 74. A estrutura e os assuntos que constituem a área
de competência dos Ministérios Militares, são os especificados

no Decreto-Lei n? 200, de 25 de fevereiro de 1967, e legislação especial superveniente.
CAPÍTULO II
Dos Ministérios Civis

Seção I
Do Secretário-Executivo

Art. 75.

Haverá em cada Ministério Civil, exceto no Mi-

nistério das Relações Exteriores, um Secretário-Executivo, no-

meado pelo Presidente da República, mediante indicação do Ministro de Estado competente.
Art. 76. Ao Secretário-Executivo compete:
I - auxiliar o Ministro de Estado na formulação e execução dos assuntos incluídos na área de competência do Ministério;

II - exercer a coordenação, supervisão e controle das Secretarias do Ministério não subordinadas diretamente ao Ministro de Estado;
III - submeter ao Ministro de Estado o planejamento da
ação global do Ministério, em consonância com as diretrizes de
Governo fixadas pelo Presidente da República;
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 182(3);1889-2283, maio/jun. 1990.

1936
IV -

supervisionar, coordenar e controlar as atividades de

planejamento, orçamento, modernização e reforma administrat.iva e de programação financeira do Ministério;
V - coordenar e providenciar o encaminhamento à Presidência da República, de projetos de leis, de medidas provisórias
ou de decretos de interesses do Ministério;
VI - exercer outras atribuições que lhe forem cometidas
pelo Ministro de Estado.

Seção II
Dos Órgãos Comuns aos Ministérios Civis
Art. 77. Haverá, na estrutura básica dos Ministérios referidos nos incisos I, V e VII a XII do art. 1~, os seguintes órgãos:
I - de assistência direta e imediata aos Ministros de Estado: o Gabinete.
II - setoriais:
ai Consultoria Jurídica, exceto no Ministério da Economia,
Fazenda e Planejamento;
bl Secretaria de Administração Geral;
c) Secretaria de Controle Interno.
Art. 78. Ao Gabinete dos Ministros compete:
I - incumbir-se das relações públicas e do preparo e despacho do expediente pessoal do Ministro de Estado, bem assim
assisti-Io em sua representação política e social;
II - acompanhar o andamento dos projetos de interesse
do Ministério, em tramitação no Congresso Nacional, em articulação 'com a Secretaria Federal de Assuntos Legislativos;
III - providenciar o atendimento às consultas e requerimentos formulados pelo Congresso Nacional;
IV - providenciar a publicação oficial e a divulgação das
matérias relacionadas com a área de atuação do Ministério;
V - exercer outras atribuições que lhe forem cometidas
pelo Mínístro de Estado.
Art. 79. Às Consultorias Jurídicas dos Ministérios compete:
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 182(3):1889-2283, maio/jun. 1990.
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I - atender aos encargos de consultoria e assessoramento jurídicos aos colegiados presididos pelo Ministro de Estado e
aos órgãos do Ministério e realizar os demais serviços jurídicos
que lhe sejam atribuídos;
II - coligir os elementos de fato e de direito e preparar as
informações que devam ser prestadas, por autoridade do Ministério, em mandado de segurança;
lU - examinar ordens e sentenças judiciais e orientar as
autoridades do Ministério, quanto ao seu exato cumprimento;
IV - examinar os fundamentos e a forma jurídica dos atos
propostos ao Ministro de Estado;
V - elaborar e rever projetos de atos normativos a serem
expedidos no âmbito do Ministério.
Parágrafo único. Compete aos Consultores Jurídicos e, no
Ministério da Economia, Fazenda e Planejamento, ao Procurador-Geral da Fazenda Nacional, prestar assistência direta e
imediata aos respectivos Ministros de Estado.
Art. 80. Às Secretarias de Administração Geral, órgãos
setoriais dos Sistemas de Planejamento Federal, Modernização
Administrativa, Orçamento, Programação Financeira, Pessoal
Civil e de Serviços Gerais compete, no âmbito dos respectivos
ministérios:
I - assessorar o Secretário-Executivo na Supervisão
dos órgãos subordinados;
II - propor diretrizes para o planejamento da ação global do Ministério;
IH - - exercer a supervisão e a coordenação das atividades de planejamento, orçamento, modernização administrativa e
programação financeira, de acordo com as instruções expedidas
pelo Secretário-Executivo;
IV - formular a política de recursos humanos, mediante
planos de recrutamento e seleção e de desenvolvimento e aperfeiçoamento profissional;
V - orientar e coordenar a execução das políticas de recursos humanos, de assistência e de medicina social, observada
a legislação pertinente;
VI - promover o levantamento e análise das necessidades de recursos humanos dos órgãos do Ministério;
CoL Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 182(3):1889-2283, maio/jun. 1990.
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VII - formular planos relativos aos demais recursos materiais ou administrativos e supervisionar sua execução;
VIII - planejar, coordenar, supervisionar e controlar a
execução das atividades referentes à administração de material,
obras, comunicações, documentação, transportes, edifícios publicos e imóveis residenciais;
IX - supervisionar, coordenar e controlar as atividades
de execução orçamentária e financeira e de apoio administrativo
aos órgãos do Ministério.
Art. 81. As Secretarias de Controle Interno, como órgãos
setoriais do Sistema de Controle Interno, compete exercer, no
âmbito dos respectivos Ministérios, as atribuições previstas no
Decreto n? 93.874 1121, de 23 de dezembro de 1986.
Seção III
Dos Órgãos Específicos
Subseção I
Do Ministério da Justiça
Art. 82. O Ministério da Justiça tem em sua área de competência:
I - ordem jurídica, nacionalidade, cidadania, direitos
políticos, garantias constitucionais;
II - segurança pública; Polícia Federal, Rodoviária e
Ferroviária Federal e do Distrito Federal;
111
administração penitenciária;
IV
estrangeiros;
V
documentação, publícação e arquivo dos atos oficiais;
defesa da ordem econômica e metrologia legal;
VI
índios;
VII
registro do comércio e propriedade industrial.
VIII

(12) V. Coleção das Leis de 1986, volume VIII, pág , 810.
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Art. 83. São órgãos específicos do Ministério da Justiça:
I
o Conselho de Defesa dos Direitos da Pessoa Hu-

mana;
II
o Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária;
III
o Conselho Nacional de Trânsito;
IV - o Conselho Federal de Entorpecentes;
V - o Conselho Superior de Defesa da Liberdade de
Criação e de Expressão;
VI
o Conselho Nacional dos Direitos da Mulher;
VII - o Conselho Nacional de Segurança Pública;
VIII - o Conselho Nacional de Metrologia, Normalização
e Qualidade Industrial;
IX
a Secretaria Federal de Assuntos Legislativos;
X
a Secretaria Nacional dos Direitos da Cidadania e
Justiça;
XI
a Secretaria Nacional de Direito Econômico;
XII
a Secretaria de Polícia Federal;
XIII
o Arquivo Nacional;
XIV
a Imprensa N acional ,
Art. 84. Ao Conselho de Defesa dos Direitos da Pessoa
Humana compete promover e defender os direitos fundamentais
da pessoa humana, zelando pela aplicação das normas que os
asseguram e determinando ações para evitar abusos e lesões a
esses direitos.
Art. 85. Ao Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária, compete executar as atividades previstas no art. 64
da Lei ri? 7.210( 131, de 11 de julho de 1984.
Art. 86. Ao Conselho Nacional de Trânsito compete atuar
como órgão normativo e de coordenação da política e do Sistema Nacional de Trânsito.
Art. 87. Ao Conselho Federal de Entorpecentes compete
propor a política nacional de entorpecentes, elaborar planos,
(13) V. Coleção das Leis de 1984, volume V, pág. 68.
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exercer a orientação normativa, coordenação geral, supervisão,
controle e fiscalização das atividades relacionadas com o tráfico
e uso de entorpecentes e substâncias que determinem dependência física ou psíquica, bem assim exercer outras funções em
consonância com os objetivos do Sistema Nacional de Prevenção, Fiscalização e Repressão de Entorpecentes.
Art. 88. Ao Conselho Superior de Defesa da Liberdade de
Criação e de Expressão compete:
I - apreciar denúncias de restrição às liberdades de pensamento, criação, expressão e informação;
II - estudar e propor instrumentos de defesa das liberdades de pensamento, criação, expressão e informação;
IH - elaborar normas e critérios que orientem o exercício
da classificação, para efeito indicativo, de diversões públicas e
de programas de rádio e televisão;
IV - emitir pareceres sobre recursos de decisões relativas
à classificação. para efeito indicativo, de diversões públicas e
de programas de rádio e televisão, a serem submetidos ao julgamento do Ministro de Estado.
Art. 89. Ao Conselho Nacional dos Direitos da Mulher
compete promover, em âmbito nacional, políticas que visem
eliminar a discriminação da mulher, assegurando-lhe condições
de liberdade e de igualdade de direitos e a sua plena participação nas atividades políticas, econômicas, sociais e culturais do
País.
Art. 90. Ao Conselho Nacional de Segurança Pública compete:
I - formular a Política Nacional de Segurança Pública;
II - estabelecer diretrizes, elaborar normas e articular a
coordenação da Política Nacional de Segurança Pública;
In - estimular a modernização de estruturas organizacionais das polícias civil e militar dos Estados e do Distrito Federal;
IV - desenvolver estudos e ações visando aumentar a ;eficiência dos serviços policiais, promovendo o intercâmbio de
experiências;
V - estudar, analisar e sugerir alterações na legislação
pertinente.
Cal. Leis Rep. Fed. Brasil. Brasília, 182(3):1889-2283, maío/jun. 1990.
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Art. 91. Ao Conselho Nacional de Metrologia, N ormalização e Qualidade Industrial compete exercer as atribuições a ele
conferidas pela Lei n? 5.966,( 14 ) de 11 de dezembro de 1973, e legislação superveniente.
Art. 92. À Secretaria Federal de Assuntos Legislativos
compete:
I - promover a articulação do Ministério com o Poder
Legislativo;
II - propor e elaborar, em conjunto com a Consultoria
Jurídica, decretos e outros atos de natureza normativa de interesse do Ministério;
lU - emitir pareceres em projetos de lei em tramitação no
Congresso Nacional;
IV - prestar apoio às comissões e grupos especiais constituídos pelo Ministro de Estado, com o objetivo de reformar códigos e outros diplomas legais;
V - manter centro de documentação destinado ao acompanhamento do processo legislativo e das. alterações do ordenamento jurídico.
Art. 93. A Secretaria Federal de Assuntos Legislativos
tem a seguinte estrutura básica:
I
Departamento de Análise e de Elaboração Legislativa;
II
Departamento de Estudos e Acompanhamento Legislativo.
Art. 94. Ao Departamento de Análise e de Elaboração Legislativa compete:
I - propor e elaborar, em conjunto com a Consultoria
Jurídica, projetos de leis, decretos e outros atos de natureza
normativa de interesse do Ministério;
II - prestar apoio às comissões e grupos especiais constituídos, pelo Ministro de Estado, com o objetivo de reformar códigos e outros diplomas legais;
In - exercer outras atribuições que lhe forem cometidas
pelo Secretário.
(14) V. Coleção das Leis de 1973, volume VII, pág. 89.
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Art. 95. Ao Departamento de Estudos e Acompanhamento
Legislativo compete:
I - manter centro de documentação destinado ao acompanhamento do processo legislativo e das alterações do ordenamento jurídico;
II - emitir pareceres em projetos de lei em tramitação no
Congresso Nacional;
III - prestar apoio ao Secretário na articulação do Ministério com o Poder Legislativo, bem assim exercer outras atribuições que lhe forem por ele cometidas.
Art. 96. A Secretaria Nacional dos Direitos da Cidadania
e Justiça compete:
I - promover e defender os direitos da cidadania;
II - desenvolver estudos e encaminhar providências referentes às liberdades públicas;
III - manter articulação com as instituições representativas da comunidade;
IV - classificar, para efeito indicativo, as diversões públicas e os programas de televisão, de acordo com as resoluções
do Conselho Superior de Defesa da Liberdade de Criação e Expressão;
V - tratar dos assuntos relacionados com a nacionalidade e o regime jurídico dos estrangeiros;
VI
receber, registrar e encaminhar os pedidos de extradição;
VII
executar as atividades previstas no art. 72 da Lei
n? 7.210, de 11 de julho de 1984;
VIII - processar, estudar e encaminhar expedientes de 'interesse do Poder Judiciário e da Defensoria Pública;
IX - desenvolver estudos e projetos relacionados com o
Poder Judiciário e a Defensoria Pública;
X - articular-se com o Ministério Público para adoção
de medidas de defesa dos interesses difusos e de controle da atividade policial;
XI - opinar sobre as solicitações de concessão de títulos
de utilidade pública; registrar e fiscalizar as entidades que executam serviços de microfilmagem;
CoL Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 182(3):1889-2283. maio/jun. 1990.
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XII - processar e examinar pedidos de autorização para
instalação de filial, agência estabelecimento no País, por sociedade estrangeira com sede no exterior, sem prejuízo da competência de outros órgãos federais.
Art. 97. A Secretaria Nacional dos Direitos da Cidadania
e Justiça tem a seguinte estrutura básica:
I
Departamento de Estrangeiros;
II
Departamento de Classificação Indicativa;
III
Departamento de Assuntos da Cidadania;
IV
Departamento de Assuntos Penitenciários.
Art. 98. Ao Departamento de Estrangeiros compete;
I - tratar dos assuntos relacionados com a concessão de
naturalização, a permanência no País e o regime jurídico dos estrangeiros;
II - receber, registrar e encaminhar os pedidos de extradição, bem assim tratar de assuntos relacionados com o asilo
político;
III ~ exercer outras atribuições que lhe forem cometidas
pelo Secretário.
Art. 99. Ao Departamento de Classificação Indicativa
compete;
I ~ manter o acompanhamento de programas de televisão e diversões públicas;
II - classificar, para efeito indicativo, as diversões públícas e os programas de televisão, de acordo com as resoluções do
Conselho Superior de Defesa da Liberdade de Criação e Expressão;

III - exercer outras atribuições que lhe forem cometidas
pelo Secretário.
Art. 100. Ao Departamento Assuntos da Cidadania compete:
I - promover e defender os direitos da cidadania;
II - desenvolver estudos e encaminhar pendências referentes à defesa das liberdades públicas;
III - manter articulação com as instituições representativas da comunidade nas questões referentes aos direitos da cidadania;
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 182(3):1889·2283, maio/jun. 1990.
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IV - exercer outras atribuições que lhe forem cometidas
pelo Secretário.
Art. 101. Ao Departamento de Assuntos Penitenciários
compete:

I - desenvolver estudos e projetos relacionados com o
sistema penitenciário;
II - executar as atividades previstas no art. 72 da Lei n?
7.210, de 11 de julho de 1984.
Art. 102.
compete:

À

Secretaria Nacional de

Direito Econômico

I - formular, promover, coordenar e supervisionar a
política de proteção e defesa econômica do consumidor e do registro do comércio;
II - formular, promover, coordenar e supervisionar as
políticas de metrologia e de normalização de bens e serviços;
111 - apurar, prevenir e reprimir os abusos do poder econômico, por intermédio do Conselho Administrativo de Defesa
Econômica;
IV - zelar pelos direitos e interesses dos consumidores,
promovendo as medidas necessárias para assegurá-los;
V - aplicar a legislação de intervenção no domínio econômico para assegurar a livre distribuição de bens e serviços;
VI
fixar diretrizes de ação às entidades e órgãos vinculados;
VII
orientar, coordenar e articular os órgãos da administração pública quanto à efetivação de medidas de proteção e
defesa econômica;

VIII - realizar ou promover a realização de convênios com
órgãos públicos ou com entidades civis, para execução de planos, programas e fiscalização do cumprimento das normas e medidas federais;
IX - promover, desenvolver, coordenar e supervisionar
atividades de divulgação e de formação de consciência coletiva
dos direitos do consumidor.
Art. 103. A Secretaria Nacional de Direito Econômico tem
a seguinte estrutura básica:
CoL Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 182(3):1889-2283, maío/jun. 1990.
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Departamento de Proteção e Defesa do Consumidor;
I
U
Departamento Nacional do Registro do Comércio;
UI
Departamento Nacional de Proteção e Defesa Econômica.
Art. 104. Ao Departamento de Proteção e Defesa do Consumidor compete:
I - formular, coordenar, supervisionar e controlar a
política nacional de proteção e defesa do consumidor;
U - adotar medidas para prevenir e coibir delitos, fraudes e abusos contra o consumidor;
III - promover a formação de consciência coletiva dos direitos do consumidor;
IV propor o aperfeiçoamento da legislação sobre o direito do consumidor;
V - articular os órgãos da Administração Públíca Federal com os correspondentes dos Estados, do Distrito Federal e
dos Municípios, bem assim com entidades privadas ligadas à
proteção e defesa do consumidor.
Art. 105. Ao Departamento Nacional do Registro do Comércio compete:
I - supervisionar, coordenar e orientar, em todo território nacional, as autoridades e os órgãos públicos incumbidos da
execução do registro do comércio e atividades correlatas;
11 - providenciar e promover, supletivamente, medidas
tendentes a suprir ou corrigir ausências, falhas ou deficiências
dos serviços do registro do comércio e afins;
UI - organizar e manter atualizado o cadastro geral dos
comerciantes e sociedades mercantis, existentes em funcionamento no território nacional.
Art. 106. Ao Departamento de Proteção e Defesa Econômica compete:
I - adotar medidas para coibir atos e práticas contrárias
à livre iniciativa e concorrência;
11 - fomentar a formação e consciência da relevância dos
mecanismos de mercado;
UI - propor o constante aperfeiçoamento e adequação da
legislação pertinente ao combate do abuso do poder econômico.
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Art. 107. À Secretaria de Polícia Federal compete:
I - articular-se com os órgãos do sistema de segurança
pública no combate à criminalidade e à violência de qualquer
natureza, promovendo ações para a preservação da ordem pública, da incolumidade das pessoas e do patrimônio;
II - acompanhar a atuação dos órgãos de segurança pública e propor medidas que assegurem a prevenção e repressão
da violência;
lU - propor medidas com vistas à maior eficácia dos órgãos de segurança pública;
IV
normatizar e fiscalizar os serviços privados de segurança;
V
coordenar e promover o intercâmbio dos serviços
de identificação civil e criminal;
VI - supervisionar a Polícia Federal;
VII - elaborar projetos e programas de formação, treinamento e especialização do pessoal da Polícia Federal;
VIII - colaborar com organizações internacionais relacionadas com a polícia criminal.
IX - estabelecer diretrizes técnicas relativas às atividades das Polícias Rodoviária e Ferroviária Federal.
Art. lOS. A Secretaria de Polícia Federal tem a seguinte estrutura básica:
I
Departamento de Polícia Federal;
II - Departamento Nacional de Trânsito;
III - Departamento de Assuntos de Segurança Pública.
Art. 109. Ao Departamento de Policia Federal compete:
I - apurar infrações penais contra a ordem política e social ou em detrimento de bens, serviços e interesses da União
ou de suas entidades autárquicas e empresas públicas, assim
como outras infrações cuja prática tenha repercussão interestadual ou internacional e exija repressão uniforme, na forma da
lei;
11 - prevenir e reprimir o tráfico ilícito de entorpecentes
e drogas afins, o contrabando e o descaminho, sem prejuízo da
ação fazendária e de outros órgãos públicos nas respectivas
áreas de competência;
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 182(3):1889-2283, maio/jun. 1990.
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IH - exercer as funções de polícia marítima, aérea e de
fronteiras;
IV - exercer, com exclusividade, as funções de polícia judiciária da União.
Art. 110. Ao Departamento Nacional de Trânsito compete
exercer a supervisão, coordenação e controle da execução da
política nacional de trânsito, realizar pesquisas relativas ao
trânsito e prestar apoio técnico, administrativo e financeiro ao
Conselho Nacional de Trânsito.
Art. 111. Ao Departamento de Assuntos de Segurança PÚblica compete articular-se com os órgãos do sistema de segurança pública no combate à criminalidade e à violência de qualquer
natureza, promover ações para a preservação da ordem pública,
da incolumidade das pessoas, normatizar e fiscalizar os serviços privados de segurança e prover os serviços de SecretariaExecutiva do Conselho N acionaI de Segurança Pública.
Art. 112. Ao Arquivo Nacional compete recolher e preservar o patrimônio documental da Nação brasileira, com o objetivo de divulgar o respectivo conteúdo de natureza científicocultural e incentivar a pesquisa relacionada com os fundamentos e as perspectivas do desenvolvimento nacional.
Art. 113. A Imprensa Nacional compete a publicação e divulgação dos atos oficiais e a execução de trabalhos gráficos para a Administração Pública Federal.
Art. 114. Ao Ministério da Justiça vinculam-se o Instituto
Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial, a
Radiobrás - Empresa Brasileira de Comunicação S.A., a Fundação Nacional do Índio e o Instituto Nacional da Propriedade
Industrial.

Subseção II
Do Ministério da Educação
Art. 115. O Ministério da Educação tem em sua área de
competência:
I - política nacional de educaçâo;
II - educação, ensino civil, pesquisas e extensão universitárias;
Colo Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 182(3):1889-2283, maio/jun. 1990.
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lU - magistério;
IV - educação especial;
Art. 116. São órgãos específicos do Ministério da Educação:

I
o Conselho Federal de Educação;
U
a Secretaria Nacional de Educação Básica;
UI
a Secretaria Nacional de Educação Tecnológica;
IV
a Secretaria Nacional de Educação Superior;
V
o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais;
VI - a Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de
Nivel Superior.
Art. 117. Ao Conselho Federal de Educação compete colaborar na formulação da Política Nacional de Educação, exercer
atuação normativa quanto à organização, funcionamento, expansão e aperfeiçoamento do Sistema Federal de Ensino, e, especialmente:
I - interpretar, na órbita administrativa, os dispositivos da legislação referente ao ensino superior;
U - propor modificações e medidas que visem à organização, funcionamento, expansão e aperfeiçoamento do ensino;
IH - autorizar experiências pedagógicas para os estabelecimentos de ensino do sistema federal;
IV - opinar sobre a autorização e o reconhecimento
dos estabelecimentos isolados de ensino superior, federais e
particulares e de universidades não compreendidas no art. 15 da
Lei n? 4.024 1151, de 20 de dezembro de 1961;
V - propor normas para renovação periódica do reconhecimento concedido a universidades e a estabelecimentos isolados de ensino superior;
VI - aprovar os regimentos dos estabelecimentos isolados de ensino superior e os estatutos e regimentos gerais das
universidades sujeitas a sua jurisdição;

(15) V. Coleção das Leis de 1961, volume VII, pág. 51.
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VII - fixar as condições para revalidação de diplomas
expedidos por instituições estrangeiras de nível superior e de 2?
grau para os fins previstos em lei;
VIII - exercer, a competência relativa a anuidades, taxas
e demais emalumentos correspondentes aos serviços prestados
pelos estabelecimentos de ensino;
IX - fixar os currículos mínimos e a duração míni ma
dos cursos superiores correspondentes a profissões reguladas por lei e de outros necessários ao desenvolvimento nacional;
X - baixar normas sobre os exames de suficiência
destinados ao recrutamento de professores e especialistas para
o ensino de I? e 2? graus e indicar os estabelecimentos de ensino
que os realizarão;
XI - dispor sobre as adaptações necessárias no caso
de transferências de alunos de cursos superiores, inclusive
quando oriundos do exterior;
XII - promover sindicâncias nos institutos de ensino
sujeitos à sua jurisdição;
XIII - propor, após inquérito administrativo, a suspensão do funcionamento de qualquer estabelecimento isolado de
ensino superior ou da autonomia de qualquer universidade, por
motivo de infringência da legislação de ensino ou de preceito
estatutário ou regimental, designando Diretor ou Reitor pro
tempore;

XIV - fixar as matérias do núcleo comum dos cursos de
I? e 2? graus, definindo-lhes os objetivos e amplitude, bem assim o mínimo a ser exigido em cada habilitação profissional ou
conjunto de habilitações afins;
XV - relacionar as matérias de ensino de I? e 2? graus
do Sistema Federal que poderão ser escolhidas pelos estabelecimentos para constituir a parte diversificada dos seus currículos
plenos;
XVI - dispor sobre os principios que regerão a complementação de estudos para o registro de professores, na forma
do art. 78 da Lei n? 5.692 1161, de 11 de outubro de 1971;
(16) V. Coleção das Leis de 1971, volume V, pág. 59.
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XVII

opinar sobre a incorporação de estabelecimentos

de ensino superior ao sistema federal;

XVIII - aprovar os planos de curso (art. 18 da Lei n~
5.5401171, de 28 de novembro de 1968), para efeito do disposto no
art. 9~, parágrafo único, do Decreto-Lei n~ 464 (18), de 11 de novembro de 1969;
XIX - apreciar recursos de decisões finais nos casos do
art. 50 da Lei n~ 5.540, de 1968.
Parágrafo único. Os atos e decisões do Conselho Federal
de Educação somente produzirão efeitos depois de aprovados ou
homologados pelo Ministro da Educação.
Art. 118. A Secretaria Nacional de Educação Básica compete:
I - propor ao Ministro de Estado a política e as diretrizes para o desenvolvimento da educação básica e da educa-

ção especial;
11 - prestar cooperação técnica e apoio financeiro aos
Sistemas de Ensino na área da educação básica e da educação

especial;
III -

sugerir a política de formação do magistério para a

educação de menores até seis anos, para o ensino fundamental e
a política de valorização do magistério do ensino fundamental e
do ensino médio;

IV - sugerir a política de formação e valorização do
magistério para a educação especial;
V - zelar pelo cumprimento dos dispositivos constitucionais referentes ao direito à educação, inclusive no que tange
à destinação de recursos para a universalízação da alfabetização, para o ensino fundamental e para programas suplementares de alimentação e assistência à saúde, transporte e material
didático;
VI - criar mecanismos de articulação com as entidades,
sistemas de ensino e setores sociais;

(17) V. Coleção das Leis de 1968, volume VII, pág. 152.
(18) V. Coleção das Leis de 1969, volume I, pég. 64.
Cal. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 182(3):1889-2283, maio/jun. 1990.
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VU - produzir e divulgar documentação técnica e pedagógica relacionada com a educação básica e a educação especial;
VUI - elaborar propostas de dispositivos legais relativos
à educação básica e educação especial;
IX - incentivar e disseminar as experiências técnicopedagógicas.
Art. 119. A Secretaria Nacional de Educação Básica tem a
seguinte estrutura básica:
I ~ Departamento de Educação Pré-Escolar e de Ensino
Fundamental;
U - Departamento de Ensino Médio;
UI - Departamento de Educação Supletiva e Especial.
Art. 120. Ao Departamento de Educação Pré-Escolar e de
Ensino Fundamental compete:
I - propor ao Ministro de Estado a política e as diretrizes para o desenvolvimento da educação pré-escolar e do ensino
fundamental;
11 - prestar cooperação técnica e apoio financeiro aos
Sistemas de Ensino na área de educação pré-escolar e de ensino
fundamental;
UI - sugerir a política de formação e valorização do magistério para a educação de menores até seis anos e do ensino
fundamental.
IV - produzir e divulgar documentação técnica e pedagógica relacionada com a educação pré-escolar e com o ensino fundamental;
V - elaborar propostas de dispositivos legais relativos à
educação pré-escolar e ao ensino fundamental.
Art. 121.

Ao Departamento de Ensino Médio compete:

I - propor ao Ministro de Estado a política e as diretrizes para o desenvolvimento do ensino médio;
II - prestar cooperação técnica e apoio financeiro aos sistemas de Ensino na área do ensino médio;
lU - sugerir a política de formação e valorização do magistério para o ensino médio;
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IV ~ produzir e divulgar documentação técnica e pedagógica relacionada com o ensino médio;
V - elaborar propostas de dispositivos legais relativos ao
ensino médio.
Art. 122. Ao Departamento de Educação Supletiva e Especial compete:
I - propor ao Ministro de Estado a política e as diretrizes para o desenvolvimento da educação supletiva e especial;
II - prestar cooperação técnica e apoio financeiro aos
Sistemas de Ensino na área de educação supletiva e especial;
III - sugerir a política de formação e valorização do magistério do ensino supletivo e especial;
IV - produzir e divulgar documentação técnica e pedagógica relacionada com a educação supletiva e especial;
V - elaborar propostas de dispositivos legais relativos à
educação supletiva e especial.
Art. 123. À Secretaria Nacional de Educação Tecnológica
compete:
I - propor políticas e diretrizes para o desenvolvimento
do ensino de formação profissional, a nivel de pré-qualificação
técnica e tecnológica, nas áreas industrial, agrícola e de serviços;

II - promover e coordenar o ensino para formação profissional, mediante convênios de cooperação técnica e financeira
com os Estados, o Distrito Federal e os Municípios;
III - estabelecer prioridades para o desenvolvimento do
ensino de formação profissional, considerando as características
locais e regionais;
IV - promover mecanismos de articulação e interpretação
com as entidades e diversos sistemas de ensino inclusive estadual e municipal, bem assim com os demais setores sociais;
V - promover estratégias alternativas para o desenvolvimento de recursos humanos no ensino de formação profissional;
VI - divulgar documentação técnica e pedagógica relacionada com o ensino de formação profissional.
Art. 124. A Secretaria Nacional de Educação Tecnológica
tem a seguinte estrutura básica:
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 182(3):1889-2283, maío/jun. 1990.
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I

Departamento de Políticas para Formação Profissio-

nal;

II
Departamento Técnico-Pedagógico e de Desenvolvimento do Ensino.
Art. 125. Ao Departamento de Políticas para Formação
Profissional compete:
I - propor diretrizes e estratégias para o desenvolvimento do ensino de formação profissional nos diversos níveis e
áreas da economia;
II - acompanhar o desenvolvimento das atividades e programas de ensino de formação profissional.
Art. 126. Ao Departamento Técnico- Pedagógico e de Desenvolvimento do Ensino compete:
I - estabelecer diretrizes para organização e atualização
dos currículos de formação profissional;
11 - acompanhar e supervisionar as Instituições Federais
de Ensino e articular-se com sistemas congêneres dos Estados,
do Distrito Federal e dos Municípios visando a garantir a qualidade do ensino;
III - promover a formação profissional rural, em articulação com órgãos dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios;
IV - promover a articulação entre as instituições de ensino e o Serviço Nacional da Indústria, o Serviço Nacional do Comércio, o Serviço Social da Indústria e o Serviço Social do Comércio;
V - promover o aperfeiçoamento de pessoal docente especialista para o desenvolvimento de formação profissional;
VI - promover a modernização das instituições de ensino
de formação profissional, inclusive mediante reequipamento e
adequação de suas instalações.
Art. 127. À Secretaria Nacional de Educação Superior
compete:
I - propor ao Ministro de Estado, em articulação com
os demais envolvidos, a política nacional de educação superior;
11 - planejar, coordenar, orientar e supervisionar a execução da politica nacional de educação superior aprovada pelo
Ministro de Estado;
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília. 182(3):1889-2283, maio/jun. 1990.

1954
111 ~ articular-se com as universidades e instituições isoladas de ensino superior integrantes do sistema federal de educação, visando à integração das ações;
IV - orientar e supervisionar as universidades e instituições de ensino superior privado. integrantes do sistema federal
de educação;
V - prestar cooperação técnica às unidades federativas
que mantenham atividades no campo da educação superior;
VI - prestar cooperação técnica às instituições particulares de ensino superior;
VII - atuar como órgão setorial de ciência e tecnologia do
Ministério da Educação, para as finalidades previstas no Decreto n? 75.225 1191, de 15 de janeiro de 1975;
VIII - manter intercâmbio com entidades congêneres nacionais e estrangeiras, inclusive mediante a celebração de acordos e convênios.

Art. 128. A Secretaria Nacional de Educação Superior tem
a seguinte estrutura básica:
I
11

Departamento de Política de Ensino Superior;
Departamento de Desenvolvimento do Ensino Supe-

rior.

Art. 129.
compete:
I -

Ao Departamento de Política de Ensino Superior

propor a Política Nacional de Educação Superior e

coordenar e supervisionar a sua execução;

II - integrar as ações das Universidades e Instituições
Isoladas de Ensino Superior públicas integrantes do Sistema
Federal de Educação;
IH -

supervisionar as universidades e instituições priva-

das de ensino superior integrantes do Sistema Federal de Educação.

Art. 130. Ao Departamento de Desenvolvimento do Ensino Superior compete:
(19) V. Coleção das Leis de 1975, volume lI, pág. 42.
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I - manter intercâmbio com entidades congêneres nacionais e estrangeiras, inclusive mediante a celebração de acordos
e convênios;
II - atuar como órgão setorial de Ciência e Tecnologia do
Ministério da Educação, para fins do Decreto n? 75.225, de 1975;
111 - articular-se com as universidades e instituições isoladas de ensino superior integrantes do sistema federal de educação, visando à integração das ações.
Art. 131. Ao Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas
Educacionais compete:
I - promover o desenvolvimento de estudos e pesquisas
mediante apoio técnico e financeiro a projetos de investigação e
experimentação, executados por instituições públicas e privadas ou por pesquisadores isolados, em áreas de interesse da administração educacional;
II - desenvolver ações relativas ao estabelecimento de diretrizes para a pesquisa educacional, acompanhamento e avaliação da produção do conhecimento científico na área de educação;

IH - estabelecer e implementar critérios e mecanismos
institucionais de financiamento de estudos e pesquisas, assim
como de assessoramento a instituições de pesquisa e órgãos governamentais;
IV - desenvolver e gerenciar o Sistema de Informações
Bibliográficas em Educação (acervo de publicações convencionais e não convencionais), promover a melhoria da utilização
desse acervo e apoiar os processos de planejamento e tomada de
decisões.
Art. 132. A Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal
de Nível Superior compete:
I - subsidiar a Secretaria Nacional de Educação Superior do Ministério da Educação, na formulação da polítíca referente à pós-graduação, pesquisa científica e tecnológica e formação de recursos humanos de nível superior;
II - elaborar a proposta do Plano Nacional de PósGraduação, acompanhar e coordenar a sua execução, bem assim
fomentar mediante a concessão de auxílios financeiros o aperfeiçoamento do pessoal de nível superior;
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 182(3):1889-2283, maio/jun. 1990.
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IH - promover estudos e avaliações sobre ensino superior, necessários para a formulação da política de pósgraduação e de aperfeiçoamento de recursos humanos;
IV - fomentar atividades que direta ou indiretamente
contribuam para o desenvolvimento e consolidação das Instituições de Ensino Superior;
V - conceder bolsas de estudos para a formação e aperfeiçoamento de recursos humanos de nível superior;
VI - exercer as atribuições previstas nos incisos IV a VII
e IX a XI e XIII do art. I? do Decreto n? 86.816(20), de 5 de janeiro de 1982;
VII - manter intercâmbio e contato com outros órgãos da
administração pública ou com entidades privadas, inclusive internacionais ou estrangeiras, visando à celebração de convênios, acordos, contratos e ajustes relativos à pós-graduaçêo e ao
aperfeiçoamento do pessoal de nível superior.
Art. 133. Ao Ministério da Educação vinculam-se o Colégio Pedro lI, a Fundação de Assistência ao Estudante, o Instituto Benjamin Constant, o Instituto Nacional de Educação de
Surdos, as Universidades Federais, os Estabelecimentos Isolados de Ensino Superior, os Centros Federais de Educação Tecnológica, as Escolas Técnicas Federais, as Escolas Agrotécnicas Federais, o Hospital de Clínicas de Porto Alegre, o Fundo
Nacional de Desenvolvimento da Educação, a Fundação Roquette Pinto, a Fundação Joaquim Nabuco e as Fundações Universitárias.

Subseção III

Do Ministério da Saúde
Art. 134.

O Ministério da Saúde tem em sua área de com-

petência:

I
II -

política nacional de saúde;
atividades médicas e paramédicas;
ação preventiva na área de saúde e vigilância sanitá-

lU ria nas fronteiras, nos portos e aeroportos;

(20) V. Coleção das Leis de 1982, volume II, pág. 1.
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controle de drogas, medicamentos e alimentos;
V ~ pesquisas médico-sanitárias.
Art. 135. São órgãos específicos do Ministério da Saúde;
I
o Conselho Nacional de Saúde;
U
a Secretaria Nacional de Vigilância Sanitária;
UI
a Secretaria Nacional de Assistência à Saúde.
IV -

Art. 136.

Ao Conselho Nacional de Saúde compete:

I - atuar na formulação da estratégia e no controle da
execução da Política Nacional de Saúde, em nível federal;
U - estabelecer diretrizes a serem observadas na elaboração dos planos de saúde, em função das características epidemiológicas e da organização dos serviços;
IH - elaborar cronograma de transferência de recursos financeiros aos Estados, Distrito Federal e Municípios, consignados ao Sistema Único de Saúde;
IV - aprovar os critérios e valores para remuneração de
serviços e os parâmetros de cobertura assistencial.
Art. 137.
compete:

A Secretaria Nacional de Vigilância Sanitária

I - promover, elaborar, controlar e fiscalizar a aplicação
e o cumprimehto de normas e padrões de interesse sanitário, relativos a medicamentos, alimentos, cosméticos, equipamentos,
serviços, produtos, toxicologia e outros;
U - controlar e fiscalizar procedimentos, produtos e
substâncias de interesse para a saúde;
In - fiscalizar e inspecionar alimentos, bebidas e água para consumo humano;
IV - controlar os bens de consumo que direta ou indiretamente se relacionem com a saúde, nas suas diferentes etapas.
da produção ao consumo.

Art. 138. A Secretaria Nacional de Vigilância Sanitária
tem a seguinte estrutura básica:
I
U

Departamento 'I'écníco- Normativo;
Departamento Técnico-Operacional.
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Art. 139. Ao Departamento Técnico-Normativo compete
promover a elaboração, controlar a aplicação e fiscalizar o cumprimento de normas e padrões relativos à vigilância sanitária de
produtos, e serviços e de imigrantes.
Art. 140. Ao Departamento Técnico-Operacional compete
coordenar o conjunto de atividades técnico-operacionais necessárias à implementação do Sistema Nacional de Vigilância Sanitária.
Art. 141. A Secretaria Nacional de Assistência à Saúde
compete:
I - acompanhar e cooperar com a execução das ações de
saúde desenvolvidas pelos Estados, pelo Distrito Federal e pelos Municípios;
11 - elaborar e promover a execução de programas nacionais nos campos de saúde materno-infantil, saúde bucal, saúde
mental, nutrição, doenças crônico-degenerativas, sangue e hemoderivados, assistência à pneumologia e dermatologia sanitárias, doenças sexualmente transmissíveis e AIDS;
III - prestar serviços médicos de excelência ou de referência nacional;
IV - atnar no controle da prestação de serviços que se relacionem direta ou indiretamente com a saúde.
Art. 142. A Secretaria Nacional de Assistência à Saúde
tem a seguinte estrutura básica:
I
Departamento de Normas;
II
Departamento Nacional de Programas de Saúde;
III
Departamento do Sistema Único de Saúde.
Art. 143. Ao Departamento de Normas compete coordenar,
acompanhar, supervionar, controlar e avaliar as atividades referentes a normas técnico-operacionais, análise e avaliação e controle de informações assistenciais e custos e tarifas dos órgãos e
entidades do setor.
Art. 144. Ao Departamento Nacional de Programas de
Saúde compete promover a execução e avaliar programas de
abrangência nacional, prestar serviços médicos assistenciais e
de excelência ou de referência nacional e desenvolver projetos
técnico-operacionais nas áreas de saúde materno-infantil, menCol. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília. 182(3):1889"2283. maio/jun. 1990.
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tal, de doenças crônico-degenerativas, de sangue e hemoderivados, pneumologia e dermatologia sanitária, doenças sexualmente transmissíveis e AIDS.
Art. 145. Ao Departamento do Sistema Único de Saúde
compete a administração e o acompanhamento da implantação
do referido Sistema.
Art. 146. Ao Ministério da Saúde vinculam-se a Fundação
Oswaldo Cruz, a Fundação Nacional de Saúde, o Instituto Nacional de Assistência Médica da Previdência Social, o Instituto
Nacional de Alimentação e Nutrição, a Fundação das Pioneiras
Sociais, a Central de Medicamentos, o Hospital Nossa Senhora
da Conceição S.A., o Hospital Fêmina S.A. e o Hospital Cristo
Redentor S.A.

Subseção IV

Do Ministério da Economia, Fazenda e Planejamento
Art. 147. O Ministério da Economia, Fazenda e Planejamento tem em sua área de competência:
I - moeda, crédito, instituições financeiras, capitalização, seguros privados e poupança popular;
II
administração tributária;
IH
administração orçamentária e financeira;
IV
administração patrimonial;
V
comércio exterior;
VI
negociações econômicas e financeiras com Governos e entidades estrangeiras;
VII
desenvolvimento industrial e comercial;
VIII - abastecimento e preços;
IX - elaboração de planos econômicos, projetos de diretrizes e propostas orçamentárias;
X
estudos e pesquisas sócio-econômicas;
XI - auditoria e contabilidade públicas;
XII - sistemas cartográfico e estatístico nacionais.
Art. 148. São órgãos específicos do Ministério da Economia, Fazenda e Planejamento:
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I

II
III
IV
V

VI
VII
cional:
VIII
IX
X
XI
XII
XIII

o Conselho N acionai de Política Fazendária;
o Conselho Monetário Nacional;
o Comitê Brasileiro de Nomenclatura;
o Conselho N acionai de Seguros Privados;
a Câmara Superior de Recursos Fiscais;
as 1?, 2? e 3? Conselhos de Contribuintes;
o Conselho de Recursos do Sistema Financeiro Naa
a
a
a
a
a

Secretaria Especial de Política Econômica;
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional;
Secretaria Nacional de Economia;
Secretaria da Fazenda Nacional;
Secretaria Nacional de Planejamento;
Escola de Administração Fazendária.

Art. 149. Ao Conselho Nacional de Política Fazendária
compete:
I - promover a celebração de convênios, concedendo ou
revogando benefícios fiscais do imposto de que trata a alínea b
do inciso I do art. 155 da Constituição, nos termos do disposto
no § 8? do art. 34 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias e na Lei Complementar n? 24(21), de 7 de janeiro de 1975;
II - promover a celebração de convênios estabelecendo
as condições gerais em que se concederão, unilateralmente,
anistia, remissão, transação, moratória e parcelamento de débitos fiscais e ampliação do prazo de recolhimento do imposto a
que alude o inciso anterior;
III - sugerir medidas visando à simplificação e à harmonização de exigências legais objetivando reduzir as despesas decorrentes de obrigações tributárias acessórias, com reflexos favoráveis no custo de comercialização de mercadorias e serviços;
IV - promover a edificação do Sistema Nacional Integrado de Informações Econõmico· Fiscais, para coleta, elaboração e
distribuição de dados básicos, essenciais à formação de políti(21) V. Coleção das Leis de 1975, volume I, pág. 3.
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cas econômico-fiscais e ao aperfeiçoamento permanente das Administrações Tributárias;
V - promover estudos e sugerir alterações visando o
aperfeiçoamento do Sistema Tributário Nacional, como mecanismo de desenvolvimento econômico e social, nos aspectos de
inter-relação entre tributação federal e estadual;
VI - colaborar com o Conselho Monetário Nacional na fixação da Política da Dívida Pública Interna e Externa dos Estados e Distrito Federal, para cumprimento da legislação pertinente;
VII - colaborar com o Conselho Monetário Nacional na
orientação das instituições financeiras públicas estaduais, propiciando sua maior eficiência como suporte básico dos Governos Estaduais.
Art. 150. Ao Conselho Monetário Nacional compete exercer as atribuições de que trata a Lei n? 4.595 (22) , de 31 de dezembro de 1964, e legislação especial superveniente.
Art. 151. Ao Comitê Brasileiro de Nomenclatura compete:
I - manter a Nomenclatura Brasileira de Mercadorias
permanentemente atualizada;
II - propor aos órgãos interessados na aplicação da N 0menclatura Brasileira de Mercadorias medidas relacionadas
com a atualização, aperfeiçoamento e harmonização dos desdobramentos de suas posições, a fim de ajustá-los às suas finalidades estatísticas ou de controle fiscal;
III - difundir o conhecimento da Nomenclatura Brasileira
de Mercadorias, inclusive mediante a publicação de seu índice e
propor as medidas necessárias à sua aplicação uniforme;
IV - promover a divulgação das Notas Explicativas da
Nomenclatura Aduaneira de Bruxelas e recomendar normas,
critérios ou notas complementares de interpretação;
V ---' aprovar, para efeito de interpretação e alcance da
Nomenclatura Brasileira de Mercadorias, as alterações introduzidas na Nomenclatura Aduaneira de Bruxelas;
VI - estabelecer critérios e normas de classificação para
aplicação uniforme da Nomenclatura Brasileira de Mercadorias,
(22) V. Coleção das Leis de 1964, volume VII, pág. 519.
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por iniciativa própria ou por solicitação de órgãos da Administração Pública incumbidos da aplicação da Nomenciatura, conforme instruções complementares aprovadas pelo Comitê;
VII - prestar assistência técnica aos órgãos diretamente
interessados na aplicação da Nomenciatura Brasileira de Mercadorias.
Art. 152. Ao Conselho Nacional de Seguros Privados compete:
I - fixar as diretrizes e normas da política de seguros
privados;
II - regular a constituição, organização, funcionamento
e fiscalização dos que exercerem atividades relativas aos seguros privados, bem como a aplicação das penalidades cabíveis;
III - estipular índices e demais condições técnicas sobre
tarifas, investimentos e outras relações patrimoniais a serem
observadas pelas sociedades seguradoras;
IV
fixar as características gerais dos contratos de seguro;
V
fixar normas gerais de contabilidade e estatística a
serem observadas pela sociedades seguradoras;
VI - delimitar o capital do Instituto de Resseguros do
Brasil e das sociedades seguradoras, com a periodicidade mínima de dois anos, determinando a forma de sua subscrição e realização;
VII - estabelecer as diretrizes gerais das operações de
resseguro;
VIII - disciplinar as operações de co-seguro, nas hipóteses em que o Instituto de Resseguros do Brasil não aceite resseguro de risco ou quando se tornar conveniente promover melhor
distribuição direta dos negócios pelo mercado;
IX - conhecer dos recursos de decisão da Superintendência de Seguros Privados e do Instituto de Resseguros do
Brasil;
X - prescrever os critérios de constituição das sociedades seguradoras, com fixação dos limites legais e técnicos das
operações de seguro;
XI - disciplinar a corretagem de seguros e a profissão
de corretor.
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Art. 153. A Câmara Superior de Recursos Fiscais compete
julgar os recursos especiais de decisão não unânime de Câmara
de Conselho de Contribuintes, quando contrária à lei ou à evidência da prova ou de decisão que der à lei tributária interpretação divergente da que lhe tenha dado outra Câmara de Conselho de Contribuintes ou a própria Câmara Superior.
Art. 154. Aos l?, 2? e 3? Conselhos de Contribuintes compete julgar os recursos voluntários de decisão de primeira instância sobre a aplicação da legislação referente a tributos, inclusive adicionais, e empréstimos compulsórios e contribuições
administradas pelo Departamento da Receita Federal.
Art. 155. Ao Conselho de Recursos do Sistema Financeiro
Nacional compete:
I - julgar, em segunda e última instância, os recursos
interpostos das decisões relativas à aplicação de penalidades
administrativas previstas:
a) no § 5? do art. 44 da Lei n? 4.595, de 1964, no art. 3? do
Decreto-Lei n? 4481231, de 3 de fevereiro de 1969, e no parágrafo
único do art. 25 da Lei n? 4.131 1241, de 3 de setembro de 1962,
com a redação que lhe deu a Lei n? 4.390 1251, de 29 de agosto de
1964;
b) no § 4? do art. 11 da Lei n? 6.385 1261, de 7 de dezembro de
1976;
c) no § 2? do art. 43 da Lei n? 4.380 1271, de 21 de agosto de
1964, combinado com o § 7? do art. 4? da Lei n:' 4.595, de 1964;
d) no § 2? do art. 2? do Decreto- Lei n? 1.248 1281, de 29 de novembro de 1972, e no art. 74 da Lei n? 5.025 1291, de 10 de junho
de 1966;
11 - representar, por intermédio de seu presidente, ao Ministro de Estado, sobre irregularidade constatada nos autos ou
(23) V. Coleção das Leis de 1969, volume 1, pág. 57.
(24) V. Coleção das Leis de 1962, volume V, pág. 117.

(25) V. Coleção das Leis de 1964, volume V, pág. 97.
(26) V. Coleção das Leis de 1976, volume VII, pág. 70.
(27) V. Coleção das Leis de 1964, volume V, pág. 70.
(28) V. Coleção das Leis de 1972, volume VII, pág. 10.
(29) V. Coleção das Leis de 1966, volume IIl, pág. 105.
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ocorrida nos órgãos e entidades recorridas, avocando, se for o
caso, os respectivos processos;
111 - apreciar recurso de ofício, interposto pelos órgãos e
entidades competentes, das decisões que concluírem pela não
aplicação das penalidades previstas no inciso I deste artigo.
Art. 156. A Secretaria Especial de Política Econômica
compete prestar assistência imediata ao Ministro de Estado e
assessorá-lo na formulação e coordenação da política econômica, inclusive setorial.
Art. 157. A Secretaria Especial de Política Econômica
compõe-se de Coordenações, às quais compete auxiliar o Secretário na formulação e avaliação da política econômica em suas
respectivas áreas de atuação.
Art. 158. A Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional compete:
I - apurar a liquidez e certeza e inscrever, para fins de
cobrança amigável ou judicial, a Dívida Ativa da União, tributária ou de qualquer outra natureza;
II - promover a propositura de ações e defender os interesses da Fazenda Nacional, na forma do Decreto-Lei n? 147,
de 3 de fevereiro de 1967, especialmente em matéria fiscal;
III - coligir os elementos de fato e de direito e preparar
as informações que devam ser prestadas, pelo Ministro de Estado ou autoridade fazendária, em mandado de segurança;
IV - exercer a representação judicial, nos casos estabelecidos em lei;
V - promover, junto ao Ministério Público, a propositura de procedimentos penais referentes a crimes contra a Fazenda Nacional;
VI - oficiar, no interesse da Fazenda Nacional, aos órgãos do Judiciário e do Ministério Público;
VII - examinar ordens e sentenças judiciais e orientar O
Ministro de Estado e as demais autoridades quanto ao seu exato cumprimento;
VIII - zelar pelos interesses da Fazenda Nacional em processos de falência, concordata, liquidação, inventário e outros;
IX - examinar previamente a legalidade dos contratos,
concessões, acordos, ajustes ou convênios que interessesm à FaCol. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília. 182(3):1889-2283. maio/jun. 1990.
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zenda Nacional, inclusive os referentes à dívida pública externa, e promover a respectiva rescisão ou declaração de caducidade, por via administrativa ou judicial, especialmente em relação:
a) aos contratos de empréstimo, garantia, contra-garantia,
aquisiçãO financiada de bens e arrendamento mercantil, em que
seja parte ou intervenha a União, no País ou no exterior, bem
assim emitir pareceres prévio e final quanto à legalidade de tais
contratos, com vistas à respectiva validade e execução; e
b) aos contratos em que seja parte a Fazenda Nacional, que
interessem à receita ou que envolvam bens patrimoniais da
União ou a concessão de estímulos fiscais; a atos relativos a
aquisiçãO, alienação, cessão, aforamento, locação, e outros, concernentes a imóveis do patrimônio da União, e a outros contratos a serem estipulados perante o Ministro de Estado e demais
autoridades fazendárias;
X - representar e defender os interesses da Fazenda
Nacional:
a) nos contratos, acordos ou ajustes de natureza fiscal ou
financeira, em que intervenha, ou seja parte, de um lado a
União e, de outro, o Distrito Federal, os Estados, os Municípios, as autarquias, as empresas públicas, as sociedades de
economia mista ou entidades estrangeiras, bem assim nos de
concessões;
b) em contratos de empréstimo, garantia, contra-garantia,
aquisição financiada de bens e arrendamento mercantil, em que
seja parte ou intervenha a União;
c) junto à Câmara Superior de Recursos Fiscais, aos Conselhos de Contribuintes, ao Conselho de Recursos do Sistema Financeiro Nacional, aos Conselhos Superior e Regionais do Trabalho Marítimo e em outros órgãos de deliberação coletiva;
di nos atos relativos à aquisição, alienação, cessão, aforamento, locação, e outros concernentes a imóveis do Patrimônio
da União, junto aos Cartórios de Registro de Imóveis, requerendo a matrícula, inscrição, transcrição ou averbação de títulos
relativos a imóvel do Patrimônio da União e, quando for o caso,
manifestando recusa ou impossibilidade de atender à exigência
do Oficial, bem assim a ele requerendo certidões no interesse do
referido Patrimônio; e, ainda, promovendo o registro de proprieColo Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 182(3):1889-2283. maio/jun. 1990.
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dade dos bens imóveis da União discriminados administrativamente, possuídos ou ocupados por órgãos da Administração Federal e por unidades militares, nas hipóteses previstas na legislação pertinente; e
e) nos atos constitutivos e em assembléias de sociedades
por ações de cujo capital participe a União, bem assim nos atos
de subscrição, compra, venda ou transferência de ações ou direitos de subscrição;
XI - aceitar as doações sem encargos em favor da União;
XII - zelar pela fiel observãncia e aplicação das leis, decretos e regulamentos, especialmente em matéria pertinente à
Fazenda Nacional;
XIII - examinar os títulos referentes à propriedade imobi·
liária da União, efetuando pesquisas, para efeito de sua regularização, e emitir parecer jurídico e proferir decisão, ouvido antes o Departamento do Patrimônio da União da Secretaria da
Fazenda Nacional quanto às questões de fato, sobre a legitimidade dos títulos imobiliários a que se refere o art. 3? do Decreto
n? 73.977 1301, de 22 de abril de 1974; e
XIV - atender aos encargos de consultoria e assessoria
jurídicas dos órgãos fazendários e dos colegiados presididos pelo Ministro de Estado e realizar os demais serviços jurídicos do
Ministério, na forma do Decreto-Lei n? 147 1311, de 1967.
Art. 159. A Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional tem
a seguinte estrutura básica:
I - Órgão Central;
II - Procuradorias·Regionais da Fazenda Nacional;
III - Procuradorias da Fazenda Nacional;
IV - Procuradorias Seccionais da Fazenda Nacional.
Art. 160. Ao órgão Central compete planejar, coordenar,
supervrsionar e controlar os trabalhos das unidades da
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, bem assim assessorar
os órgãos integrantes da estrutura básica do Ministério.

(30) V. Coleção das Leis de 1974, volume IV, pég. 6l.
(31) V. Coleção das Leis de 1967, volume I, pág. 143.
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Art. 161. As Procuradorias-Regionais da Fazenda Nacional compete:
I - supervisionar e coordenar as atividades das Procuradorias da Fazenda Nacional, na área de sua respectiva jurisdição;

11 - exercer a representação judicial da União, nos casos
estabelecidos em lei, observadas as instruções do ProcuradorGeral;
III - atender a outros encargos que lhe forem cometidos
pelo Procurador-Geral.
Art. 162. As Procuradorias da Fazenda Nacional e às Procuradorias Seccionais da Fazenda Nacional compete, no âmbito
das respectivas jurisdições, exercer as atividades de:
I
II
III
União;
IV
V

representação da Fazenda Nacional:
defesa da Fazenda Nacional;
apuração, inscrição e cobrança da Dívida Ativa da
fiscalização das leis de Fazenda;
consultoria, assessoria e demais serviços jurídicos.

Art. 163. A Secretaria Nacional da Economia compete assessorar o Ministro de Estado na formulação, no acompanhamento e na execução das políticas de comércio exterior, abastecimento e preços e desenvolvimento industrial.
Art. 164. A Secretaria Nacional da Economia tem a seguinte estrutura básica:
I - Departamento de Comércio Exterior;
II - Departamento da Indústria e do Comércio;
III - Departamento de Abastecimento e Preços.

Art. 165.

Ao Departamento de Comércio Exterior compe-

te:
I - emitir licenças de exportação e importação, cuja exigência será limitada aos casos impostos pelo interesse nacional;
II - exercer, prévia ou posteriormente, a fiscalização de
preços, pesos, medidas, classificação, qualidades e tipos, declarados nas operações de exportação, diretamente ou em articulaCaL Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 182(3):1889-2283, maio/jun. 1990.
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ção em outros quaisquer órgãos governamentais, ressalvada a
competência da administração aduaneira;
IH - exercer, prévia, ou posteriormente, a fiscalização de
preços, pesos e medidas, qualidades e tipos nas operações de
importação, respeitadas as atribuições de competência das re·
partições aduaneiras;
IV - estabelecer critérios para o financiamento da exportação e da produção industrial para exportação, bem assim,
quando for o caso, para aquisição ou financiamento, por ordem
e conta do Tesouro Nacional, de estoques de outros produtos
exportáveis;
V - colaborar com o órgão competente na aplicação do regime de similaridade e do mecanismo do draw back;
VI - elaborar as estatísticas do comércio exterior;
VII - traçar diretrizes da política do comércio exterior;
VIII - adotar medidas de controle das operações do comércio exterior, quando necessárias ao interesse nacional;
IX - pronunciar-se sobre a conveniência da participação
do Brasil em acordos ou convênios internacionais, relacionados
com o comércio exterior;
X - baixar normas necessárias à implementação da política de comércio exterior, bem assim orientar e coordenar a sua
expansão;
XI - modificar, suspender ou suprimir exigências administrativas com a finalidade de facilitar e estimular a exportação;
XII - decidir sobre normas, critérios e sistemas de classificação comercial dos produtos objeto do comércio exterior;
XIII - estabelecer normas para fiscalização de embarques,
com vistas à redução de custos;
XIV - traçar a orientação a ser seguida nas negociações
de acordos internacionais relacionados com comércio exterior e
acompanhar sua execução;
XV recomendar diretrizes que articulem o emprego do
instrumento aduaneiro com objetivos gerais de política de comércio exterior, observados os interesses e a evolução das atividades industriais e agrícolas;
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 182(3):1889-2283, maío/jun. 1990.

1969
XVI - opinar, junto aos órgãos competentes, sobre fretes
dos transportes internacionais relacionados com o comércio exterior, bem assim sobre a política portuária;
XVII - estabelecer as bases da política de seguros no comércio exterior;
XVIII - recomendar medidas tendentes a amparar produções exportáveis. considerando a situação específica dos diversos setores de exportação, bem como razões estruturais, conjunturais ou circunstanciais que afetem negativamente aquelas produções;
XIX - opinar, na esfera do Poder Executivo ou quando
consultado por qualquer das Casas do Congresso Nacional, sobre projetos de lei que se relacionem com o comércio exterior ou
adotem medidas que neste possam ter implicações;
XX - formular as diretrizes básicas da política tarifária
no campo das importações, visando adaptar o mecanismo aduaneiro às necessidades do desenvolvimento econômico e à proteção do trabalho nacional;
XXI - normatizar, supervisionar, orientar, planejar, controlar e avaliar as atividades aduaneiras.
Art. 166. Ao Departamento da Indústria e do Comércio
compete orientar, avaliar e coordenar a execução da política industrial e a sua execução, em conformidade com os objetivos e
diretrizes dos planos nacionais de desenvolvimento e os parámetros macroeconômicos da política governamental.
Art. 167. Ao Departamento de Abastecimento e Preços
compete:
I - formular a política nacional de abastecimento e preços
e coordenar, supervisionar e controlar a sua execução;
11 - estabelecer critérios para a aquisição ou financiamento, por ordem e conta do Tesouro Nacional, de produtos necessários ao abastecimento do mercado interno, ao equilíbrio dos
preços e à formação de estoques reguladores.
Art. 168. A Secretaria da Fazenda Nacional compete assessorar o Ministro de Estado na formulação, execução e acompanhamento das politicas fiscal e de controle dos dispêndios e
compromissos sob responsabilidade do Tesouro Nacional, em
assuntos relativos à administração tributária federal, ao endividamento público e ao patrimônio da União.
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Parágrafo único. A Secretaria da Fazenda Nacional é o órgão central do Sistema Federal de Programação Financeira e de
Controle Interno.
Art. 169. A Secretaria da Fazenda Nacional tem a seguinte estrutura básica:
I - Departamento da Receita Federal;
II - Departamento do Tesouro Nacional;
III - Departamento do Patrimônio da União;
Art. 170. Ao Departamento da Receita Federal compete:
I - planejar, supervisionar, executar, controlar e avaliar as atividades de administração tributária federal;
II - propor medidas de aperfeiçoamento e regulamentação da legislação tributária federal e outras de política fiscal e
tributária;
III - interpretar e aplicar a legislação fiscal e correlata,
relacionada com a sua área de atribuições, baixando os atos
normativos e instruções para a sua fiel execução;
IV acompanhar a execução da política tributária e físcal e estudar os efeitos na economia do País;
V - dirigir, supervisionar, orientar e coordenar os serviços de fiscalização, cobrança, arrecadação, recolhimento e
controle dos demais tributos e rendas da União, salvo quando
tais atribuições forem cometidas a outros órgãos;
VI - apresentar proposta de previsão da receita tributária federal e promover o acompanhamento, análise e controle
em suas variações globais, setoriais e regionais;
VII - promover medidas destinadas a compatibilizar a receita arrecadada com os níveis previstos na programação financeira do Governo;
VIII - promover estudos e análises, fixar e propor normas, controlar e fiscalizar as atividades relacionadas com a distribuição gratuita de prêmios e consórcio de bens em geral;
IX - desenvolver sistemas de coleta, elaboração e divulgação de informações econômico-fiscais, bem assim desenvolver
e manter sistemas de processamento eletrônico de dados necessários às suas atividades;
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x - articular-se com entidades da Administração Pública Federal direta, indireta e fundacional, bem assim com as demais entidades de direito público ou privado, visando à integração do Sistema Tributário Nacional, mediante convênios para
permuta de informações, métodos e técnicas de ação fiscal;
XI - proceder o julgamento de processos fiscais;
XII - gerir o Fundo Especial de Desenvolvimento e
Aperfeiçoamento das atividades de Fiscalização, a que se refere
o Decreto-Lei n? 1.437 1321, de 17 de dezembro de 1975 e administrar a armazenagem e destinação de mercadorias apreendidas;
XIII - disciplinar a participação da rede bancária no processo de arrecadação de receitas federais;
Art. 171. Ao Departamento do Tesouro Nacional compete:
I - proceder a análises e estudos que visem a subsidiar a
formulação de politica de financiamento da despesa pública e
orientar o estabelecimento de diretrizes para a elaboração e reformulação da programação financeira anual e plurianual da
União;
11 - instituir e coordenar a implantação e a manutenção
do sistema de informações financeiras, em especial as relativas
ao fluxo financeiro de órgãos e entidades da Administração PÚblica Federal;
III - baixar instruções para elaboração das propostas de
cronogramas de desembolso e para fixação dos limites de saques;
IV - elaborar e gerir o fluxo de caixa, fixar os limites globais de saques periódicos contra a conta do Tesouro Nacional e
proceder à execução;
V - aprovar o cronograma global dos desembolsos setoriais;
VI ~ assessorar o Secretário no controle de execução dos
programas de recursos e aplicações das instituições financeiras
públicas federais, sem prejuízo da competência de outros órgãos;
VII - manter sistema de normas e padrões de controle da
execução orçamentária e financeira e patrimonial;
(32) V. Coleção das Leis de 1975, volume VII, pág. 112.
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VIII - promover a racionalização da execução da despesa
pública, mediante a instituição de programas, orientação de
ações, estabelecimento de normas, visando à sua sistematização
e padronização;
IX - planejar, organizar, supervisionar e controlar a realização do pagamento do pessoal civil dos órgãos e entidades da
Administração Pública Federal que recebam transferência à
conta do Tesouro N acíonaI;
X - coordenar as ações dos órgãos setoriais referentes à
orientação gerencial dos administradores, acompanhamento e
avaliação da gestão, realização das auditorias e execução do
controle e coordenação financeira;
XI - orientar tecnicamente a participação do representante do Tesouro Nacional no conselho fiscal ou órgão de controle
equivalente das entidades supervisionadas;
XII - compatibilizar com os objetivos da execução financeira e orçamentária da União, a contratação ou renovação, pelo
setor público, de operações de crédito interno ou externo e de
arrendamento mercantil;
XIII - conferir tratamento financeiro específico a projetos
e atividades contemplados no Orçamento Geral da União;
XIV - controlar as operações financeiras realizadas por
conta e ordem do Tesouro Nacional nas quais este figure como
mandatário ou financiador;
XV - controlar as responsabilidades assumidas pelo Tesouro Nacional, em decorrência de contratos de empréstimos, financiamentos, avais e outras garantias concedidas;
XVI - autorizar os pagamentos necessários à satisfação
de compromissos financeiros garantidos pelo Tesouro Nacional,
não honrados pelos devedores e determinar a adoção de medidas previstas em lei para a regularização e a recuperação dos
recursos dispendidos;
XVII - criar e manter sistema de registro e informações
das operações de crédito e garantias concedidas, referidas nos
incisos XIV e XV, bem assim dos valores mobiliários representativos de participação societária da União e dos respectivos
rendimentos e direitos inerentes a esses valores;
XVIII ~ manter atualizado o Plano de Contas Único e estabelecer normas e procedimentos contábeis para o registro dos
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atos e fatos da gestão orçamentário-financeira e patrimonial dos
órgãos e entidades da Administração Pública Federal;

XIX - elaborar as contas que o Presidente da República
deve apresentar ao Congresso Nacional;
XX - desenvolver e manter sistemas de processamento
eletrônico de dados que permitam executar a contabilidade dos
atos e fatos de gestão, bem assim prover as informações gerenciais necessárias à tomada de decisões e ao apoio à supervisão
ministerial;
XXI - estabelecer normas, orientar, acompanhar e avaliar
as atividades de auditoria;
XXII - realizar, privativamente, atividades de auditoria
decorrentes de contratos com organismos, bem assim aquelas
determinadas pelo Presidente da República;

XXIII - programar e coordenar a realização de auditorias
integradas, em especial, as referentes a programas que envolvam a participação de mais de um órgão ou entidade;
XXIV - cadastrar e expedir certificados de registro de entidades ou empresas privadas de auditoria que possam, supletiva ou eventualmente, prestar serviços a órgãos ou entidades da
Administração Pública Federal;
XXV - propor ao Secretário a indicação dos representantes do Tesouro Nacional nos conselhos fiscais ou órgãos de controle equivalentes das empresas de cujo capital participe a
União e fundações supervisionadas, para decisão do Ministro
de Estado.
Art. 172.
pete:

Ao Departamento do Patrimônio da União com-

I - identificar e administrar o patrimônio imobiliário
da União e zelar pela sua conservação e defesa;

II - proceder ao levantamento e demarcação, dos terrenos de propriedade da União;
111 - cadastrar os bens imóveis da União e promover a
discriminação, reivindicação de domínio e reintegração de posse
administrativa;
IV - promover a arrecadação da receita patrimonial;
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v - ter sob sua guarda e responsabilidade os títulos de
domínio dos bens imóveis da União, os processos e documentos
comprobatórios de seu direito;
VI - coligir os elementos necessários ao registro dos
bens imóveis da União e aos procedimentos judiciais destinados
à sua defesa;
VII - processar as aquisições de bens imóveis de interesse da União;
VIII - avaliar os bens imóveis da União ou de seu interesse e fixar o valor locativo;
IX - fixar valores de foros e taxas;
X - inscrever ex oficio ou a requerimento dos interessados o nome dos ocupantes nos livros próprios;
XI - aforar terrenos da União, alienar domínio útil, e
efetuar as transferências, locações e arrendamentos, observada
a legislação pertinente;
XII - realizar, quando autorizado, a alienação do domínio direto ou pleno, a cessão e a doação de bens imóveis da União;
XIII - lavrar, com força de escritura pública, os contratos
de aquisição, alienação, locação, arrendamento. aforamento,
cessão e demais atos relativos a imóveis do patrimônio da
União e fazer as averbações e demais registros;
XIV - promover os atos de transferência, de jurisdição e
entrega de bens imóveis da União, para uso em serviço público,
examinando a necessidade e a conveniência dos pedidos e suas
finalidades;
XV - exercer a fiscalização do uso dos bens imóveis da
União, entregues a outras repartições públicas.
Art. 173. A Secretaria Nacional de Planejamento compete
assessorar o Ministro de Estado na elaboração de planos e programas nacionais de desenvolvimento.
§ 1? A Secretaria Nacional de Planejamento é o órgão centraI do Sistema de Planejamento Federal e de Orçamentos.
§ 2? Os órgãos setoriais de planejamento e orçamento deverão acompanhar a execução Iíaico-financeira dos planos, projetos e orçamentos de que trata o art. 165 da Constituição Federal, com o objetivo de promover as alterações que sejam necessárias ao cumprimento das metas previstas.
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§ 3~ O acompanhamento de que trata o parágrafo anterior
será feito pelos órgãos setoriais do controle interno.
§ 4~ O Secretário Nacional de Planejamento e o titular do
'rgão Central de Controle Interno do Poder Executivo expedi~ãO em ato conjunto, as normas necessárias para a execução do
dis~osto no § 2~.
Art. 174. A Secretaria Nacional de Planejamento tem a segUinte estrutura básica:
I
Departamento Nacional de Planejamento e Avaliaç~;

.

U - Departamento de Orçamentos da Umão;
UI - Departamento de Assuntos Internacionais.
Art. 175. Ao Departamento Nacional de Planejamento e
Avaliação compete:
I - elaborar o plano plurianual, de que trata o art. 165,
I, da Constituição Federal;
U - acompanhar a execução dos planos e programas de
desenvolvimento;
111 - realizar e promover estudos e pesquisas socioeconômicas, inclusive setoriais e regionais;
IV - coordenar as medidas relativas à politica de desenvolvimento econômico e social;
V - promover o desenvolvimento e coordenar o Sistema
Estatístico Nacional.
Art. 176. Ao Departamento de Orçamentos da União compete:
I - coordenar e supervisionar a elaboração do projeto
de lei de diretrizes orçamentárias;
11 - coordenar e supervisionar a elaboração do projeto
de lei orçamentária anual;
111 - coordenar e supervisionar a elaboração dos programas de dispêndios globais das empresas em que a União, direta
ou indiretamente, detenha a maioria do capital social com direito a voto, bem assim proceder ao acompanhamento da rospcctiva execução e dos atos de gestão dos administradores;
IV - emitir parecer sobre a contratação de operações de
crédito, com a garantia do Tesouro Nacional, por empresas a
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que se refere o inciso anterior e entidades da Administração Pública indireta dos Estados, do Distrito Federal, dos Territórios
e dos Municípios;
V - manifestar-se sobre a emissão de títulos ou valores
mobiliários das empresas e entidades referidas nos incisos lU e
IV;
VI - emitir parecer sobre a proposta de novos projetos,
bem assim a respectiva ampliação e modernização, em valores
superiores aos fixados na legislação pertinente, de iniciativa de
empresas estatais;
VII - coordenar, supervisionar e controlar, sem prejuízo
da competência atribuída a outros órgãos, o Programa de Desi.
mobilização de Bens Móveis, participações societárias e imóveis
não vinculados às atividades operacionais das empresas a que
alude o inciso lII.
Art. 177. Ao Departamento de Assuntos Internacionais
compete tratar dos assuntos pertinentes às relações com o exterior, no que se refere a entendimentos junto a organismos multilaterais e outras instituições financeiras estrangeiras e internacionais, para a elaboração de programas e projetos de desenvolvimento e obtenção de recursos externos, bem assim acompanhar a execução dos referidos projetos.
Art. 178.

A Escola de Administração Fazendária compete:

I - planejar, promover e intensificar programas de treinamento sistemático, progressivo e ajustado às necessidades do
Ministério nas suas diversas áreas;

n - promover o aperfeiçoamento técnico-profissional dos
servidores do Ministério;
In - sistematizar, planejar, supervisionar, orientar e controlar o recrutamento e a seleção de pessoal para preenchimento
de cargos, empregos e funções do Ministério;
IV - planejar e promover pesquisa básica e aplicada, bem
assim desenvolver e manter programas de cooperação técnica
com organismos nacionais e internacionais sobre matéria de interesse do Ministério;
V - planejar cursos não integrados no currículo normal
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leção e treinamentO' que venham a ser conveniados com organismos nacionais e internacionais;

VI -

administrar o Fundo Especial de Treinamento e De-

senvolvimento, de natureza contábil, criado pelo Decreto n?

68.924, de,15 de julho de 1971.
Art. 179. Ao Ministério da Economia, Fazenda e Planejamento vínculam-se o Banco Central do Brasil, a Comissão de
Valores Mobiliários, a Superintendência de Seguros Privados, a
Superintendência Nacional do Abastecimento, o Fundo Nacionai do Desenvolvimento, o Instituto de Pesquisa Econômica
Aplicada, a Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, a Casa da Moeda do Brasil, o Serviço Federal de Processamento de Dados, a Caixa Econômica Federal, o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, o Banco do
Brasil S.A., o Instituto de Resseguros do Brasil, o Banco Meridional do Brasil, o Banco da Amazônia S.A., o Banco do Nordeste do Brasil S.A., a Companhia Nacional do Abastecimento,
a Centrais de Abastecimento do Amazonas S.A. e a Centrais de
Abastecimento do Paraná S.A ..
Subseção V
Do Ministério da Agricultura e Reforma Agrária
Art. 180. O Ministério da Agricultura e Reforma Agrária
tem em sua área de competência:
I - produção agrícola e pecuária;
II - padronização e inspeção de produtos vegetais, animais e de insumos utilizados nas atividades agropecuárias;
IH
reforma agrária e apoio as atividades rurais;
IV
meteorologia; climatologia;
V
pesquisa e experimentação agropecuárias;
VI
vigilância e defesa sanitária animal e vegetal;
VII
irrigação;
VIII
assistência técnica e extensão rural.
Art. 181. São órgãos específicos do Ministério da Agricultura e Reforma Agrária:
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I
II

o Conselho Nacional de Agricultura;
a Comissão Executiva do Plano da Lavoura Cacauei-

ra;
III

IV
V

a Secretaria Nacional da Defesa Agropecuária;
a Secretaria Nacional da Reforma Agrária;
a Secretaria Nacional de Irrigação.

Art. 182. Ao Conselho Nacional de Agricultura compete
assessorar o Ministro de Estado no exame de assuntos relacionados com o desenvolvimento da agropecuária nacional.
Art. 183. À Comissão Executiva do Plano da Lavoura Cacaueira compete promover o aperfeiçoamento econômico-social
da lavoura cacaueira e o desenvolvimento de novos pólos da
produção de cacau no País.
Art. 184.
compete:

À Secretaria Nacional de Defesa Agropecuária

I - gerir e executar as atividades de defesa sanitária,
inspeção e controle de qualidade de produtos de origem animal
e vegetal;
11 - fiscalizar a produção, comercialização e utilização de
insumos nas atividades agropecuárias;
IH - orientar, coordenar, supervisionar e controlar as atívidades dos laboratórios, como suporte às ações de defesa, inspeção e fiscalização agropecuária;
IV - elaborar e promover a execução de programas nacionais de controle de doenças e pragas que envolvam interesse
econômico para a exploração agropecuária;
V - subsidiar a formulação da política agropecuária, promover e acompanhar a execução de atividades relacionadas a
recursos tecnológicos para a agricultura, produção agrícola e
pecuária, infra-estrutura rural, mercado agrícola, bem assim estabelecer normas técnicas pertinentes.
Art. 185. A Secretaria N acionai de Defesa Agropecuária
tem a seguinte estrutura básica:
I
Departamento de Defesa Animal;
II - Departamento de Defesa Vegetal.
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Art. 186. Ao Departamento de Defesa Animal compete:
I - executar as at.ividades de defesa animal, inspeção e
controle de qualidade de produtos de origem animal;
11 - fiscalizar a elaboração, comercialização e a utilização
de insumos, nas atividades relacionadas com produtos de origem animal;
UI - fiscalizar os serviços relacionados com produtos de
origem animal;
IV - orientar, coordenar, supervisionar e controlar as atividades dos laboratórios, como suporte às ações de defesa, inspeção e fiscalização da produção animal;
V - expedir normas técnicas referentes -a:
a) atividades ligadas à produção animal;
b) padronização, classificação e abastecimento de produtos
de origem animal.

Art. 187. Ao Departamento de Defesa Vegetal compete:
I - executar as atividades de defesa vegetal, inspeção e
controle de qualidade dos produtos de origem vegetal;
11 - fiscalizar as atividades relacionadas com corretivos e
fertilizantes agrícolas;
UI - fiscalizar os serviços relacionados com produtos de
origem vegetal;
IV - orientar, coordenar, supervisionar e controlar as atividades dos laboratórios, como suporte às ações de defesa, inspeção e fiscalização da produção vegetal;
V - expedir normas técnicas referentes a:
a) atividades ligadas à produção vegetal;
bl padronização e classificação de produtos de origem vege-

tal;
c) padronização de máquinas e equipamentos agrícolas.
Art. 188. Ao Departamento Nacional de Meteorologia compete:
I - realizar estudos e levantamentos meteorológicos aplicados à agricultura e a outras atividades;
U - efetuar a previsão do tempo;
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IH - estabelecer, manter e operar as redes meteorológicas
e de telecomunicações meteorológicas do País, inclusive aquelas
integradas à rede internacional.

Art. 189.

A Secretaria Nacional de Reforma Agrária com-

pete promover e executar a política nacional de reforma agrária
e de colonização, bem assim fomentar o cooperativismo e o associativismo rural.

Parágrafo único.

A Secretaria Nacional de Reforma Agrá-

ria subordina-se o Departamento Nacional de Cooperativismo e
Desenvolvimento Rural, com a competência de fomentar, desenvolver e articular as atividades relacionadas ao Sistema de Cooperativismo e Associativismo e, à melhoria da infra-estrutura

rural.
Art. 190. A Secretaria Nacional de Irrigação compete promover e executar o programa nacional de irrigação, mediante a
coordenação e implementação de programas específicos .
. Parágrafo urnco. À Secretaria Nacional de Irrigação
subordina-se o Departamento Nacional de Meteorologia, com a
competência de realizar estudos e levantamentos meteorológicos
e climatológicos, efetuar a previsão do tempo, estabelecer e
manter em operação a rede meteorológica do País e de telecomunicações meteorológicas, inclusive aquela integrada à rede internacional.
Art. 191. Ao Ministério da Agricultura e Reforma Agrária
vinculam-se o Instituto Nacional de Colonização e Reforma
Agrária, o Departamento Nacional de Obras Contra as Secas, a
Companhia de Desenvolvimento do Vale do São Francisco, a
Empresa Brasileira de Pesquisas Agropecuárias e a Companhia
de Colonização do Nordeste.

Subseção VI
Do Ministério do Trabalho e da Previdência Social
Art. 192.

O Ministério do Trabalho e da Previdência So-

cial tem em sua área de competência;

I
II -

trabalho e sua fiscalização;
mercado de trabalho e política de empregos;
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111 - previdência social e entidades de previdência complementar;
IV - política salarial;
V - política de imigração.
Art. 193. São órgãos específicos do Ministério do Trabalho e da Previdência Social:
I
o Conselho Nacional de Seguridade Social;
U - o Conselho Nacional do Trabalho;
UI - o Conselho Curador do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço;
IV
o Conselho de Gestão da Proteção ao Trabalhador;
V
o Conselho de Gestão da Previdência Complementar;

VI

o Conselho de Recursos do Trabalho e Seguro So-

VU

o Conselho Deliberativo de Amparo ao Trabalha-

cial:
dor;

VIII

a Secretaria Nacional do Trabalho;
a Secretaria Nacional da Previdência Social e ComIX
plementar.
Art. 194. Ao Conselho Nacional de Seguridade Social compete planejar, formular, coordenar e supervisionar a Política

Nacional de Seguridade Social.
Art. 195. Ao Conselho Nacional do Trabalho compete participar da formulação da Política Nacional do Trabalho e coordenar e supervisionar a sua execução.
Art. 196. Ao Conselho Curador do Fundo de Garantia do
Tempo de Serviço compete exercer as atribuições de que trata o
art. 4? da Lei n? 7.839 (33), de 12 de outubro de 1989.
Art. 197. Ao Conselho de Gestão da Proteção ao Trabalhador compete coordenar, controlar e avaliar a execução da Política Nacional do Trabalho, de acordo com as diretrizes estabelecidas pelo Ministério do Trabalho e da Previdência Social.

(33) V. Coleção das Leis de 1989, volume 181, n? 5, pág. 2208.
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Art. 198. Ao Conselho de Gestão da Previdência Complementar compete coordenar, controlare avaliar a execução da
Política Nacional das entidades fechadas de previdência complementar.
Art. 199'0 O Conselho de Recursos do Trabalho e Seguro
Social terá sua competência e composição regulados em lei específica.
Art. 200. Ao Conselho Deliberativo do Fundo de Amparo
ao Trabalhador compete gerir o Fundo de Amparo ao Trabalhador e deliberar sobre as matérias referidas no art. 19 da Lei n?
7.998 1341, de 11 de janeiro de 1990.
Art. 201. À Secretaria Nacional do Trabalho compete:
I - harmonizar as relações entre empregados e empregadores;
II - fiscalizar a aplicação da legislação trabalhista, inclusive a relativa à segurança e saúde do trabalhador;
III - participar da coordenação da execução da política de
imigração;
IV - formular e executar as políticas nacionais de salários e do emprego;
V - pesquisar e acompanhar a evolução do mercado de
trabalho, para efeito de orientar e coordenar as atividades relativas à formação de mão-de-obra.
Art. 202. A Secretaria Nacional do Trabalho tem a seguinte estrutura básica:
I
Departamento de Formação Profissional;
II
Departamento de Assuntos Econômicos e Sociais;
III
Departamento de Normatização da Inspeção do Trabalho;
IV
Departamento de Segurança e Saúde do Trabalhador;
V
Departamento Nacional de Emprego.
Art. 203. Ao Departamento de Formação Profissional
compete:

(34) V. Coleção das Leis de 1990, volume 182, n'' 1, pág. 30.
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I - supervisionar e coordenar a execução de planos e programas de formação profissional a serem desenvolvidos pela Secretaria;
II - promover estudos que visem a melhoria do desempenho da mão-de-obra em programas e ações da Secretaria, com
vistas ao estabelecimento de padrões de eficiência de setores
produtivos e do trabalhador.

Art. 204. Ao Departamento de Assuntos Econômicos e Sociais compete:
I - formular e propor as diretrizes básicas da política de
rendas, visando à melhoria das condições de vida do trabalhador e à sua integração em setores produtivos da economia;
II - supervisionar e coordenar o Sistema de Informações
Estatísticas da Área do Trabalho.
Art. 205. Ao Departamento de Normatização da Inspeção
do Trabalho compete:
I - propor a adoção de normas destinadas a regular as
ações de inspeção da atividade laborativa;
II - coordenar a aplicação da legislação pertinente à inspeção do trabalho e propor medidas corretivas visando ao seu
cumprimento.
Art. 206. Ao Departamento de Segurança e Saúde do Trabalho compete:
I - formular diretrizes para a política nacional na área
de segurança e saúde do trabalhador;
II - supervisionar e coordenar a execução de programas e
ações, visando proporcionar ao trabalhador condições adequadas no ambiente de trabalho com relação aos aspectos de segurança e saúde;
IH - coordenar, supervisionar e avaliar a inspeção dos
ambientes de trabalho para garantir ao trabalhador condições
satisfatórias de higiene e segurança para o exercício de suas atividades;
IV - realizar estudos e pesquisas que visem ao estabelecimento de padrões e condições relativos à segurança e saúde do
trabalhador no ambiente do trabalho.
CoL Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 182(3}:1889-2283, maio/jun. 1990.
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Art. 207.

Ao Departamento Nacional de Emprego compe-

te:
I - supervisionar e coordenar a execução de programas
que visem à absorção da mão-de-obra no mercado de trabalho;
U - propor a adoção de medidas que visem à expansão e
melhoria das condições de acesso e permanência do trabalhador
no mercado de trabalho, com vistas ao aperfeiçoamento do processo de redistribuição de renda.
Art. 208. À Secretaria Nacional de Previdência Social e
Complementar compete:
I - propor diretrizes para o Sistema Previdenciário;
U - formular e supervisionar planos de custeio e de benefícios pecuniários da Previdência Social;
IH - orientar, acompanhar e propor normas para as ações
da Previdência Social, nas áreas de benefícios e de receitas;
IV - harmonizar as atividades das entidades fechadas de
Previdência Privada com as políticas de desenvolvimento social
e econômico-financeiro do Governo;
V - propor normas de funcionamento para as entidades
fechadas de Previdência Privada.
Art. 209. A Secretaria Nacional de Previdência Social e
Complementar tem a seguinte estrutura básica:
I - Departamento de Previdência Social;
U - Departamento de Previdência Complementar.

Art. 210.

Ao Departamento de Previdência Social compe-

te:
I - supervisionar e orientar as atividades relacionadas
com a Previdência Social, bem como propor normas para o seu
funcionamento;
U - elaborar, de forma integrada com os órgãos envolvidos, a proposta de orçamento da Previdência Social;
UI - participar e fornecer subsidios para a elaboração do
Plano de Previdência Social;
IV - formular e baixar instruções para implementação e
manutenção do seguro coletivo, de caráter complementar e facultativo.
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Art. 211. Ao Departamento de Previdência Complementar
compete:
I - supervisionar, coordenar, orientar e controlar as atividades relacionadas com a Previdência Complementar;
li - processar os pedidos de autorização para constituição funcionamento, fusão, incorporação, grupamento, transferên~ia de controle e reforma dos estatutos das entidades fechadas, opinar sobre os mesmos e encaminhá-los ao Ministro do
Trabalho e da Previdência Social;
UI - baixar instruções e expedir circulares para implementação das normas estabelecidas pelo Conselho de Gestão da
Previdência Complementar;
IV - fiscalizar as atividades das entidades fechadas quanto ao cumprimento da legislação e normas em vigor e aplicar as
penalidades cabíveis;
V - proceder à liquidação das entidades fechadas que tiverem cassada a autorização de funcionamento ou das que deixarem de ter condições para funcionar.
Art. 212. Ao Ministério do Trabalho e Previdência Social
vinculam-se a Fundação Rogério Duprat Figueiredo de Segurança e Medicina do Trabalho, o Instituto N acionai do Seguro Social e a Empresa de Processamento de Dados da Previdência
Social.

Subseção VII
Do Ministério da Infra-Estrutura
Art. 213. O Ministério da Infra-Estrutura tem em sua área
de competência:
I
geologia, recursos minerais e energéticos;
U
regime hidrológico e fontes de energia hidráulica;
UI
mineração e metalurgia;
IV
indústria do petróleo e de energia elétrica, inclusive de natureza nuclear;
transportes ferroviário, rodoviário e aquaviário;
V
VI - marinha mercante; portos e vias navegáveis;
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VU - participação na coordenação dos transportes aeroviários, na forma da lei;
VIII - telecomunicações, inclusive administração, controle
e fiscalização da utilização do espectro de radiofreqüências;
IX - serviços postais.
Art. 214. São órgãos específicos do Ministério da InfraEstrutura:
I
a Secretaria Nacional de Minas e Metalurgia;
U
a Secretaria Nacional de Energia;
UI
a Secretaria Nacional de Transportes;
IV
a Secretaria N acionai de Comunicações.
Art. 215. À Secretaria Nacional de Minas e Metalurgia
compete:
I - supervisionar os interesses da União em empreendimentos minerários, metalúrgicos e atividades-afins;
11 - supervisionar, controlar e fiscalizar a exploração de
recursos minerais no País;
UI - promover e executar estudos e pesquisas geológicas
em todo o território nacional;
IV - supervisionar e controlar as atividades de pesquisa,
lavra, enriquecimento, reprocessamento, industrialização e comercialização de recursos minerais sujeitos ao monopólio da
União.
Art. 216. A Secretaria Nacional de Minas e Metalurgia
tem a seguinte estrutura básica:
I - Departamento Nacional de Minas e Metalurgia;
U - Departamento Nacional da Produção Mineral.
Art. 217. Ao Departamento Nacional de Minas e Motalurgia compete:
I - elaborar as premissas básicas para a composição dos
orçamentos e planos de investimentos das empresas;
II - acompanhar e propor ajustes à execução dos planos
aprovados pela autoridade competente;
lU - estabelecer metas em conjunto com as empresas submetidas à supervisão da Secretaria e proceder a avaliações sobre
os seus desempenhos;
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IV - acompanhar e aprovar planos de auditagem interna
das empresas vinculadas, dentro de sua área de competência;
V - acompanhar e cooperar com programas de privatização, de abertura de capital, associação ou liquidação, definidos
pela autoridade competente, que afetem diretamente às empresas incluídas em sua área de competência.
Art. 218. Ao Departamento Nacional da Produção Mineral compete promover o fomento da exploração mineral e superintender as pesquisas geológicas, minerais e tecnológicas, bem
como assegurar a execução do Código de Minas e leis subseqüentes.
Art. 219. Á Secretaria Nacional de Energia compete;
I - superintender as atividades relativas aos assuntos
de competência da União em empreendimentos hidrelétricos e
afins;
II - formular a política energética nacional, acompanhar
e coordenar e sua execução;
111 - supervisionar, controlar e fiscalizar o aproveitamento de recursos hídricos e energéticos em geral;
IV - expedir normas visando à manutenção da tarifa nacional equalizada nos serviços. de energia elétrica;
V - promover e executar levantamentos, pesquisas e estudos dos recursos hídricos e energéticos em geral;
VI - orientar e fiscalizar as atividades relativas ao monopólio da União, de que trata o art. 177 da Constituição Federal.
Art. 220. A Secretaria Nacional de Energia compõe-se de:
I - Departamento Nacional de Águas e Energia Elétrica;
II - Departamento Nacional de Combustíveis.
Art. 221. Ao Departamento Nacional de Águas e Energia
Elétrica compete:
I - cumprir e fazer cumprir o Código de Águas e a legislação específica relacionadas à água e à energia elétrica, no
âmbito de suas atribuições;
II - autorizar, conceder ou permitir a exploração dos
serviços e instalações de energia elétrica e o aproveitamento
energético dos cursos de água, em articulação com os Estados
onde se situa os potenciais hidroenergéticos;
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 182(3):1889-2283, maio/jun. 1990.

1988
lU - coordenar e supervrsronar o processo de autoriza.
ção e concessão de aproveitamento de recursos hídricos para
fins energéticos, bem como estabelecer as condições específicas
para a realização dessa atividade;
IV - formular diretrizes e coordenar as ações no ãmbito
do Sistema Nacional de Gerenciamento de Recursos Hídricos no
que diz respeito à área de energia;
V - planejar, coordenar e executar os estudos hidrológicos em todo o território nacional, supervisionando, controlando e fiscalizando os aproveitamentos das águas que alterem seu
regime para fins de aproveitamento energético;
VI - definir os níveis e as estruturas das tarifas de
energia elétrica, submetendo-os à aprovação da autoridade competente;
VII - regulamentar, normatizar, supervisionar, controlar
e fiscalizar os serviços de eletricidade no País, visando ao atendimento dos mercados de energia elétrica nos melhores padrões
de qualidade possível e a menores custos;
VIII - administrar os recursos necessários à manutenção
e à viabilização das tarifas nacionais equalizadas;
IX - verificar, controlar, fiscalizar e manter os cálculos
atualizados dos custos operacionais e dos investimentos das
concessionárias, permissionárias e autorizadas de serviços de
energia elétrica, com vistas a coibir abusos,' bem assim expedir
normas fixando critérios para a manutenção da tarifa nacional
equalizada;
X - sustar decisões das concessionárias, permissionárias e autorizadas de serviços de energia elétrica, quando os
efeitos das decisões prejudicarem, de qualquer modo, os consumidores ou a qualidade geral do atendimento;
XI - aprovar os projetos técnicos das concessionárias,
permissionárias e autorizadas, conferir autorização para o início
de obras, homologar seu término e reconhecer seu custo
econômico-financeiro para fins tarifários, na forma que dispuser
o regulamento;
XII - fiscalizar técnica, econômica, contábil e financeiramente as concessões, permissões e autorizações de energia
elétrica, podendo, para fins supletivos de ação descentralizada,
contratar entidade pública ou privada;
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XlII - promover licitação para outorga de concessão, visando a prestação de serviços públicos de eletricidade e de comercialização de energia elétrica;
XIV - exercer a fiscalização e controle junto às concessionárias. permissionárias e autoriz-adas de serviço de energia
elétrica no que se relacione à compensação financeira pela utilização de recursos hídricos para fins de geração de energia elétrica;
XV - estabelecer e coordenar a implementação de pol ítica de uso e de conservação de energia elétrica de todas as classes de consumo.
Art. 222. Ao Departamento Nacional de Combustíveis
compete:
I - orientar e fiscalizar as atividades relativas ao monopólio da União:
a) na pesquisa e lavra das jazidas de petróleo e de outros
hidrocarb~netos fluídos existentes no território nacional;
b) na refinação de petróleo nacional ou importado;
c) no transporte marítimo do petróleo bruto de origem nacional e de derivados de petróleo produzidos no País;
d) no transporte, por meio de dutos, de petróleo bruto e
seus derivados, assim como de gás natural e gases raros de
qualquer origem;
11 - orientar, fiscalizar e aprovar os planos de atividades
da Petróleo Brasileiro S.A. (Petrobrás), de suas subsidiárias e
de outras empresas executoras do monopólio de hidrocarbonetos da União;
lU - superintender, autorizar e fiscalizar o abastecimento
nacional de:
a) petróleo, óleo de xisto e seus respectivos derivados;
b) gás natural e suas frações recuperáveis;
c) combustíveis minerais sólidos e seus produtos primários;
IV - superintender o aproveitamento de outros hidrocarbonetos fluídos;
V - supervisionar os assuntos relacionados com:
a) o suprimento de matéria-prima às empresas distribuidoras de gás canalizado;
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bl a distribuição de gás liquefeito de petróleo;
VI - examinar e autorizar a capacidade e a ampliação de
refinarias, de instalações de armazenamento e de transferãncias, bem assim o processamento, natureza e qualidade dos produtos;
VII - fixar normas sobre armazenamento de hidrocarbone·
tos;

VIII - fixar as características do petróleo e de seus derivados;
IX - fixar e efetivar o suprimento das quotas de álcool à
indústria química, em substituição a insumos importados, a

preços subsidiados em função do preço do eteno, até que seja
concluída a construção das novas unidades de eteno previstas
no Plano de Expansão da Indústria Petroquímica e da unidade
de ácido acético, a partir de gás natural;
X - fixar os preços do álcool, do petróleo e seus derivados
e dos combustíveis sólidos, em conformidade com as diretrizes
matriciais estabelecidas pelo Poder Executivo para os preços e
tarifas de energéticos;
XI - fixar o percentual de álcool anidro a ser utilizado na
mistura carburante, dentro da região de produção, pelas distribuidoras de gasolina, fixando-lhes quotas e locais de recebimento e mistura;
XII - fixar as características dos vários tipos de combustíveis minerais sólidos e seus produtos primários, bem como
as normas de fiscalização de suas especificações;
XIII - estabelecer quotas de importação, produção e
transporte de carvão mineral;
XIV - fixar as quotas de consumo obrigatório de carvão
mineral para as usinas siderúrgicas consumidoras e para as empresas produtoras de coque metalúrgico;
XV - autorizar a importação de carvão mineral, coque metalúrgico ou coque de fundição, bem como, por delegação do órgão de política aduaneira, a isenção do imposto de importação
correspondente;
XVI - opinar sobre as propostas de alteração de fretes para combustíveis minerais sólidos e seus produtos primários;
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XVII - arrecadar e gerir os recursos correspondentes às
parcelas grupadas no inciso II do art. 13 da Lei n? 4.452135), de 5
de novembro de 1964, bem como os oriundos de legislação complementar;
XVIII - opinar sobre as isenções previstas no art. 10 do
Decreto-Lei n? 61(361, de 21 de novembro de 1966, com a redação
dada pelo art. I? do Decreto-Lei n? 833(37), de 8 de setembro de
1969;
XIX - estabelecer normas gerais de contabilidade a serem
utilizadas pelas empresas permissionárias que operem no abastecimento nacional de petróleo e seus derivados, de carvão mineral e de outros combustíveis sólidos e seus produtos primários, bem assim proceder ao exame da sua escrituração contábil, inclusive para colher dados que permitam a determinação
exata dos custos;
XX - propor alterações na legislação relativa aos tributos
que gravem a indústria e o comércio de petróleo e seus derivados, de carvão mineral e de outros combustíveis minerais sólidos, bem como seus produtos primários;
XXI - opinar sobre os compromissos internacionais a serem assumidos pelo Tesouro Nacional, concernentes à indústria
ou comércio de petróleo e seus derivados, gás combustível, carvão mineral e outros combustíveis minerais sólidos, bem como
seus produtos primários;
XXII - celebrar, no âmbito de suas atribuições, convênios, acordos, ajustes e contratos com entidades públicas ou
privadas;
XXIII - adotar as medidas necessárias ao fiel cumprimento das disposições legais relativas aos produtos sob seu controle, podendo proceder à apreensão de mercadorias, à interdição
de estabelecimentos e instalações que se acharem em contravenção, bem como impor multas aos infratores, sem prejuízo da
ação penal que no caso couber;
XXIV - assessorar o Secretário Nacional de Energia nos
assuntos relacionados com petróleo e seus derivados, gás, combustíveis minerais sólidos e seus produtos primários e álcool;
(35) V. Coleção das Leis de 1964, volume VII, pág. 64.
(36) V. Coleção das Leis de 1966, volume VII, pág. 119.
(37) V. Coleção das Leis de 1969, volume V, pág. 182.
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xxv - classificar outros produtos que devam ser incluídos no regime de abastecimento nacional. como tal entendido a produção, a importação, a exportação, a refinação ou o be~
neficiamento, o transporte, a distribuição e o comércio, bem CO~
mo o consumo dos produtos;
XXVI - fixar e controlar os estoques estratégicos de petróleo e de seus derivados, de álcool e de carvão mineral.
Art. 223. A Secretaria Nacional de Transportes compete:
I - superintender e coordenar a operação dos sistemas
de transportes a cargo da Administração Federal. promovendo
a sua organização e aparelhamento;
II - formular a política nacional de transportes e o plano
viário nacional, bem assim promover e acompanhar a sua execução;

III - coordenar. supervisionar e fiscalizar as atividades de
transportes terrestres e aquaviários da marinha mercante, dos
portos e das vias navegáveis;
IV - prestar apoio técnico aos Estados. ao Distrito Federal e aos Municípios para a implantação, operação, manutenção
e administração de componentes do sistema nacional de transportes.
Art. 224. A Secretaria Nacional de Transportes tem a seguinte estrutura básica:
I
Departamento Nacional de Transportes Rodoviários;
II - Departamento Nacional de Transportes Ferroviários;
III - Departamento Nacional de Transportes Aquaviários.
Art. 225. Ao Departamento Nacional de Transportes Rodoviários compete submeter ao Secretário Nacional de Transportese executar, direta ou indiretamente, a política e os planos, programas e projetos nacionais de viação e de transportes
rodoviários e, em especial:
I - conceder, permitir ou autorizar, coordenar e controlar:
a) a i~;p1antação, administração, operação, manutenção e
conservação de trechos do sistema rodoviário nacional;
b) o transporte rodoviário interestadual e internacional de
pessoas e de bens;
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U ~ propor a destinação de recursos federais e a concessão de financiamentos por parte de entidades federais para aplicação em planos, programas e projetos rodoviários;
lU - coordenar o desenvolvimento de projetos visando à
participação do setor privado na implantação, operação e exploração de segmentos do sistema rodoviário nacional ou de serviços de transporte rodoviário, serviços auxiliares e de apoio e
atividades e empreendimentos associados.
Art. 226. Ao Departamento Nacional de Transportes Ferroviários compete submeter ao Secretário Nacional de Transportes e executar, direta ou indiretamente, a política nacional e
os planos, programas e projetos de viação e de transporte ferroviário e, em especial:
I -

conceder, permitir ou autorizar, coordenar e contro-

lar:
a) a implantação, a administração e a operação de trechos

do sistema ferroviário nacional;
b) o transporte ferroviário nacional e internacional;

U - propor a destinação de recursos federais e a concessão de financiamentos por partes das entidades federais para aplicação em planos, programas e profetas ferroviários;
UI - coordenar o desenvolvimento de projetos visando à
participação do setor privado na implantação, operação e exploração de segmentos de sistema ferroviário nacional ou de serviços de transporte ferroviário, serviços auxiliares e de apoio e
atividades e empreendimentos associados.
Art. 227. Ao Departamento Nacional de Transporte Aquaviários compete submeter ao Secretário Nacional de Transportes e executar, direta ou indiretamente, a política nacional e os
planos, programas e projetos de viação e de transportes aquaviários e, em especial:
I - conceder, permitir ou autorizar, coordenar e controlar:
a) a implantação, a administração, a operação, manutenção
e conservação de instalações portuárias, marítimas, fluviais e
lacustres;
b) o transporte aquaviário nacional e internacional;
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II - propor a destinação de recursos federais e a concessão de financiamentos por parte de entidades federais para aplicação em planos, programas e projetos. aquaviários;
III - coordenar o desenvolvimento de projetos visando à
participação, operação e exploração de segmentos do sistema
aquaviário nacional ou de serviços de transporte aquaviário,
serviços auxiliares e de apoio e atividades e empreendimentos
associados;
IV - gerir os recursos provenientes da arrecadação do
Adicional da Tarifa Portuária, criada pela Lei n? 7.700, de 21 de
dezembro de 1988, de acordo com o Plano Portuário Naciona!.
Art. 228.

À Secretaria Nacional de Comunicações cornpe-

te:
I - estabelecer políticas, diretrizes e normas relativas
aos serviços postais e de telecomunicações;
11 - orientar, coordenar, supervisionar e fiscalizar as atividades e serviços postais e de telecomunicações;

III -

administrar, controlar e fiscalizar a utilização do es-

pectro de radiofreqüências;

IV - gerir os recursos do Fundo N acional das Telecomunicações, criado pela Lei n? 5.070, de 7 de julho de 1966.
Art. 229.

A Secretaria Nacional de Comunicações tem a

seguinte estrutura básica:

I -

Departamento N acíonal de Administração de Fre-

qüências;

II
III
IV
cações.

Departamento Nacional de Serviços Públicos;
Departamento Nacional de Serviços Privados;
Departamento Nacional de Fiscalização das Comuni-

Art. 230.

Ao Departamento Nacional de Administração de

Freqüências compete planejar, coordenar, controlar e supervisionar as atividades relativas à administração do espectro de
radiofreqüências, bem como propor diretrizes e normas com vistas a estabelecer e otimizar sua utilização.
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 182(3):1889-2283, maío/Iun. 1990.

1995

Art. 231. Ao Departamento Nacional de Serviços Públicos
compete:
I - propor normas e desempenhar as atividades de coordenação, orientação, avaliação e formulação de políticas, diretrizes, objetivos e metas relativas aos serviços públicos de telecomunicações e aos serviços postais;

II - proceder à avaliação econômico-financeira das empresas concessionárias e realizar estudos para o estabelecimento
das tarifas aplicáveis.
Art. 232. Ao Departamento Nacional de Serviços Privados
compete:
I - propor normas e desempenhar as atividades de coordenação, orientação, avaliação e formulação de políticas, diretrizes, objetivos e metas relativas aos serviços de comunicações, público restrito, limitado, especial, de radiodifusão e de
radioamador;
II - orientar e executar as atividades associadas à outorga
de serviços.
Art. 233. Ao Departamento Nacional de Fiscalização das
Comunicações compete planejar, coordenar, fiscalizar e controlar a aplicação das leis, regulamentos e normas relativas às comunicações, bem assim conduzir as atividades relativas à certificação dos produtos de telecomunicações.
Art. 234. Ao Ministério da Infra-Estrutura vinculam-se a
Companhia Vale do Rio Doce, a Companhia de Pesquisas de
Recursos Minerais, a Petróleo Brasileiro S.A., a Centrais Elétricas Brasileiras S.A., a Empresa Brasileira de Planejamento
de Transportes, a Rede Ferroviária Federal S.A., a Rede Federal de Armazéns Gerais Ferroviários S.A., a Empresa de Trens
Urbanos de Porto Alegre S.A., a Companhia de Navegação do
São Francisco, a Companhia de Navegação da Bacia do Prata, a
Empresa de Navegação da Amazônia S.A., a Companhia de Navegação L10yd Brasileiro, a Empresa Brasileira de Correios e
Telégrafos, a Telecomunicações Brasileiras S.A., respectivas
subsidiárias e controladas, a Companhia Docas do Rio de Janeiro, a Companhia Docas do Maranhão, a Companhia Docas
do Pará, a Companhia Docas do Ceará, a Companhia Docas de
São Paulo, a Companhia Docas do Rio Grande do Norte, a
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Companhia Docas do Estado da Bahia, a Companhia Docas do
Espírito Santo, a Companhia Brasileira de Trens Urbanos, Usinas Siderúrgicas de Minas Gerais S.A., Companhia Siderúrgica
de Tubarão, Aços Finos Piratini S.A., Companhia Siderúgica
Nacional, Companhia Siderúrgica Paulista, Aço Minas Gerais
S.A., Fábrica de Estruturas Metálicas S.A., a Valec - Engenharia, Construções e Ferrovias S.A., a Siderama - Companhia Siderúrgica do Amazonas, bem assim o Departamento Nacional de Estradas de Rodagem.

Subseção VIII
Do Ministério da Ação Social
Art. 235. O Ministério da Ação Social tem em sua área de
competência:
I - assistência social;
II - radicação de populações, ocupação do território e migrações internas;
III - políticas habitacionais e de saneamento;
IV - defesa civil.
Art. 236. São órgãos específicos do Ministério da Ação Social:
I
o Conselho Nacional de Serviço Social;
II
a Secretaria Nacional de Habitação;
III
a Secretaria Nacional de Saneamento;
IV
a Secretaria Nacional de Promoção Social;
V
a Secretaria Especial de Defesa Civil;
VI
a Coordenadoria Nacional para Integração da Pessoa
Portadora de Deficiência.
Art. 237. Ao Conselho Nacional de Serviço Social compete
deliberar e definir normas para efeito de concessão de subvenções às entidades de natureza social e assistencial bem assim
averiguar e certificar a condição de entidade de fins filantrópicos.
Art. 238. À Secretaria Nacional de Habitação compete:
I - elaborar diretrizes para a Política Nacional de Habitação;
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U - analisar e coordenar os programas e projetos habitacionais, avaliando seus resultados;
III - baixar as normas necessárias à execução da Política
Nacional de Habitação.
Art. 239. A Secretaria Nacional de Habitação tem a seguinte estrutura básica:
I - Departamento de Planejamento e Normas;
U - Departamento de Supervisão de Programas Habitacionais;
Art. 240. Ao Departamento de Planejamento e Normas
compete:
I - elaborar diretrizes para a Politica Nacional de Habitação e definir prioridades de alocação de recursos;
II - elaborar normas, rotinas e procedimentos necessários à implementação dos programas e projetos relativos à
polftica Nacional de Habitação;
UI - promover estudos com vistas à obtenção de novas
fontes de recursos para o setor habitacional;
IV - empreender estudos com a finalidade de criar e estabelecer parâmetros de operacionalização para novas formas participativas de construção e financiamento de moradias;
V - estabelecer as bases para a criação e operacíonalização de programas de erradicação de condições subumanas de
moradia;
VI - promover a instituição e coordenar um sistema nacional de dados e informações relativas à habitação;
VU - promover, apoiar e divulgar estudos relacionados ao
desenvolvimento de métodos alternativos de construção e financiamento de moradias.
Art. 241. Ao Departamento de Supervisão de Programas
Habitacionais compete:
I - supervisionar a execução dos programas e projetos
habitacionais, controlando a aplicação dos recursos financeiros
federais;
II - avaliar os resultados dos programas e projetos habitacionais;
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UI - fornecer subsídios para a elaboração de normas, rotinas e procedimentos necessários para a implantação dos projetos habitacionais;
IV - participar de estudos e pesquisas na área de habitação para a população de baixa renda;
V - incentivar a formação de pessoal especializado na
execução de projetos habitacionais,
Art. 242. A Secretaria Nacional de Saneamento tem a seguinte estrutura básica:
I - Departamento de Planejamento e Engenharia;
U - Departamento de Supervisão de Programas de Saneamento.
Art. 243. Ao Departamento de Planejamento e Engenharia
compete:
I - elaborar diretrizes para a Política Nacional de Saneamento e definir prioridades de alocação de recursos;
II - elaborar normas, rotinas e procedimentos necessários à implementação dos programas e projetos relativos à
Política Nacional de Saneamento;
lU - promover estudos com vistas à obtenção de novas
fontes de recursos para a área de saneamento;
IV - promover a instituição e coordenar um sistema nacional de dados e informações relativas ao saneamento.
Art. 244. Ao Departamento de Supervisão de Programas
de Saneamento compete:
I - supervisionar a execução dos programas e projetos
de saneamento, controlando a aplicação dos recursos financeiros federais;
U - avaliar os resultados dos programas e projetos de saneamento;
lU - fornecer subsídios para a elaboração de normas, rotinas e procedimentos necessários à implementação dos projetos
de saneamento;
IV ~ incentivar a formação de pessoal especialízado na
execução de projetos de saneamento.
Art. 245. À Secretaria Nacional de Promoção Social compete:
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I - assistir ao Ministro de Estado na formulação e implementação da Politica Nacional de Promoção e Assistência
Social, desempenhando as atividades de manutenção, planejamento e acompanhamento do setor;
11 - zelar e assegurar o permanente cumprimento das
políticas governamentais de assistência social, alimentar e nutricional da criança e do adolescente, do portador de deficiência
e de desenvolvimento comunitário;
IlI - examinar propostas e programas que envolvam a
atuação de diferentes órgãos e acompanhar a sua implementação;

IV - promover estudos e pesquisas relacionados com os
problemas sociais brasileiros, com a questão do menor e do portador de deficiência, com a assistência alimentar e nutricional e
com o desenvolvimento.
Art. 246. A Secretaria Especial de Defesa Civil compete
assistir ao Ministro de Estado no planejamento e promoção da
defesa permanente contra as calamidades públicas, integrando a
atuação dos órgãos e entidades públicas e privadas que exerçam
atividades de planejamento, coordenação e execução das medidas de assistência às populações atingidas por fatores anormais
adversos, bem como de prevenção e recuperação de danos, em
sítuações de emergência ou calamidade pública.
Art. 247. A Secretaria Especial de Defesa Civil tem a seguinte estrutura básica:
I
Departamento de Planejamento;
U - Departamento de Operações;
UI - Departamento Técnico.
Art. 248. Ao Departamento de Planejamento compete:
I - elaborar planos, programas e projetos de defesa civil e assistir aos organismos regionais, aos Estados, ao Distrito
Federal e aos Municipios na elaboração de planos e programas
setoriais, com vistas à sua harmonização;
U - elaborar e coordenar programas de treinamento de
recursos humanos em defesa civil;
UI - detectar áreas criticas, promover estudos e propor
medidas regularizadoras;
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IV '---- promover e coordenar estudos com vistas à previsão
de eventos emergenciais, mediante o intercâmbio com instituíções técnico-científicas, objetivando o estabelecimento de normas e diretrizes de atuação no campo preventivo da defesa civil;
V - estabelecer critérios para reconhecimento de situações de emergência ou calamidade pública e propor normas técnicas de atuação nas emergências;
VI - elaborar propostas orçamentárias para a defesa civil
e sugerir critérios quanto à aplicação dos recursos aprovados;
VII - elaborar e controlar convênios de cooperação financeira com os Estados, o Distrito Federal e os Municipios e demais órgãos públicos, no campo de defesa civil.
Art. 249.

Ao Departamento de Operações compete:

I - promover o intercâmbio com organismos de defesa
civil dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, com
vistas à atuação conjunta nas emergências;
11 - promover e incentivar a criação e implementação de
Comissões Municipais de Defesa Civil;
III - Coordenar a execução de ações desenvolvidas por órgãos públicos no atendimento às emergências;
IV - coordenar a atuação dos organismos regionais de defesa civil e demais órgãos integrantes do Sistema Nacional de
Defesa Civil, nas ações de defesa civil, propondo normas
técnico-operacionais de atuação nas emergências;
V - promover e cadastrar, nos diversos níveis de governo, os meios necessários ao atendimento de situações emergenciais;
VI - adotar medidas objetivando a otimização da atuação
das Comissões Municipais de Defesa Civil, com a cooperação
dos setores técnicos do Sistema Nacional de Defesa Civil.

Art. 250.

Ao Departamento Técnico compete:

I - acompanhar as ações desenvolvidas pela Secretaria,
nas suas diversas fases, no atendimento e prevenção de eventos
emergenciais, de acordo com diretrizes e critérios técnicos estabelecidos;
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II -

promover o acompanhamento físico-técnico de obras

serviços decorrentes de convênios firmados com os Estados, o

~istrito Federal, os Municípios e órgãos públicos, para a prevenção e recuperação de danos, nas emergências, emitindo parecer técnico;
IH - detectar áreas de risco, passíveis de eventos emergenciais, propondo subsídios técnicos para a elaboração de planoS e programas corretivos, no campo da defesa civil;
IV - propiciar suporte técnico às Comissões Municipais
de Defesa Civil, objetivando a prevenção de emergências e a
melhoria de qualidade de vida comunitária;
V - promover e coordenar estudos técnicos especializados relativos a eventos emergenciais de alto risco, objetivando a
obtenção de subsídios para o estabelecimento de diretrizes técnicas de atuação, no campo preventivo da defesa civil;
VI - promover, coordenar e apoiar a difusão, em regime
de cooperação de campanhas públicas de esclarecimento prévio
sobre assuntos relativos à proteção da população nas emergências.
Art. 251. Á Coordenadoria Nacional para Integração da
Pessoa Portadora de Deficiência, compete exercer as atribuições
referidas no art. 12 da Lei n? 7.853(38), de 24 de outubro de 1989.
Art. 252. Ao Ministério da Ação Social vinculam-se a
Fundação Legião Brasileira de Assistência e a Fundação Centro
Brasileiro para a Infância e Adolescência.
TÍTULO IV
Das Disposições Gerais, Finais e Transitórias

Art. 253. Os cargos em comissâo e as funções de confiança
das unidades administrativas dos órgãos da Presidência da República e dos Ministérios Civis são os constantes dos anexos ao
presente decreto .
•§ 1? As unidades a que alude este artigo considerar-se-ão

instaladas com a posse ou ato equivalente dos respectivos titulares.
(38) V. Coleção das Leis de 1989, volume 181, n? 5, pág. 2239.
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Até que se cumpra o disposto no art. 254 ficam mam].

dos:
a) os cargos em comissão e as funções de confiança do Gru,
po Direção e Assessoramento Superiores (DAS), nas unidades
descentralizadas e nos órgãos autônomos da Administração Pública Federal: e
b) as funções do Grupo Direção e Assistência Intermediária

(DAI).
Art. 254. Os titulares dos órgãos integrantes da Presidência da República e os Ministros de Estado submeterão, ao Presidente da República, por intermédio da Secretaria de Administração Federal, até o dia 18 de junho de 1990, proposta de:
I - estrutura regimental dos órgãos que lhes sejam subordinados, das autarquias e fundações supervisionadas e, quando
for o caso, dos respectivos estatutos, com simplificação de estruturas e redução do número de cargos em comissão e funções
de confiança;
II - lotação ideal dos órgãos citados no inciso anterior,
com a identificação, por unidade administrativa, do pessoal em
excesso e dos claros existentes.
Parágrafo único. O não cumprimento do disposto neste artigo implicará a redução automática de cinqüenta por cento dos
respectivos cargos e funções de confiança.
Art. 255. É delegada competência aos Ministros de Estado
para, observadas as disposições legais e regulamentares, praticar os atos de provimento:
I - de cargos e funções de confiança dos níveis 1, 2, 3 e
4, do Grupo de Direção e Assessoramento Superiores (DAS);
II - das funções do Grupo Direção e Assistência Intermediária (DAI);
III - de cargos ou empregos dos respectivos Quadros ou
Tabelas Permanentes, em decorrência de habilitação em concurso público, salvo os casos previstos em lei.
Art. 256. Até a estruturação do Departamento de Comércio Exterior da Secretaria Nacional de Economia do Ministério
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da Economia, Fazenda e Planejamento, as competências relativas ao controle e fiscalização das atividades aduaneiras continuarão a ser exercidas pelo atual Departamento da Receita Federal da Secretaria da Fazenda Nacional.

Art. 257. Até que se ultimem os respectivos processos de
liquidação ou de extinção, vincular-se-ão:
I - ao Ministério da Educação, a Fundação Nacional para Educação de Jovens e Adultos;
II - ao Ministério da Economia, Fazenda e Planejamento,
o Banco de Roraima S.A., o Banco Nacional de Crédito Cooperativo, a Companhia Brasileira de Infra-Estrutura Fazendária,
o Instituto do Açúcar e do Álcool, o Instituto Brasileiro do Café
a Fundação Museu do Café;

III - ao Ministério da Agricultura e Reforma Agrária, o
Departamento Nacional de Obras de Saneamento e a Empresa
Brasileira de Assistência Técnica e Extensão Rural;
IV ~ ao Ministério da Infra-Estrutura, a Companhia Siderúrgica de Mogi das Cruzes, a Siderurgia Brasileira S.A., a Empresa de Portos do Brasil S.A., a Companhia Auxiliar de Empresas Elétricas Brasileiras, a Empresa Brasileira de Transportes Urbanos, a Petrobrás Comércio Internacional S.A. e a Petrobrás Mineração S.A.;
V - à Secretaria da Cultura, a Fundação Nacional de Artes, a Fundação Nacional de Artes Cênicas, a Fundação do Cinema Brasileiro, a Fundação Nacional Pró-Memória, a Fundação Nacional Pró-Leitura e a Distribuidora de Filmes S.A.;
VI - à Secretaria do Desenvolvimento Regional, a Superintendência do Desenvolvimento da Região Centro-Oeste e a
Superintendência do Desenvolvimento da Região Sul.
Parágrafo único. A supervisão das autarquias, fundações,
sociedades de economia mista e empresas públicas, de acordo
com as vinculações previstas neste artigo, será exercida sem
prejuízo do disposto no artigo 2? do Decreto n? 99.202(391, de 4

(39) V. Coleção das Leis de 1990, volume 182, n:' 2, tomo 2, pág. 1628.
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de abril de 1990, e da competência da Secretaria da Administração Federal quanto aos processos de extinção e liquidação.
Art. 258. Enquanto não forem instituídas a Fundação Nacional de Saúde e O Instituto Nacional do Seguro Social, ficam
vinculadas:
I - ao Ministério da Saúde, a Fundação Serviços de Saúde Pública e a Superintendência de Campanhas de Saúde Pública;

II - ao Ministério do Trabalho e da Previdência Social, o
Instituto de Administração Financeira da Previdência Social e o
Instituto Nacional de Previdência Social.
Art. 259.
blicação.

Este decreto entra em vigor na data de sua pu-

Art. 260. Revogam-se o art. 18 do Decreto n? 75.4681401, de
11 de março de 1975, o art. 28 do Decreto n? 80.8311411, de 28 de
novembro de 1977, o Decreto n? 86.212(42), de 15 de julho de
1981, o art. 38 do Decreto n:' 88.420(431, de 21 de junho de 1983, o
art. 4? do Decreto n? 90.7551441, de 27 de dezembro de 1984, Os
arts. I? e 2? do Decreto n? 96.8561451, de 28 de setembro de 1988,
o Decreto n? 99.180 1461, de 15 de março de 1990 e demais disposições em contrário.
Brasília, 10 de maio de 1990; 169? da Independência e 102?
da República.
FERNANDO COLLOR
Bernardo Cabral

(40) V. Coleção das Leis de 1975, volume lI, pág. 238.
(41) V. Coleção das Leis de 1977, volume VIII, tomo 11, pág. 600.
{42} V. Coleção das Leis de 1981, volume VI, pég. 57.
(43) V. Coleção das Leis de 1983, volume IV, pag. 223.
(44) V. Coleção das Leis de 1984, volume VIII, pág. 644.
(45) V. Coleção das Leis de 1988, volume VI, pág. 616.
(46) V. Coleção das Leis de 1990, volume 182, n:' 2, tomo 2, pág. 1439.
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QUADRO DISTRIBUTIVO DE FUNÇÚES
RELATIVAS AO DECRETO N? 99.244/90
ANEXO I

Presidência da República

DAS

Nr/Cargos/
Funções - DAS

Secretaria Geral
Chefe de Gabinete
Adjunto

Oficial de Gabinete
Oficial de Gabinete
Oficial de Gabinete

4
4
3

5
2

2
1

1
4

5

1
2

1

Coordenaçao de Ccmuníceçéo Social
Coordenador
Adjunto
Oficial de Gabinete
Oficial de Gabinete

4

3

3

2

4

Subsecretário-Geral

5

1

Adjunto

4
2
1

14

Subsecretaria Geral

Assessor
Assessor
Oficial de Gabinete
Oficial de Gabinete

3
2

Chefe Divisüo Vídeodifusão

4

Chefe de Segurança Ex-Presidentes

2

3
3
1
2

Departamento de Administraçào
4

Chefe

Departamento de Comumcação
4

Chefe
Departamento de Pessoal

4

Chefe

Departamento de Saúde
4

Chefe

Departamento de Transporte
4

Chefe

Departamento de Informática
4

Chefe

Departamento de Documentação
Chefe

4
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Presidência da República

DAS

Nf /Cargoa/
Funções - DAS

Departamento de Instalações
Chefe

4

Departamento de Orçamento e Finanças
Chefe

4

Assessoria Econ6mica
Assessor
Adjunto
Adjunto

Oficial de Gabinete

Assessoria Social
Assessor
Adjunto

5

1

4
3
2

5

2

1

5

1

4
3

4

2

1
1

5

1

4

2

3

1

5
3

1
4
1

Assessor

5

1

Adjunto

4
3
2

2

1
1

1

Adjunto
Oficial de Gabinete

Assessoria Legisletive
Assessor
Adjunto
Oficial de Gabinete

Assessoria Jurídica
Consultor Jurídico
Adjunto
Adjunto

4

Assessoria Diplomática

Oficial de Gabinete
Oficial de Gabinete

Cerimonial
Chefe

5

Adjunto

4

2

Oficial de Gabinete

2

3

Secretaria de Controle Interno (Císeu
Secretário
Assessor
Diretor de Divisão

5

1

2
3

2

4

2

3

Gabinete MjJjtar
Assessor

Gabinete Pessoal

Secretaria Particular
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Presidência da República

DAS

Secretário Particular Adjunto

5

Adjunto

4
3

Oficial de Gabinete

Nv/Cargoe/
Funções - DAS

1
4
3

Assessoria Especial
Assessor
Adjunto
Assessor
Oficial de Gabinete

5

5

4
4
3

1
2
3

5

1
3
2

Assessoria de Divulgação
Chefe
Adjunto
Oficial de Gabinete

4
3

128

Total

ANEXO II
Secretaria da Cultura/PR
Secretário
Assessor Especial
Secretário-Adjunto
Chefe de Gabinete
Chefe da Assessoria
Assessor
Chefe de Serviço de Apoio

Assessoria Jurídica
Chefe da Assessoria
Assessor

DAS

Nv/Cargos/
Funções - DAS

2
1

1
2
1
1
1
2
1

4
2

1
2

5
2

1
2

4
1
2

2
2
2

5

1
2

6
4

5
4

3

Departamento de Planejamento e Coordenação
Diretor
Assessor

Ooordeneçeo Técnica
Coordenador
Assessor
Chefe de Divisão
Departamento de Cooperação e Dituseo
Diretor
Assessor

2
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Secretaria da Cultura/PR

Coordenação Técnica
Coordenador

DAS

N?/Cargol
Funções - DAS

Assessor

4
1

Chefe de Divisão

2

2
2
2

3

2

3
1

1
4

Coordenadoria de Assuntos Especiais
Chefe de Coordenadoria

Coordenadoria de Aâmínístreçeo Geral
Chefe de Coordenadoria
Chefe de Serviço

37

Total

ANEXO UI

Secretaria da Ciência e Tecnologia/PR

DAS

Nr/Cargos/
Funções - DAS

Secretário
Assessor Especial

fi
4

1

Secretário-Adjunto
Chefe de Gabinete

5

Chefe da Assessoria

3

1
1
1

Assessor
Chefe de Serviço de Apoio

2

2

1

1

4

2

Assessoria Jurídica
Chefe da Assessoria
Assessor

4

1

2

2

Departamento de Fomento
Diretor
Assessor

5
2

1
2

4
1

2
2

2

5

5
2

1

Coordeneçeo Tecnics
Coordenador
Assessor
Chefe de Divisão
Departamento de Planejamento e Avaliação
Diretor
Assessor
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2009

Secretaria do Meio Ambiente/PR

DAS

Nv/Cargoe/
Funções - DAS

Coordenaçã.O Técnica
4

Coordenador
Assessor
Chefe de Divisão

1
2

2
2
4

Departamento de Coordenação e Programas
5

Diretor
Assessor

2

1
2

Coordenaçào Técnica
4

Coordenador
Assessor
Chefe de Divisão

1
2

2
2

5

Departamento de Coordenação de Orgâos de Execuçào
5

Diretor
Assessor

2

1
2

Coordenação Técnica
4

Coordenador
Assessor
Chefe de Divisão

1
2

2
2
4

3

2

3

1

1

4

3
1

1

Coordenadoria de Assuntos Especiais
Chefe de Coordenadoria

Coordenadoria de Administração Geral
Chefe de Coordenadoria
Chefe de Serviço

Coordenadoria de Documentação e Biblioteca
Chefe de Coordenadoria

Chefe de Serviço

2

68

Total

ANEXO IV
Secretaria do Meio Ambiente/PR

Seêretário
Assessor Especial
Secretário-Adjunto
Chefe de Gabinete
Chefe da Assessoria

DAS

6
4
5
4

3

N?ICargosl
Funções - DAS
1

2
1
1
1
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2010

Secretaria do Meio Ambiente/PR

Assessor
Chefe de Serviço de Apoio

DAS

N? /Cargoa/
Funções - DAS

2
1

Assessoria Jurídica
4

Chefe da Assessoria
Assessor

1
2

2

Departamento de Planejamento e Coordenação
Política Ambiental
Diretor
Assessor

5

1

2

2

Coordenador
Assessor

4

Chefe de Divisão

2

2
2
2

Cooráeneceo Técnica
1

Departamento Técnico-Cientifico e de Coooereçao
Diretor
Assessor

5
2

1

4
1
2

2
2
2

3

2

3
1

1

2

Ccordeneção Técnica
Coordenador
Assessor
Chefe de Divisão

Coordenadoria de Assuntos Especiais
Chefe de Coordenadoria

Coordenadoria de Administração Geral
Chefe de Coordenadoria
Chefe de Serviço

2

34

Total

ANEXO V
Secretaria do Desenvolvimento Regional/PR
Secretário
Assessor Especial
Secretário- Adjunto
Chefe:cle Gabinete

DAS

Nv/Cargoe/
Funções - DAS

6
4

5
4

Col. Leis Rep. Ped. Brasil, Brasília, 182(3):1889-2283, maío/jun. 1990.

1
2
1

1

2011

"Secretaria do Desenvolvimento RegionallPR

DAS

N?ICargos/
Funções -

3

1

2

2

1

1

4
2

2

Gerente de Projeto Especial

5

6

Gerente de Programas de Desenvolvimento Regional

4

7

CoordenadoriB. de Assuntos Especiais
Chefe de Coordenadoria

3

2

Coordenadoria de Administraçilo Geral
Chefe de Coordenadoria
Chefe de Serviço

3
1

4

Chefe da Assessoria
Assessor
Chefe de Serviço de Apoio

DAS

Assessoria Juridica.
Chefe da Assessoria
Assessor

Total

1

1

32

ANEXO VI
Secretaria de Desportos/PR

Secretário
Assessor Especial
Secretário-Adjunto
Chefe de Gabinete
Chefe da Assessoria
Assessor
Chefe de Serviço de Apoio

DAS

6
4
5
4
3
2

N?/Cargos/
Funções - DAS
1
2

1
1
1

3

1

1

4
2

1
3

5
2
2

2
4

Assessoria Juriâice
Chefe da Assessoria
Assessor

Departamento de Desportos Profissional e Nilo Profissional
Diretor
Assessor
Chefe de Divisão

1

Departamento de Desportos das Pessoas Portadoras
de Deficiência
Diretor
Assessor
Chefe de Divisão

5
2
2

1
2
4

Col. Leis Rep. Fed. Brasil. Brasília, 182(3):1889-2283, maio/jun. 1990.

2012

Secretaria de Desportcs/Pjt

DAS

N?ICargos/
Funções - DAS

Coordenadoria de Programas Especiais
3
2

1
1

1

2

3

1

2
1

2

Gerência de Projetos de Esportes
Gerente

4

5

Coordenadoria de Admínietreçõo Geral
Chefe de Coordenadoria

3

1

1

2

Chefe de Coordenadoria
Assessor
Chefe de Serviço

Coordenadoria Tecníco-Ocerscíotud
Chefe de Coordenadoria
Assessor
Chefe de Serviço

Chefe de Ser-viço

4

47

Total

ANEXO VII
Secretaria da Administração Federal
Secretário
Assessor Especial
Secretário-Adjunto
Chefe de Gabinete
Chefe da Assessoria
Assessor
Chefe de Serviço de Apoio

Assessoria Jurídica
Chefe da Assessoria
Assessor

Subsecretaria de Controle da Informática do Setor Público
Subsecretário
Assessor

DAS

N?ICargos!
Funções - DAS
1

6
4
5
4
3
2
1

1
1
1

4

1

2

2

2

2

1

5

1

2

2

4
1

2
2

2

3

5

1
2

Coordenação Técnica
Coordenador
Assessor
Chefe de Divisão

Depertemento de Recursos Humanos
Diretor
Assessor

2
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2013

Secretaria da Administração Federal

Coordenaçâo Técnica
Coordenador
Assessor
Chefe de Divisão

DAS

4

N?ICargos/
Funções - DAS

1

2
2

2

5

5

1
2

Departamento de Serviços Gerais
Diretor
Assessor

2

Coordenação Técnica
Coordenador
Assessor
Chefe de Divisão

4

1
2

2
2
4

Departamento de Modemízeçõo Administrativa
Diretor
Assessor

Coordenação Técnica
Coordenador
Assessor
Chefe de Divisão

5

1

2

2

4

2
2
4

1
2

Departamento de Admínietmçüo Imobiliária
5

1

2

2

4

2

1
2

2
4

Coordenadoria de Assuntos Especiais
Chefe de Coordenadoria

3

2

Coordenadoria de Administração Geral
Chefe de Coordenadoria
Chefe de Serviço

3
1

4

Coordenadoria de Documenteceo e Biblioteca
Chefe de Coordenadoria
Chefe de Serviço

3
1

1
2

4

5

Diretor
Assessor

Coordenaçao Técnica
Coordenador
Assessor
Chefe de Divisão

1

Gerente de Projetos de Reforma Administrativa
Gerente

Total

82
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ANEXO VIII
Secretaria de Assuntos Estratégícoe/Pjt
Secretário
Assessor Especial
Chefe de Gabinete
Chefe de Assessoria
Assessor
Chefe de Serviço de Apoio

DAS

N?/Cargos/

Funções - DAS
1
2

6
4
4
3
2
1

1
1
2
1

Assessoria Jurídica
Chefe de Assessoria
Assessor

1

4
2

2

Total

11

ANEXO IX
Ministério da Justiça

Ministro
Assessor de Ministro

DAS

N?/Cargosl
Funções - DAS

3
3

4
2

5
1

1
3

4
2

1
2

4

1

2

2

Consultor-Chefe

5

Chefe de Divisão

2

1
3

Assessor de Secretário Executivo

Gabinete do Ministro (GM)

Chefe de Gabinete
Chefe de Serviço

Assessoria de Comimicecüo Social (ACS)
Chefe da Assessoria
Chefe de Divisão

Assessoria de Assuntos Parlamentares (AAP)
Chefe da Assessoria
Chefe de Divisão

Consultoria Juridica. (CJ)

Secretaria de Administração Geral (SAG)

Secretário
Assessor
Chefe de Serviço

Coordenação de Planejamento Setorial
Coordenador
Assessor

5
2

1

4

1
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2015

Ministério da Justiça

Chefe de Coordenadoria
Chefe de Divisão

DAS

N?/Cargos/

Funções - DAS

3
2

2

4
1
3

1
1

3

2

4

4
1
2

1
1
2
4

4
1
3

1
1
2

2

4

4

1

2

Coordenaçã.O de Recursos Humanos
Coordenador
Assessor
Chefe de Coordenadoria
Chefe de Divisão

Coordenação de Serviços Gerais
Coordenador
Assessor
Chefe de Coordenadoria
Chefe de Divisão

3

CoordenaçãO de Modernizaçiio e Informática
Coordenador
Assessor
Chefe de Coordenadoria
Chefe de Divisão

Coordenaçiio de Orçamento e Finanças
Coordenador
Assessor
Chefe de Coordenadoria
Chefe de Divisão

1

3
2

1
2

4

Coordenadoria de Documentação e Biblioteca
Chefe de Coordenadoria
Chefe de Serviço

3
1

Secretaria de Controle Interno (Ciset)
Secretário
Assessor
Chefe de Coordenadoria
Chefe de Divisão
Chefe de Serviço

5

1

2
3
2

1
3
8

1

1

Secretarie Federal de Assuntos Legislativos
Secretário Federal
Chefe de Gabinete
Assessor
Chefe de Serviço

6
4

1
1

2

2

1

1

Departamento de Análise e Elabor. Legislativa
Diretor
Assessor
Chefe de Divisão
Chefe de Serviço

5
1

1
1
2

2
1

1
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2016

Ministério da Justiça

DAS

Nr/Cargos/
Funções - DAS

Departamento de Estudos e Acamp. Legislativo
Diretor
Assessor
Chefe de Divisão
Chefe de Serviço

5

1

1

1
2

2
1

1

Secretaria Nacional Díreít. Cidad. e Justiça
Secretário Nacional
Chefe de Gabinete

6

1

4

Assessor

2

Chefe de Serviço

1

1
2
1

5
1

1
1

2

3

1

1

Departamento de Estrangeiros
Diretor
Assessor
Chefe de Divisão
Chefe de Serviço

Departamento de Classif. Indicat.
Diretor
Assessor
Chefe de Serviço

5
1

1

Departamento de Assuntos da Cidadania
Diretor
Assessor
Chefe de Serviço

Departamento de Assuntos Penitenciários
Diretor
Assessor
Chefe de Divisão
Chefe de Serviço

5
1
1

5

1

1
2
1

1
3
1

6
4

1
1

3

4
2
1

Secretaria Nacional Direito Econômica
Secretário Nacional
Chefe de Gabinete
Chefe de Coordenadoria
Assessor
Chefe de Serviço

2

1

Departamento de Proteção Defesa Econômica
Diretor
Chefe de Divisão
Assessor
Chefe de Serviço

Departamento de Proteção e Defesa do Consumidor
Diretor

5
2
1
1

5

Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 182(3):1889-2283, maio/jun. 1990.

1
4

2
1

2017

Ministério da Justiça

-

Chefe de Divisão
Assessor
Chefe de Serviço

DAS

N?/Cargosl
Funções - DAS

2

3

1
1

2

1

Departamento Nacional de Registro do Comércio
Diretor
.. _
Chefe de DIVIsa0
Assessor
Chefe de Serviço

5

1

2

3

1
1

2
1

Junta Comercial do Distrito Federal
Presidente
Secretário-Geral

3
2

Secretaria de Policja Federal
Secretário
Chefe de Gabinete
Assessor
Chefe de Serviço

6
4
2

1
1
2

1

1

5

1
1

Departamento de Policia Federal
Diretor
Chefe de Divisão
Assessor
Chefe de Coordenadoria
Chefe de Divisão
Chefe de Serviço

2
2

2

3

4

2

11
9

1

Centro de Inteligência
3

Chefe

Instituto Nacional de Criminalistica
Diretor
Chefe de Serviço

3

1

1

3

Instituto Nacional de Identítíceceo
3

Diretor

Academia Nacional de Policia
Diretor
Chefe de Serviço

3

1

1

4

Coordenadoria de Telecomunicações
Chefe de Coordenadoria

3

Serviço de Comunicsção Social
Chefe de Serviço

Coordenadoria de Informática
Chefe de Coordenadoria

3
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2018

Ministêrio da Justiça

DAS

Nv/Cargoa/
Funções - DAS

Interpol
2

Chefe

Comando de Operações Táticas
Chefe

2

Departamento Nacional de Tránsito
Diretor
Assessor
Chefe de Divisão
Chefe de Serviço

5
1
2
1

1
1
6
1

5
1
2
1

1
1

Departamento de Assuntos de Segurança Pública
Diretor
Assessor
Chefe de Divisão
Chefe de Serviço

5
1
215

Total

ANEXO X
Ministério da Educação

DAS

N? /Cargos/

Funções - DAS

Ministro
Assessor de Ministro
Assessor de Secretário-Executivo

3
3

4
2

5
1

1
3

4
2

1
2

4
2

1
2

5
2

1
3

Gabinete do Ministro (GM)
Chefe de Gabinete
Chefe de Serviço

Assessoria de Comunicação Social (ACS)
Chefe da Assessoria
Chefe de Divisão

Assessoria de Assuntos Parlamentares {AAP}
Chefe da Assessoria
Chefe de Divisão

Consultoria Juridice
Consultor Chefe
Chefe de Divisão
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2019

Ministério da Educação

DAS

Nr /Cereoe/
Funções ~ DAS

Secretario. de Administração Geral (BAG)
Secretário
Assessor
Chefe de Serviço

5
2

1

Coordenação de Planejamento Setorial
Coordenador
Assessor
Chefe de Coordenadoria
Chefe de Divisão

4

1

1

1
3
4

3
2

Coordenação de Recursos Humanos
Coordenador
Assessor
Chefe de Coordenadoria
Chefe de Divisão

·4

1
3

1
1

3

2

4

4

3

1
1
2

2

4

4

1

1

3

1
2

2

4

4

1

1

3

1
2

2

4

Coordenação de Serviços Gerais
Coordenador
Assessor
Chefe de Coordenadoria
Chefe de Divisão

1

Coordenação de ModernizaçiIo e Informática
Coordenador
Assessor
Chefe de Coordenadoria
Chefe de Divisão

Coordenação de Orçamento e Finanças
Coordenador
Assessor
Chefe de Coordenadoria
Chefe de Divisão

Coordenadoria de Documenteçêo e Biblioteca
Chefe de Coordenadoria
Chefe de Serviço

3
1

Secretaria de Controle Interno (Ciset)
Secretário
Assessor
Chefe de Coordenadoria
Chefe de Divisão
Chefe de Serviço

5

1

2

1

3
2

3
11

1

1

3

1

1

3

Conselho Federa.l de Educação (GFE)
Chefe de Gabinete
Assessor
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2020

Ministér-io da Educação
Chefe de Divisão
Chefe de Serviço

DAS

N?ICargos/

Funções - DAS

2
1

2
7

Secretaria Nacional de Bducecso Básica
Secretário Nacional
Chefe de Gabinete

6

Assessor
Chefe de Divisão
Chefe de Serviço

2

2

2

1

1
1

5
1

1
1

Coordenador

4

2

Chefe de Divisão

2

4

Assessor

5
1

1
1

Coordenador

4

2

Chefe de Divisão

2

4

Assessor

5
1

1
1

Coordenador

4

2
4

4

1
1

Departamento de Educação Pré-Escolar
e de Ensino Fundamental
Diretor
Assessor

Departamento de Ensino Médio
Diretor

Departamento de Educação Supletiva e Especial
Diretor
Chefe de Divisão
Coordenadoria de Desenvolvimento Institucional

2

Chefe de Coordenadoria

3

Assessor
Chefe de Divisão
Chefe de Serviço

1

1
1

2

2

1

1

6

1
1

Secretaria Nacional de Educaçifo Tecnológica
Secretário Nacional

Chefe de Gabinete
Assessor
Chefe de Divisão
Chefe de Serviço
Departamento de Política para Formação Profissional
Diretor
Assessor
Chefe de Serviço
Departamento Técnico Pedagógico
e de Desenvolvimento de Ensino
Diretor
Assessor
Chefe de Serviço

4
2

2

2
3

1

1

5

1

1

1

1

1

5
1
1
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2021

Ministério da Educação

DAS

N? /Cargos/
Funções - DAS

Secretaria. Nacional de Educação Superior
Secretârio Nacional
Chefe de Gabinete
AsseSsor
Chefe de Divisão
Chefe de Serviço

4

1
1

2
2

2
2

1

1

5
1
2
1

1
1

6

Departa.mento de Politica do Ensino SuperÍor
Diretor
Assessor
Chefe de Divisão
Chefe de Serviço

2
1

Departamento de Desenvolvimento do Ensino Superior
Diretor

5

Assessor
Chefe de Divisão
Chefe de Serviço

1

Coordenaçao de Aperfeiçoamento do Pessoal
de Nível Superior (Capes)
Diretor
Assessor
Chefe de Coordenadoria
Chefe de Divisão
Chefe de Serviço

2
1

1
1
3
1

5
1
3

1

2

1
4

1

2
2

Instituto de Estudos e Pesquisas Educacionais
Diretor
Assessor
Chefe de Coordenadoria
Chefe de Divisão
Chefe de Serviço

Coordenação de Unidades Regionais
Coordenador
Assessor
Chefe de Serviço
Total

5
1
3
2
1

1
1
2

1
3

4
1
1
184
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2022

ANEXO XI
Ministério da Saúde

DAS

N?/Cargosl
Funções ~ DAS

Ministro
Assessor de Ministro
Assessor de Secretário-Executivo

3
3

4
2

Gabinete do Ministro·(GM)
Chefe de Gabinete
Chefe de Serviço

5
1

1

4

1
2

3

Assessoria de Comunicação Social (ACS)
Chefe da Assessoria
Chefe de Divisão

2

Assessoria de Assuntos Parlamentares (AAP)
Chefe da Assessoria
Chefe de Divisão

2

1
2

Consultoria Jurídica
Consultor-Chefe

5

1

Chefe de Divisão

2

3

4

Secretaria de Administração Geral (SAG)
Secretário
Assessor
Chefe de Serviço

5
2
1

Coordenação de Planejamento Setorial
Coordenador
Assessor
Chefe de Coordenadoria
Chefe de Divisão

Coordenação de Recursos Humanos
Coordenador
Assessor

Chefe de Coordenadoria
Chefe de Divisão

4
1

3
2

1
1
2
2

4
1

1
1

3

3

2

4

4
1
3
2

1
1
2
4

4
1
3

1
1
2

2

4

Coordenação de Serviços Gerais
Coordenador
Assessor
Chefe de Coordenadoria
Chefe de Divisão

Coordenação de Modemizeçõo e Informática
Coordenador
Assessor
Chefe de Coordenadoria
Chefe de Divisão

Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 182(3):1889-2283, maio/jun. 1990.

2023

Ministério da Saúde

DAS

N?/Cargos/
Funções - DAS

Coordenação de Orçamento e Finanças
Coordenador
Assessor
Chefe de Coordenadoria
Chefe de Divisão

4
1

3
2

1
1
2

4

Coordenadoria de Documentação e Biblioteca
Chefe de Coordenadoria

3

Chefe de Serviço

1

Secretaria de Controle Interno (Ciset)
Secretário
Assessor
Chefe de Coordenadoria
Chefe de Divisão
Chefe de Serviço

5
2

3
2
1

1
1

3
6
1

Secretaria. Nacional de Vigillincia Sanitária
Secretário Nacional
Chefe de Gabinete
Assessor
Chefe de Divisão
Chefe de Serviço

6

1

4

1

2

2

2

1
1

1

Departamento Técnico-Normativo
Diretor
Assessor
Chefe de Divisão
Chefe de Serviço

5
1

1
1

2
1

1

5

1

1

1
3

7

Departamento Técnico-Operacional
Diretor
Assessor
Chefe de Divisão
Chefe de Serviço

2
1

1

Secretaria Nacional de Assistência à. Saúde
Secretário Nacional
Chefe de Gabinete
Assessor
Chefe de Serviço

6
4
2
1

1
1

2
1

Departamento de Normas
Diretor
Assessor
Chefe de Divisão
Chefe de Serviço

1

5
1
2

5

1

1

1

Departamento Nacional de Programa de Saúde
Diretor

5
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2024

Ministério da Saúde

Assessor
Chefe de Divisão
Chefe de Serviço

DAS

N?/Cargos!

Funções - DAS

1

1

2

8

1

1

5
1
1

1
1
1

4

10

Departamento do Sistema Uníco de Saúde (SUB)
Diretor
Assessor
Chefe de Serviço

Gerência de Projetos de Saúde
Gerente

137

Total

ANEXO XII
Ministério da Economia, Fazenda e Planejamento

DAS

N?ICargos!
Funções - DAS

Ministro
Assessor de Ministro
Assessor de Secretário Executivo

3

3

7
3

5
1

1
3

4

1

2

2

4

1
2

Gabinete do Ministro (GM)
Chefe de Gabinete
Chefe de Serviço

Assessoria de Comunicação Social (ACS)
Chefe da Assessoria
Chefe de Divisão

Assessoria de Assuntos Parlamentares (AAP)
Chefe da Assessoria
Chefe de Divisão

2

Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional
Procurador-Geral
Procurador-Geral Adjunto
Assessor
Chefe de Coordenadoria
Chefe de Divisão
Chefe de Serviço

5
4
2
3
2

1

1
3
4
1
12
15

Coordenações Técnicas
Chefe de Coordenadoria
Chefe de Divisão

3
2
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8
16

2025

Ministerio da Economia, Fazenda e Planejamento

DAS

N?ICargos/
Funções ~ DAS

Secretario. Especial de Poíítics Económice
Secretário Especial
Secretário-Adjunto
Chefe de Gabinete
Coordenador
Chefe de Serviço de Apoio

Coordenações Técnicas
Coordenadores
Chefes de Coordenadoria
Assessoria

6

5
4
4
1

4

3
1

4
18
4

Secretaria de Administração Geral (BAGj
Secretário
Assessor
Chefe de Serviço

5
2
1

Coordenação de Planejamento Setorial
Coordenador
Assessor
Chefe de Coordenadoria
Chefe de Divisão

4
1
3

1
1
2

2

2

Coordenação de Recursos Humanos
Coordenador
Assessor
Chefe de Coordenadoria
Chefe de Divisão

4

1

1

1

3

3

2

4

4
1

1
1
2
4

Coordenaçiio de Serviços Gerais
Coordenador
Assessor
Chefe de Coordenadoria
Chefe de Divisão

3
2

Coordenação de Modernização e Informática
Coordenador
Assessor
Chefe de Coordenadoria
Chefe de Divisão

4
1
3
2

1
1

4

1
1

2
4

Coordenação de Orçamento e Finanças
Coordenador
Assessor
Chefe de Coordenadoria
Chefe de Divisão

1
3
2

2
4

Coordenadoria de Documentação e Biblioteca
Chefe de Coordenadoria
Chefe de Serviço

3
1
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2026

Ministério da Economia, Fazenda e Planejamento

Ns./Cargoe/
Funções - DAS

DAS

Secretaria de Controle Interno (Ciset)
Secretário
Assessor
Chefe de Coordenadoria
Chefe de Divisão
Chefe de Serviço

2

1
1

3
2

11

1

1

6
5
4

1
1
1
5
4
1

5

3

Secretaria Nacional de Economia
Secretário Nacional
Secretário-Adjunto
Chefe de Gabinete
Assessor
Chefe de Divisão
Chefe de Serviço

2

2
1

Departamento de Comércio Exterior
Diretor
Diretor-Adjunto
Assessor
Chefe de Divisão

Chefe de Serviço

Coordeneçõee Técnicas
Coordenador
Chefe de Coordenadoria
Chefe de Divisão
Chefe de Serviço

Departamento da Indústria e do Comércio
Diretor
Diretor-Adjunto
Assessor
Chefe de Divisão,
Chefe de Serviço

Coordenações Técnicas
Coordenador
Chefe de Coordenadoria
Chefe de Divisão
Chefe de Serviço

5
4
2

2
1

4

3
2
1

1
1
1
1

3
2
8
18
18

2
1

1
1
1
2
8

4

3

3

6
8
8

5
4
2

2

1

Departamento de Abastecimento e Preços
Diretor
Diretor-Adjunto
Assessor
Chefe de Divisão
Chefe de Serviço

5
4

2
2
1

1
1
2
1
4

Cooraenecões Técnicas
Coordenador

4
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3

2027

Ministério da Economia, Fazenda e Planejamento
Chefe de Coordenadoria
Chefe de Divisão
Chefe de Serviço

DAS

N?ICargosl
Funções - DAS

3

9

2

30
35

1

Secretaria da Fazenda Nacional
Secretário N acionaI
Secretário-Adjunto
Chefe de Gabinete
Assessor
Chefe de Coordenadoria
Chefe de Divisão

Departamento do. Receita Federal
Diretor
Diretor-Adjunto
Chefe de Assessoria
Assessor
Chefe de Coordenadoria
Chefe de Divisão
Chefe de Serviço

Coordenações Técnicas
Coordenador
Assessor
Chefe de Coordenadoria
Chefe de Divisão
Chefe de Serviço

Departamento do Tesouro Nacional
Diretor
Diretor-Adjunto
Chefe de Coordenadoria
Chefe de Divisão
Chefe de Serviço

Coordenações Técnicas
Coordenador
Chefe de Coordenadoria
Chefe de Divisão
Chefe de Serviço

Departamento do Patrimônio da União
Diretor
Diretor-Adjunto
Assessor
Chefe de Coordenadoria
Chefe de Divisão
Chefe de Serviço
Coordenação Processual
Coordenador

6
5
4
2

3
2

1
1
1
1
1
4

5
4

1

2
2

1

3

3
6
6

2

1

4
1

2
2

2

7
7
14
16

1

6

4
3

'2

2

2
8

3

1

1

1

4
3

8

2

30

1

8

5
4

1
1
1

2

8

3

2

2

1
4

1

4
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2028

Ministério da Economia, Fazenda e Planejamento

Chefe de Coordenadoria
Chefe de Divisão
Chefe de Serviço

Secretaria Nacional de Planejamento
Secretário Nacional
Secretário Nacional Adjunto
Chefe de Gabinete
Assessor
Chefe de Coordenadoria
Chefe de Divisão
Chefe de Serviço

Departamento Nacional Planejamento e A vetieçeo
Diretor
Diretor-Adjunto
Assessor
Chefe de Coordenadoria
Chefe de Divisão
Chefe de Serviço
Ooordensçõee Técnicas
Coordenador
Chefe de Coordenadoria
Chefe de Divisão
Chefe de Serviço
Departamento de Orçamentos da Unieo
Diretor
Diretor-Adjunto
Assessor
Chefe de Coordenadoria
Chefe de Divisão
Chefe de Serviço
Coordenações Técnicas
Coordenador
Chefe de Coordenadoria
Chefe de Divisão
Chefe de Serviço
Departamento de Assuntos Internacionais
Diretor
Diretor-Adjunto
Assessor
Chefe de Coordenadoria
Chefe de Divisão
Chefe de Serviço

DAS

Nv/Cargoa/
Funções - DAS

3
2
1

3
6
1

6
5

1
1
1
1
1
3
1

•
2
3
2
1

5

•
2
3
2
1

•
3
2

1

5

•
2

3
2
1

•
3

2
1

5

•
2

3
2
1

Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 182(3):1889-2283, maio/jun. 1990.

1
1
1
1
2
6

•
•

8
14

1
1
2
2
5
4

6
15
18
2.

1

1
1
1
1
4

2029

Ministério da Economia, Fazenda e Planejamento

DAS

N'' /Cargoa/
Funções - DAS

Coordenações Técnicas
4
3
2
1

Coordenador
Chefe de Coordenadoria
chefe de Divisão
Chefe de Serviço

3
9
9

27
716

Total

ANEXO XIII
Ministério da Agricultura e Reforma Agrária

DAS

N?/Cargos/

Funções - DAS

Ministro
Assessor de Ministro
Assessor de Secretário Executivo

3
3

4
2

5
1

1

4
2

1

4
2

1

5

1
3

Gabinete do Ministro (GM)
Chefe de Gabinete
Chefe de Serviço

3

Assessoria de Comunicação Social (ACS)
Chefe da Assessoria
Chefe de Divisão

2

Assessoria de Assuntos Parlamentares {AAP}
Chefe da Assessoria
Chefe de Divisão

Consultoria Juridica (CJ)
Consultor-Chefe
Chefe de Divisão

2

2

Secretaria de Admtníetmcso Geral (BAG)
Secretário
Assessor
Chefe de Serviço

5
2

1

1
1
1

Coordenação de Planejamento Setoríel
Coordenador
Assessor
Chefe de Coordenadoria
Chefe de Divisão
Chefe de Serviço

4

1

3

1
1

2

2
4

1

16

Coordenação de Recursos Humanos
Coordenador

4
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2030

Ministério da Agricultura e Reforma Agrária

Assessor
Chefe de Coordenadoria
Chefe de Divisão

DAS

N?/Cargosl

Funções - DAS

1
3
2

1

3
4

Coorâeneçso de Serviços Gerais
Coordenador
Assessor
Chefe de Coordenadoria

4
1
3

Chefe de Divisão

2

1
1
2
4

Coordeneceo de Modernização e Informática.
Coordenador
Assessor
Chefe de Coordenadoria
Chefe de Divisão

4
1

3
2

1
1
2

4

Coordeneçüo de Orçamento e Finanças
Coordenador
Assessor
Chefe de Coordenadoria

3

1
1
2

Chefe de Divisão

2

4

Coordenadoria de Documentação e Biblioteca
Chefe de Coordenadoria
Chefe de Serviço

4
1

3
1

Coordenadoria de Assuntos do Proagro
, Chefe de Coordenadoria

3

Secretaria de Controle Interno (Ciset)
Secretário
Assessor
Chefe de Coordenadoria
Chefe de Divisão

Chefe de Serviço

5
2

3
2
1

1
1

3
11
1

Secretaria Nacional de Defesa Agropecuária
Secretário Nacional
Chefe de Gabinete
Assessor
Chefe de Serviço

6
4
2
1

1
1
2
1

Departamento de Defesa Animal
Diretor
Assessor
Coordenador
Chefe de Divisão
Chefe de Serviço

5

1

1
4

4
2
3
3

2
1

Departamento de Defesa. Vegetal
Diretor

5
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2031

Ministério da Agricultura e Reforma Agrária

Assessor
Coordenador
Chefe de Divisão
Chefe de Serviço

DAS
1
4
2

N?ICargos/
Funções - DAS
2
2

4

1

4

4
2
1

1
2
2

6
4

1
1

2

2
2
2

Coordenação de Produção Agropecuária
Coordenador
Chefe de Divisão
Chefe de Serviço

Secretaria Nacional da Reforma. Agrária
Secretário Nacional
Chefe de Gabinete
Assessor
Coordenador
Chefe de Coordenadoria
Chefe de Serviço

4
3
1

1

Departamento Nacional de Cooperativismo
e Desenvolvimento Rural
Diretor
Assessor
Coordenador
Chefe de Divisão
Chefe de Serviço

5
1
4
2
1

1
1

6
4
2
4

1
1

3

3

2

2

1

1

2
2
2

Secretaria Nacional de Irrigação
Secretário Nacional
Chefe de Gabinete
Assessor
Coordenador
Chefe de Coordenadoria
Chefe de Divisão
Chefe de Serviço

2
2

Departamento Nacional de Meteorologia
Diretor
Assessor
Coordenador
Divisões

5
1
4
2

1
1
2
2

Coordenaçào de Unidades Regionais
Coordenador
Assessor
Chefe de Serviço

4

1

1
1

2

1

Coordenadoria Especial de Projetos Agricolas
Chefe de Coordenadoria
Total

3
.176
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ANEXO XIV
Ministêrio do Trabalho e Previdência Social

DAS

N?ICargos/
Funções - DAS

Ministro
Assessor de Ministro
Assessor de Secretário Executivo

3
3

4
2

5

1

1

3

Gabinete do Ministro (GM)
Chefe de Gabinete
Chefe de Serviço

Assessoria de Comuniceção Sociel (ACS)
Chefe da Assessoria
Chefe de Divisão

Assessoria de Assuntos Parlamentares (AAP)
Chefe da Assessoria
Chefe de Divisão

4

1

2

2

4
2

1

5

1
3

2

Consultoria Jurídica (CJ)
Consultor-Chefe
Chefe de Divisão

2

Secretaria de Administração Geral (SAC)
Secretário
Assessor
Chefe de Serviço

5
2
1

Ooorâensceo de Planejamento Setorial
Coordenador
Assessor
Chefe de Coordenadoria
Chefe de Dlvísão

4
1

1
1

3
2

2

4
1

1

3
2

3

4

3
2

1
1
2
4

4
1

1
1

3

2
4

2

Coorâenecso de Recursos Humanos
Coordenador
Assessor
Chefe de Coordenadoria
Chefe de Divisão

1

4

Coorâensceo de Serviços Gerais
Coordenador
Assessor
Chefe de Coordenadoria
Chefe de Divisão

1

Cocrcenecac de Modernização e Informá.tica
Coordenador
Assessor
Chefe de Coordenadoria
Chefe de Divisão

2
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2033

Ministério do Trabalho e Previdência Social

DAS

Ny/Cargos/
Funções - DAS

-;;ordenaçjIO de Orçamento e Finanças
Coordenador
Assessor
Chefe de Coordenadoria
Chefe de Divisão

4

1

3
2

1
1
2
4

Coordenadoria de Doccmencacac e Biblioteca
Chefe de Coordenadoria
Chefe de Serviço

3
1

1
1

Secretaúa de Controle Interno (Ciset)
Secretário
Assessor
Chefe de Coordenadoria
Chefe de Divisão
Chefe de Serviço

5
2

3

1
1

2

3
11

1

1

6

1
1

Secretaria Nacional do Trabalho
Secretário Nacional
Chefe de Gabinete
Assessor
Chefe de Serviço

4
2

2

1

1

5

1

1

3

2
2

1

1

5

1

Departamento de Formação Profissional
Diretor
Assessor
Chefe de Coordenadoria
Chefe de Serviço

Departamento de Assuntos Econômicos e Sociais
Diretor
Assessor
Chefe de Coordenadoria
Chefe de Serviço

1

2

3

3

1

1

Departamento de Normeüzeceo da Inspeção do Trabalho
Diretor
Assessor
Chefe de Coordenadoria
Chefe de Serviço

5

1

1

2

3

3

1

1

Departamento de Segurança e Saúde do Trabalhador
Diretor
Assessor
Chefe de Coordenadoria
Chefe de Serviço

5

1

1

2

3

3

1

1

5

1

1

2

Departamento Nacional de Emprego
Diretor
Assessor
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2034

Ministério do Trabalho e Previdência Social

DAS

Chefe de Coordenadoria

3

Chefe de Divisão
Chefe de Serviço

2
1

Nv/Cargos/

Funções - DAS
4
3
1

Secreta.ria Nacional de Previdéncie Social e Complementar
Secretário Nacional

6

Chefe de Gabinete
Assessor
Chefe de Serviço

4
2
1

Departamento de Previdência Social
Diretor
Assessor
Chefe de Coordenadoria
Chefe de Divisão
Chefe de Serviço

1
1
2
1

5

1
2
2
4
1

1

3
2
1

Departamento de Previdéncie Complementar
Diretor
Assessor

1
2
2
4
1

5
1
3
2
1

Chefe de Coordenadoria
Chefe de Divisão

Chefe de Serviço

Total

149

ANEXO XV
Ministério da Infra-Estrutura

DAS

N?/Cargosl
Funções ----' DAS

3
3

7
3

Ministro
Assessor de Ministro
Assessor de Secretário Executivo
Gabinete do Ministro (GM)
Chefe de Gabinete
Chefe de Serviço

5
1

Assessoria de Comunicação Social (ACS)
Chefe da Assessoria
Chefe de Divisão

4
2

1
2

Assessoria de Assuntos Parlamentares (AAP)
Chefe da Assessoria
Chefe de Divisão

4

2
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2035

Ministério da Infra-Estrutura

Consultoria Jurídica (CJ)
Consultor-Chefe
Chefe de Divisão

DAS

5
2

N?/Cargosl
Funções - DAS

1
4

Secretaria de Administração Geral (SAG)
Secretário
Assessor
Chefe de Serviço

5
2

1

çoordenecso de Planejamento Setorial
Coordenador
Assessor
Chefe de Coordenadoria
Chefe de Divisão

4
1

1
1

3
2

2

4
1
3

I'

1
3

2

4

4

1

1
3

1
2

2

4

4
1

1
1

3
2

2
4

4
1

1
1

3

2

2

4

2

Coordenação de Recursos Humanos
Coordenador
Assessor
Chefe de Coordenadoria
Chefe de Divisão

Coordenação de Serviços Gerais
Coordenador
Assessor
Chefe de Coordenadoria
Chefe de Divisão

Coordenaçiio de ModernizaçiIo e Informática
Coordenador
Assessor
Chefe de Coordenadoria
Chefe de Divisão

Coordenação de Orçamento e Finanças
Coordenador
Assessor
Chefe de Coordenadoria
Chefe de Divisão

Coordenadoria de Documentação e Biblioteca
Chefe de Coordenadoria
Chefe de Serviço

3
1

Secretaria de Controle Interno (Ciset)
Secretário
Assessor
Chefe de Coordenadoria
Chefe de Divisão
Chefe de Serviço

5
2
3
2
1

1
1
3
11
1
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Ministério da Infra-Estrutura

DAS

Nv/Cargos,
Funções - DAS

Secretaria Nacional de Minas e Metalurgia
Secretário Nacional
Secretario Nacional Adjunto
Chefe de Gabinete
Assessor
Chefe de Serviço

6
5
4
2
1

1
1
1
2
1

Departamento Nacional de Minas e Metalurgia
Diretor
Diretor-Adjunto
Assessor
Chefe de Serviço

5
4
1
1

1
1
2
1

Coordenação Técnica
Coordenador
Assessor
Chefe de Divisão
Chefe de Serviço

4
1
2

2
2
4

1

8

5

1

4

1

Departamento Nacional da Produção Mineral
Diretor
Diretor-Adjunto
Assessor
Chefe de Serviço

1

2

1

1

Coordenador
Assessor
Chefe de Divisão
Chefe de Serviço
Secretaria Nacional de Energia.

4

2
2
4

Secretário Nacional
Secretário Nacional Adjunto
Chefe de Gabinete
Assessor
Chefe de Serviço

6
5
4

Cooráeneceo Técnica
1
2
1

2

1

8

1

4
1

Depart. Nacional de Aguüs e Energia Elétrica
Diretor
Diretor-Adjunto
Assessor
Chefe de Divisão Nacional
Chefe de Divisão
Chefe de Serviço

5
4

1

1

1
7

3
2
1

1

8
1

Departamento Nacional de Combustiveis
Diretor
Diretor-Adjunto
Assessor
Chefe de Divisão Nacional

5
4
1
3

Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 182(3):1889-2283, maio/jun. 1990.
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2037

Ministério da Infra-Estrutura
Chefe de Divisão
Chefe de Serviço

DAS

N? ICargos!
Funções - DAS

2
1

11

6
5
4
2
1

1
1
1
2
1

20

Secretaria Nacional de Transportes
Secretário Nacional
Secretário Nacional Adjunto
Chefe de Gabinete
Assessor
Chefe de Serviço

Depart. Nacional de Transportes Rodoviários

Diretor
Diretor-Adjunto
Assessor
Chefe de Serviço
Coordenaçào Técnica

5
4
1
1

Coordenador
Assessor
Chefe de Divisão
Chefe de Serviço
Depart. Nacional de Transportes Ferrovíerioe

4
1
2
1

Diretor
Diretor-Adjunto
Assessor
Chefe de Serviço

4
4
8
12

5
4
1
1

Coordenação Técnica
Coordenador
Assessor
Chefe de Divisão
Chefe de Serviço
Depsrt. Nacional de Transportes Aquaviários

Diretor
Diretor-Adjunto
Assessor
Chefe de Serviço
Coordenação Técnica

Coordenador
Assessor
Chefe de Divisão
Chefe de Serviço

4
1
2
1

4
4
8
12

5
4
1
1
4
1
2
1

3
3
6
12

Secretaria Nucionel de Comunicações

Secretârio Nacional
Secretârio Nacional Adjunto
Chefe de Gabinete
Assessor
Chefe de Divisão
Chefe de Serviço

6
5
4
2
2
1

1
1
1
2
2
5
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Ministério da Infra-Estrutura

DAS

Nr/Cargos/
Funções - DAS

Departamento Necionel de Adro. de Freoãénciee
5
4
1
1

1
1
2
1

4
1
2
1

3
3
9
12

5
4
1
1

1
1
2
1

4
1
2
1

3
3
6
9

Diretor
Diretor-Adjunto
Assessor
Chefe de Serviço
Coordenação Técnica

5
4
1
1

1
1
2
1

Coordenador
Assessor
Chefe de Divisão
Chefe de Serviço

4
1
2
1

3
3
6
9

5

1
1
2
1

Diretor
Diretor-Adjunto
Assessor
Chefe de Serviço

Coordeneceo Técnica.
Coordenador
Assessor
Chefe de Divisão
Chefe de Serviço

Departamento Nacional de Serviços Públicos
Diretor
Diretor-Adjunto
Assessor
Chefe de Serviço

Coordenação Técnica
Coordenador
Assessor
Chefe de Divisão
Chefe de Serviço

Departamento Nacional de Serviços Prívedoe

Depart. Nac. de Fiscalização das Comunicações
Diretor
Diretor-Adjunto
Assessor
Chefe de Serviço

4
1
1

Coorâenecso Técnica
Coordenador
Assessor
Chefe de Divisão
Chefe de Serviço

4
1
2
1

Total
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11
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ANEXO XVI

Ministério da AÇãO Social

DAS

Nv/Cargoe/
Funções - DAS

Ministro
Assessor de Ministro
Assessor de Secretário Executivo

3
3

3
2

Gabinete do Ministro (GM)
Chefe de Gabinete
Chefe de Serviço

Assessoria de Comunrcacac Social (ACS)
Chefe da Assessoria
Chefe de Dívísão

5
1

4
2

1
2

Assessoria de Assuntos Parlamentares (AAP)
Chefe da Assessoria
Chefe de Divisão

Consultoria Jurídica (GJ)
Consultor-Chefe
Chefe de Divisão

4
2

5

1

2

3

Secretaria de Administração Geral (SAGj
Secretário
Assessor
Chefe de Serviço

5
2
1

Coordenação Planejamento Setorial
Coordenador
Assessor
Chefe de Coordenadoria
Chefe de Divisão

4
1

Coordenação de Recursos Humanos
Coordenador
Assessor
Chefe de Coordenadoria
Chefe de Divisão

4
1
3

Coordenaçllo de Serviços Gereis
Coordenador
Assessor
Chefe de Coordenadoria
Chefe de Divisão

4
1
3

2

2

2

4

1
1
2
2

Coorâeneceo de Modemizeçeo e Informática
Coordenador
Assessor
Chefe de Coordenadoria
Chefe de Divisão

3
2

2

1

3
2

1
1
1
2

1
1
2
2

1
1
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~------._------~------------

Ministério da AÇãO Social

DAS

Nv/Cargos/
Funções -

Coordenecso de Orçamento e Finanças
Coordenador
Assessor
Chefe de Coordenadoria
Chefe de Divisão

4

1
3
2

1
1
2
2

Coordenadoria Documentaçâo e Biblioteca
Chefe de Coordenadoria
Chefe de Serviço

3
1

Secretaria de Controle Interno (Ciset)
Secretário
Assessor
Chefe de Coordenadoria
Chefe de Divisão
Chefe de Serviço

5
2

1
1

3
2

3
8

1

1

6
2
4
1

1
1

Secretaria Nacional de Habitação
Secretário Nacional
Assessor
Chefe de Gabinete
Chefe de Serviço

1
1

Departamento de Planejamento e Normas
Diretor

5

1

Assessor
Coordenadores
Chefe de Divisão
Chefe de Serviço

1

1

4
2
1

2

5

1
1

4
1

Departamento Superv, de Prog. Habitacionais
Diretor
Assessor
Coordenadores
Chefe de Divisão
Chefe de Serviço

1
4
2
1

2
4
1

Secretaria Nacional de Saneamento
Secretário Nacional
Chefe de Gabinete
Assessor
Chefe de Serviço

6
4

2
1

Departamento de Planejamento e Engenharia
Diretor
Assessor
Coordenadores
Chefe de Divisão
Chefe de Serviço

5
1

4
2
1
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DAS
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Ministério da Ação Social

DAS

Nv/Cargos/

Funções - DAS

Departamento de Superv. de Prog. de Saneamento
Diretor
Assessor
Coordenadores
Chefe de Divisão
Chefe de Serviço

5

1

1

2

1
2
4

1

1

6
4
2
3
1

1

4

Secretaria Nacional de Promoção Socíet
Secretário Nacional
Chefe de Gabinete
Assessor
Chefe de Coordenadoria
Chefe de Serviço

1
2
2
1

Secretaria Especial de Defesa Civil
Secretário Especial
Assessor
Chefe de Gabinete
Chefe de Serviço

6
2

4
1

Departamento de Planejamento
Diretor
Assessor
Chefe de Divisão
Chefe de Serviço
Departamento de Operações
Diretor
Assessor
Chefe de Divisão
Chefe de Serviço

4
1

1
1

2
1

2

4

1
1
1

1
2

2

1

1

4

1
1

Departamento Técnico
Diretor
Assessor
Chefe de Divisão
Chefe de Serviço

1
2

1

2
1

Coordenadoria Na.cional para Integração
da Pessoa Portadora de Deficiência

Coordenador
Assessor
Chefe de Divisão
Chefe de Serviço

1

1
1
4
1

4

4

5
1
2

Gerente de Programas de Ação Social
Gerente
Total

146
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ANEXO XVII
Ministério das Relações Exteriores

DAS

N?/Cargos/
Funções - DAS

Gabinete do Ministro de Estado
Chefe
Coordenador Executivo
Introdutor Diplomático
Assessor

5
4
4
3

Secretaria de Relações com o Congresso
Secretário
Assessor

4

1

2

2

1

3
1
2

Secretaria de Imprensa
Secretário
Assessor

Inspetoria-Geral do Serviço Exterior
Inspetor-Geral
Inspetor-Geral-Adjunto
Consultoria Juridica
Consultor Jurídico

4

1

2

2

5

1
3

4

5

Cerimonial
Chefe
Assessor

Divisão de Privilégios e Imunidades
Chefe
Assessor

5
2

4
2

Divisão de Visitas
Chefe
Assessor

4

2

Divíeõo de Protocolo
Chefe
Assessor

4
2

Secretaria-Geral de Política Exterior
Secretário-Geral de Política Exterior
Chefe de Gabinete
Coordenador Executivo
Assessor

Secretaria de Informações do Exterior
Secretário
Assessor

6
3

1
1
2

2

2

4

4
2

Comissão de Estudos de História Diplomática
Secretário Executivo de Estudos de História Diplomática

3
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Ministério das Relações Exteriores

DAS

Nv/Cargoe/
Funções - DAS

Divisão Especial de A vllliação Política

e de Programas Bilaterais
4

Chefe
Divisào Especial de Pesquisas e Estudos Econômicos

4

Chefe

Departamento das Américas
Chefe
Coordenador Executivo
Assessor

fi

3
2

DivistJ,o da América Meridional - 1
4
2

Chefe
Assessor
Divisão da América Meridional - II

4
2

Chefe

Assessor
Dívíeeo da América Central e Setentrional

4
2

Chefe
Assessor
Divisso de Fronteiras

4

Chefe
Assessor

2

Primeira Comissão Brasileira Demarcadora de Limites
3

1
1

2

2

Chefe

4

Coordenador Executivo
Assessor

3

1
1

2

2

Chefe
Coordenador Executivo
Assessor

4

Segunda Comissão Brasileira Demarcadora de Limites

Departamento da Europa
fi
2

Chefe
Assessor

Divíseo da Europa - I
4
2

Chefe
Assessor

Divisão da Europa - II
Chefe

Assessor

4
2

Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 182(3):1889'2283, maio/jun. 1990.
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Ministêrio das Relações Exteriores

DAS

N? ICargos!
Funções - DAS

------------------Departamento da Africa
Chefe
Assessor

5
2

Divisão da Africa - I
Chefe
Assessor

4
2

Divísso da Africa - II
Chefe

4

Assessor

2

Departamento do Oriente Próximo
Chefe
Assessor
Divisão do Oriente Próximo - I
Chefe
Assessor

Divisão do Oriente Próximo - II
Chefe
Assessor

5
2

4
2

4
2

Departamento da Asie e Oceania
Chefe

5

Assessor

2

Divisão da Asia e Oceania. - I
Chefe
Assessor

4
2

Dívisso da Asiae Oceania - 11
Chefe
Assessor
Departamento de Organismos Internacionais
Chefe
Coordenador Executivo
Assessor

4
2

5
3
2

Divisão das Nações Unidas
Chefe

4

Assessor

2

Divisão da Orgsnieeçéo dos Estados Americanos
Chefe
Assessor

4
2
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Ministério das Relações Exteriores

DAS

N?ICargos/
Funções -

DAS

Divisão Especial do Meio Ambiente
Chefe
Assessor

4
2

Departamento de Temas Especíaís
Chefe
Assessor

5
2

Divisão de Organismos Internacionais Especializados
Chefe
Assessor

4
2

Divisão do Mar, Antártida e do Espaço
Chefe
Assessor

4
2

Departamento Cultural
5

Chefe
Assessor

2

Divisão de Difusào Cultural
4

Chefe
Assessor

2

Divisão de Cooperaçiio Intelectual
4

Chefe
Assessor

2

Divisilo de Instituições de Ensino e Programas Especiais
Chefe
Assessor

4
2

Departamento Econõmico
Chefe
Coordenador Executivo
Assessor

5
3
2

Divisão de Politice Comercial

Chefe
Assessor

4
2

Divisilo de Comércio Internacional
Chefe
Assessor

4
2

Divisão de Política Financeira

Chefe

4

Assessor

2
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Ministério das Relações Exteriores

DAS

Nv/Cargos/
Funções - DAS

Divisão de Produtos de Base
Chefe
Assessor

4
2

Dívisõo de Transportes e Comunicações

Chefe
Assessor

4

2

Divisão de Comércio de Produtos Avançados
Chefe
Assessor

4
2

Divíséo Econômica da América Latina
Chefe
Assessor

4
2

Departamento de Promoção Comercial
Chefe
Assessor

5
2

Divísso de Programas de Promoçiio Comercial
Chefe
Assessor

4

2

Divisão de Informação Comercial
Chefe
Assessor

4
2

Divisão de Feiras e Turismo
Chefe
Assessor

4
2

Divísõo de Ooersçoee de Promoção Comercial
Chefe
Assessor

4
2

Departamento de Cooperação Cientifica, Técnica e
Tecnológica

Chefe
Coordenador Executivo
Assessor

5

3
2

Divíeso de Ciência e Tecnologia
Chefe
Assessor

4
2

Divisão de Cooperação Técnica
Chefe

4
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Ministério das Relações Exteriores

DAS

Nv/Cargoa/

Funções - DAS

Divisão de Formação e Treinamento
4

Chefe.
Assessor

2

Secretaria-Geral Executiva
Secretário-Geral Executivo
Chefe de Gabinete
Coordenador Executivo
Assessor

6
4
3
2

Instituto Rio Branco
5

Diretor
Assessor

2

Coordenadoria de Ensino
Coordenador
Secretaria
Chefe

4

2

Secretaria de Orçamento e Finanças
4

Secretário
Assessor

2

1
2

4

1

2

1

5
2

1

Secretaria de Modernização e Informática
Secretário
Assessor

Secretaria de Recepção e Apoio
Chefe
Assessor
Conselho Superior do Serviço Exterior
Secretário Executivo

2

4

Divisão Especial de Programação Administrativa
4

Chefe
Assessor

2

Departamento do Serviço Exterior
Chefe

Coordenador Executivo
Assessor

Divisão do Pessoal
Chefe
Assessor
Divíseo de Pagamento do Pessoal
Chefe
Assessor

5
3
2

1
1
1

4
2

4

1

2

1
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Ministério das Relações Exteriores

DAS

Na/Cargos/
Funções - DAS

iviseo de Aperfeiçoamento de Recursos Humanos
Chefe
Assessor

4

2

1
1

erviço de Assistência Medica e Social

Chefe

2

íepertemento de Admínistreçtio

Chefe
Coordenador Executivo
Assessor

5
3
2

nvísso de Coordenação Administrativa
)5 Postos no Exterior
Chefe
Assessor

4
2

nvíseo de Serviços Gerais
Chefe
Assessor

4
2

terviço de Arquitetura e Engenharia
Chefe

2

Jepartamento de Comunicações e Documenteceo
Chefe
Coordenador Executivo
Assessor

5
3
2

,]ivisào de Comuniceções

Chefe
Assessor

4
2

Divisa0 de Arquivos
Chefe
Assessor

4
2

Centro de Documentação
Chefe
Assessor

4
2

Centro de Processamento de Dados
Chefe
Assessor

4

2

Departamento Consular e Juridico
Chefe

Coordenador Executivo
Assessor

5
3
2

::61. Leis Rep. Fed. Brasil. Brasília, 182(3):1889-2283. maio/jun. 1990.
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Ministério das Relações Exteriores

-------DAS

N?ICargos/
Funções - DAS

Divisão Consular
4

Chefe
Assessor

2

rJivisão de Passaportes
4
2

Chefe
Assessor

Divisão de Imigraçào
4
2

Chefe
Assessor

'Jjvisão Juridica
4

Chefe
Assessor

2

'Jivisão de Atos Internacionais
4
2

Chefe
Assessor

,ecretaria-Geral de Controle
Secretário-Geral de Controle
Chefe de Gabinete
Coordenador Executivo
Assessor

6
4

3
2

,ecretaria de AdministraçãO Financeira
3

Secretário

'Jivisão de Informática
Chefe
Total

3

205
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6
5
4
3
2
1

54.645,25
45.804,13
37.375,88

63.680,03

74.173,49

86.356,60

(Cr$)

215

57

4
16
11
36
91

Justiça

Base rnaiov-. 1990
Valores em Crs 1000

(101+102)

Grupo

tJj

ro

'p."

~

Valor'

149

3
10
11
26
66
33

Educação

Relações

205

89

19

73

3
21

Exterior.

123

2
9
9
21
59
23

Saúde

716

4
17
66
144
267
218
134

51
30

3
6
19
25

125

37

2
9
12
21
44

Agrlcult.
Trabalho
Economia R. Agrária
Previden.

Ministérios Civis (Órgãos Centrais)

426

4
19
49
41
128
185

InfraEstrutura

115

46
'ti

4
4
18
16

Social

Ação

2208

111
268
349
341
6\0

29

Quant.

DAS - Quadro Demonstrativo Custo/Funções - Situação Anterior
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ANEXO XVIII
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38.521,27
22.799,29
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17.066,25
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8
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Cultura

Base.maío - 1990

54.645,25
45.804,13
37.375,88

63.680,03

74.173,49

86.356,60
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DECRETO N? 99.245, DE 10 DE MAIO DE 1990 (')
Institui o «Projeto Palácio da Alvorada» e cria comissão para a sua elaboração e
implementação.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição
que lhe confere o art. 84, inciso IV, da Constituição,
DECRETA:
Art. I? É instituído o "Projeto Palácio da Alvorada", com
a finalidade de guarnecer o Palácio da Alvorada com uma coleção permanente de obras de arte, documentos, mobiliários e objetos utilitários, representativos da identidade cultural brasileira, bem como de, preparar o prédio para recebê-la e mantê-la em

boas condições de conservação.
§ I? As peças, que deverão ser condizentes com o significado arquitetônico e a importância simbólica do prédio, serão
recebidas como doação sem encargo em favor da União. Os serforma de ação voluntária.
viços serão prestados
§ 2? As doações serão aceitas pelo Procurador-Geral da
Fazenda Nacional, que do ato fará lavrar termo próprio
(Decreto-Lei n? 147(11, de 3 de fevereiro de 1967, art. 10, inciso
XIX).
Art. 2? É criada a Comissão de Elaboração e Implementação do Projeto Palácio da Alvorada, temporária, com as atribuições de formular o Projeto e promover o seu desenvolvimento.
§ I? A Comissão será dirigida por um presidente e dela farão parte três membros, todos designados pelo Presidente da
República.
§ 2? As funções de membro da comissão não serão remuneradas' sendo seu exercício considerado relevante serviço prestado à preservação da identidade cultural brasileira.
Art. 3? Na elaboração do projeto, a comissão observará:
I - que o Palácio da Alvorada se torne o repositório de
uma coleção permanente de objetos de arte, bem como de peças
que traduzam a mais alta qualidade do produto artesanal e in-

na

(*) Retificado no DO de 14.5.1990 (v. pág. 2288 deste volume).
(1) V. Coleção das Leis de 1967, volume I, pág. 143.

Cal. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 182(3):1889-2283, maio/jun. 1990.

2056

dustrial brasileiro, sem prejuízo da vocação de modernidade da
capital da República, respeitada a simplicidade, austeridade e
dignidade características da arquitetura brasileira;

n - que não sejam alteradas a estrutura e a fachada do
edifício, nem desvirtuados seus espaços interiores, de forma a
não modificar a sua concepção arquitetônica original.
Art. 4?
derá:

Para a implementação do projeto, a comissão po-

I - convidar pessoas de notável conhecimento das artes,
para atuarem como consultores;

n - propor ao Secretário-Geral da Presidência da República a convocação de servidores da Administração Pública Federal, para colaborarem temporariamente em atividades específicas;
In - realizar concursos para a eleição de projetos e para a
escolha de modelos de móveis e de objetos utilitários;
IV - efetuar seleção prévia das peças que poderão compor
o acervo, com base em estudo das necessidades e possibilidade
de melhor aproveitamento de espaços, bem assim promover a
elaboração de catálogo que as identifique.
Art. 5? Formada a coleção, as peças serão relacionadas
em catálogo que identificará o doador e, conforme o caso, o autor ou o projetista e o fabricante de cada peça.

Art. 6? Aos doadores e colaboradores será outorgado diploma de reconhecimento e seus nomes serão relacionados em
placa colocada no palácio.
Parágrafo único. Os fabricantes e projetistas de móveis e
objetos utilitários poderão, na posterior reprodução comercial
desses bens, indicar a sua inclusão na coleção do Palácio da Alvorada.
Art. 7? Concluído o Projeto, o Palácio da Alvorada será
aberto à visitação pública em dias a serem determinados pelo
Poder Executivo.
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 182(3):1889-2283, maio/jun. 1990.
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Art. 9?

Este decreto entra em vigor na data de sua publi-

cação.

Brasília, 10 de maio de 1990; 169? da Independência e
102? da República.
FERNANDO COLLOR
Bernardo Cabral

DECRETO N? 99.246, DE 10 DE MAIO DE 1990
Dá nova redação ao art.

2:'

do Decreto n?

99.193(1), de 27 de março de 1990.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição
que lbe confere o art. 84, inciso IV, da Constituição,

DECRETA:
Art. I? O art. 2? do Decreto n? 99.193(Í), de 27 de março de
1990, passa a vigorar com a seguinte redação:
"Art. 2? O Grupo de Trabalho será composto de representantes da Secretaria de Assuntos Estratégicos, da
Secretaria da Ciência e Tecnologia, da Secretaria Nacional
do Meio Ambiente, da Secretaria do Desenvolvimento Regional e do Estado-Maior das Forças Armadas, sendo coordenado pela Secretaria de Assuntos Estratégicos.»
Art. 2? Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Art.

3~

Revogam-se as disposições em contrário.

Brasília, 10 de maio de 1990; 169? da Independência e
102? da República.
FERNANDO COLLOR
Bernardo Cabral
(1) V. Coleção das Leis de 1990, volume 182, n? 2, tomo 2, pág. 1612.
Col. Leis Rep. Fed. Brasil. Brasília, 182(3):1889-2283, maio/jun. 1990.
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DECRETO N? 99.247, DE 11 DE MAIO DE 1990
Dispõe sobre a extinção de cargos e empregos nas autarquias que menciona e dá
outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições
que lhe confere o art. 84, incisos IV e XXV, da Constituição, e
tendo em vista o disposto no seu art. 41, § 3?,
DECRETA:

Art. I? Ficam extintos os cargos e empregos efetivos dos
quadros ou tabelas permanentes da Superintendência do Desenvolvimento da Região Centro-Oeste (Sudeco), da Superintendência do Desenvolvimento da Região Sul (Sudesul) e do Instituto
do Açúcar e do Álcool (IAA), integrantes das carreiras ou categorias funcionais constantes dos Anexos I a lII.
§ I? Os servidores estáveis, ocupantes dos cargos e empregos ora extintos, relacionados nos Anexos IV a VI, ficam em
disponibilidade remunerada, a partir da publicação do presente
decreto.
§ 2? Aos inventariantes das autarquias referidas neste artigo compete efetuar, até o dia 20 de maio do corrente ano, 08
atos de exoneração ou rescisão dos contratos dos servidores não
estáveis.
§ 3? O disposto neste artigo somente produzirá efeitos a
partir do encerramento dos processos de extinção das referidas
entidades em relação aos servidores que os inventariantes considerarem necessários aos respectivos atos.
Art. 2? Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 11 de maio de 1990; 169? da Independência e
102? da República.
FERNANDO COLLOR
Bernardo Cabral

Os anexos estão publicados no DO de 14.5.1990. págs: 8968/8987.
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 182(3):1889-2283, maio/jun. 1990.
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DECRETO N? 99.248, DE 11 DE MAIO DE 1990
Transfere doteçõee consignadas nos
Orçamentos da União, e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição
que lhe confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e tendo em
vista o disposto no art. 27, §§ 3? e 4?, da Lei n? 8.028, de 12 de
abril de 1990,
DECRETA:
O Art. I? São apropriadas, aos órgãos e entidades relacionadas no Anexo I, as dotações constantes do Anexo Il, nos
montantes especificados, mantida a respectiva classificação
funcional-programática, inclusive os títulos, descritores, metas
e objetivos.
Art. 2? Os empenhos, liquidações e pagamentos efetuados
pelos órgãos e entidades constantes do Anexo II deste decreto
deverão ser deduzidos das dotações ora apropriadas.
Art. 3? Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 4? Revogam-se o Decreto n? 99.196,111 de 28 de março
de 1990, e demais disposições em contrário.
Brasilia, 11 de maio de 1990; 169? da Independência e
102? da República.
FERNANDO COLLOR
Zélia M. Cardoso de Mello

o anexo está publicado no DO

de 14.5.1990, págs. 8988/8993.

DECRETO N? 99.249, DE 11 DE MAIO DE 1990
Altera o Decreto n" 98.161,(l} de 21 de
setembro de 1989, que dispõe sobre a adminietreção do Fundo Nacional do Meio Ambiente (FNMA).

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições
que lhe confere o art. 84, incisos IV e VI, da Constituição, e ten(1) V. Coleção das Leis de 1990, volume 182, n:' 2, tomo 2, pág. 1621.
(1) V. Coleção das Leis de 1989, volume 181,

n~

5, pág. 2426.

Cal. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 182(3):1889-2283, maio/jun. 1990.
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do em vista o disposto nos arts. 12, inciso IV, e 37 da Lei n?
8.028, de 12 de abril de 1990,
DECRETA:
Art. I? Os arts. I? e 5? a 9? do Decreto n? 98.161, de 21 de
setembro de 1989, passam a vigorar com a seguinte redação:
"Art. I? O Fundo Nacional do Meio Ambiente
(FNMA), instituído pela Lei n? 7.797,1 21 de 10 de julho de
1989, vinculado à Secretaria do Meio Ambiente (Sema/PRj,
é de natureza contábil e tem por finalidade o desenvolvimento de projetos que visem o uso racional e sustentável
de recursos naturais, incluindo a manutenção, melhoria ou
recuperação da qualidade ambiental, no sentido de elevar a
qualidade de vida da população brasileira."
"Art. 5? O FNMA será administrado pelo Comitê de
que trata o inciso IV, do art. 12, da Lei n? 8.028,(3) de 12 de
abril de 1990, presidido pelo Secretário do Meio Ambiente
e integrado por:
dois representantes da Sema/PR;
dois representantes do Instituto Brasileiro do
Meio Ambiente e Recursos Naturais Renováveis (Ibarna]:
In - um representante do Ministério da Economia,
Fazenda e Planejamento;
IV - três representantes de entidades ambientalistas
não governamentais.
I -

n -

§ I? Os representantes da Sema/PR, do Ibama e do
Ministério da Economia, Fazenda e Planejamento, bem assim seus suplentes, serão designados, respectivamente, pelo Secretário do Meio Ambiente, pelo 'Presidente do Ibama
e pelo Ministro de Estado da Economia, Fazenda e Planejamento, sendo os demais, e respectivos suplentes, indica(2) V. Coleção das Leis de 1989, volume 181, n? 4, pág. 1461.
(3) V. Coleção das Leis de 1990, volume 182, n? 2, tomo 1, pág. 742.
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 182(3):1889-2283, maio/jun. 1990.
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dos pelo conjunto das entidades ambientalistas não governamentais e designados pelo Secretário do Meio Ambiente.
§ 2? A participação no comitê é considerado como de
relevante interesse público e não será remunerada.
§ 3? Poderão participar das reuniões do comitê, sem
direito a voto, pessoas especialmente convidadas pelo Presidente.

§ 4? O funcionamento do comitê e as atribuições de
seus membros serão estabelecidos em Regimento Interno,

aprovado pelo Secretário do Meio Ambiente."
«Art. 6? Compete ao comitê:
I
11

.

fixar critérios para análise prévia de projetos:
III
aprovar projetos que se compatibilizem com a
política e as diretrizes de que trata o inciso I;

IV -

aprovar, em cada caso, a celebração de convê-

nios, acordos e ajustes para aplicação dos recursos do

FNMA;
V - expedir normas para o acompanhamento e
avaliação de projetos;
VI - aprovar relatórios técnicos;
VII - aprovar proposta de orçamento anual, bem assim de suas reformulações:
VIII - propor cronograma de desembolso de seus recursos ou respectivas reformulações;
IX - elaborar o relatório anual de atividades, promovendo a sua divulgação;
X
elaborar seu Regimento Interno;
XI - resolver os casos omissos;
XII - exercer outras atribuições que lhe forem conferidas pelo Secretário do Meio Ambiente.
§ I? O comitê reunir-se-á sempre que convocado por
seu Presidente ou por, no mínimo, dois terços de seus
membros.
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 182(3}:1889-2283, maío/Iun. 1990.
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§ 2? O comitê contará com apoio técnico e adminis.
trativo da Sema/PR e do Ibarna, particularmente no que se
refere à análise prévia, acompanhamento e avaliação de
projetos.
§ 3? Os projetos a serem submetidos à deliberação do
comitê serão instruídos com pareceres técnicos elaborados
por unidades especializadas da Sema/PR, do lbama ou de
ambos, conforme se dispuser em cada caso.
§ 4?

»

«Art. 7? Compete ao Presidente do comitê:
I
convocar reuniões e organizar a respectiva pauta;
11 -

submeter ao comitê os projetos e relatórios

técnicos;

VII - exercer outras atribuições que sejam necessárias à adequada gestão do FNMA.»

"Art. 8? A gestão do FNMA, obedecidas as prescrições da legislação própria, é de responsabilidade do Secretário do Meio Ambiente, competindo-lhe praticar os atos
de gestão orçamentária, financeira e patrimonial relacionados com o fundo, em especial quanto ao ordenamento, empenho, liquidação e pagamento de despesas, bem assim
suas anulações.

Parágrafo único .

................................... »

«Art. 9? Os recursos financeiros do FNMA estarão
disponíveis, junto à Caixa Única do Tesouro Nacional, mediante saques que obedecerão cronograma de desembolso
ajustado com o Departamento do Tesouro Nacional
(DTN)."

Art. 2?
cação.

Este decreto entra em vigor na data de sua publi-

Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 182(3):1889-2283, maio/jun. 1990.
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Art. 3? Revogam-se as disposições em contrário.
Brasília, 11 de maio de 1990; 169? da Independência e
102? da República.
FERNANDO COLLOR
Bernardo Cabral
DECRETO N? 99.250, DE 11 DE MAIO DE 1990
Institui o Programa Nacional de Racionalização da Produção e do Uso de Energia
e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição
que lhe confere o art. 84, incisos II e IV, da Constituição,
DECRETA:
Art. I? É instituído o Programa Nacional de Racionalização da Produção e do Uso de Energia, com a finalidade de promover, articular e desenvolver ações visando à racionalização e
maior eficiência na produção e no uso de insumos energéticos
no País.
Parágrafo único. O programa será implementado a partir
das estruturas existentes nas áreas governamental e privada,
articuladas nos níveis de planejamento, execução e institucional, financeiro, tecnológico, gerencial e promocional.
Art. 2? Fica criado o Grupo Executivo do Programa Nacional de Racionalização da Produção e do Uso de Energia, com
as atribuições de:
I - propor os princípios e metas para a conservação de
energia do País;
11 - propor ações que resultem em conservação e racionalização na produção e uso das diferentes formas de energia;
III - promover a adequada articulação entre os programas de conservação de energia existentes, tanto ao nível federal
quanto de Estados, do Distrito Federal e de Municípios;
IV - incentivar a criação de programas de conservação e
racionalização de energia específicos por tipo de uso final;
Col. Leis Rep. Ped. Brasil, Brasflia, 182(3):1889-2283, maio/jun. 1990.
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V

propor medidas de estimulos à conservação de

energia;

VI
propor a adoção de normas e padrões minimos de
eficiência e que propiciem maior eficácia na produção e uso de
energia;
VII - realizar e promover o desenvolvimento de estudos e
avaliações necessárias à racionalização e conservação de energia no País;
VIII ~ promover a difusão do conceito de conservação em
todos os níveis do sistema educacional brasileiro;
IX - acompanhar, avaliar e promover a divulgação dos
resultados obtidos.
Art. 3? O grupo executivo de que trata o artigo anterior
será coordenado pelo Secretário da Ciência e Tecnologia da Presidência da República e integrado pelo Secretário Nacional de
Economia do Ministério da Economia, Fazenda e Planejamento,
Secretário Nacional de Energia do Ministério da InfraEstrutura, e por dois representantes dos consumidores de energia, designados pelo Presidente da República.
Parágrafo único. A Secretaria de Ciência e Tecnologia da
Presidência da República promoverá o apoio técnico e administrativo necessário ao funcionamento do grupo.
Art. 4? Fica o Grupo Executivo do Programa Nacional de
Racionalização da Produção e do Uso de Energia autorizado a
propor a criação ou a reestruturação de programas específicos
na área de conservação e racionalização da produção e uso de
energia.
Parágrafo único. Fica o grupo executivo autorizado a criar
grupos de trabalho no ãmbito de sua atuação, de forma a ampliar a participação de especialistas, de representantes de programas de conservação de energia instituídos, de produtores e
de usuários de energia.
Art. 5? Os órgãos e entidades da administração direta e
indireta, as fundações, empresas públicas e sociedades de economia mista controladas direta ou indiretamente pela União deverão assegurar a mobilização necessária à consecução dos objetivos do Programa Nacional de Racionalização da Produção e
do Uso de Energia.
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 182(3):1889-2283. maio/jun. 1990.
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Art. 6?

Este decreto entra em vigor na data de sua publi-

cação.

Art. 7? Revogam-se as disposições em contrário.
Brasília, 11 de maio de 1990; 169? da Independência e
102? da República.
FERNANDO COLLOR
Zélia M. Cardoso de Mello
Ozires Silva

DECRETO N? 99.251, DE 11 DE MAIO DE 1990
Dispõe sobre proventos de servidores
em disponibilidade.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições
que lhe confere o art. 84, incisos IV e XXV, da Constituição, e
tendo em vista o disposto nos seus arts. 40, § 3? e 41, § 3?, bem
como nos arts. 2? e 3? do Decreto-Lei n? 489, de 4 de março de
1969,
DECRETA:
Art. I? Os servidores estáveis cujos cargos ou empregos
efetivos sejam extintos ou declarados desnecessários perceberão
proventos provisórios, calculados com base nos registros constantes dos respectivos assentamentos individuais.
§ I? OS proventos provisórios serão apurados considerando-se, exclusivamente:
a) os vencimentos do cargo ou salário do emprego, proporcionalmente ao tempo de serviço necessário à aposentadoria voluntária com proventos integrais;
b) o adicional por tempo de serviço;
c) os quintos previstos no art. 2? da Lei n? 6.732(11, de 4 de
dezembro de 1979;
d) o salário-família;
e) as vantagens pessoais nominalmente identificadas, estabelecidas em lei.
(1) V. Coleção das Leis de 1979, volume VII, pág. 116.
CoL Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 182(3):1889-2283, maío/jun. 1990.
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Art. 2? Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 3?

Revogam-se as disposições em contrário.

Brasília, 11 de maio de 1990; 169? da Independência e
102? da República.
FERNANDO COLLOR
Bernardo Cabral

DECRETO N? 99.252, DE 14 DE MAIO DE 1990
Dispõe sobre providências a serem adotadas por órgãos e entidades da administração direta e indireta, quanto aos contratos
que menciona.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição
que lhe confere o artigo 84, incisos IV e VI, da Constituição,
DECRETA:
Art. I? Os órgãos da Administração Pública Federal direta, as autarquias, as fundações públicas, as empresas públicas,
as sociedades de economia mista, bem assim suas subsidiárias e
demais entidades controladas direta ou indiretamente pela
União, farão republicar, no Diário Oficial da União, no prazo de
8 dias, contados da data de publicação deste decreto, extrato de
todos os contratos vigentes, cujo objeto se relacione a serviços
de divulgação, publicidade ou propaganda, programas e campanhas promocionais, inclusive estudo, planejamento, criação,
distribuição, divulgação, veiculação e controle a eles pertinentes.
Parágrafo único. Os extratos, a que se refere este artigo,
deverão conter os seguintes dados, sobre cada contrato:
I

II

nome das partes;

objeto;

Col. Leis Rep . Fed. Brasil, Brasília, 182(3):1889-2283, rnaio/Iun. 1990.
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III

regime de execução;

IV

preço e condições de pagamento;

V

data de assinatura e prazo de vigência;

VI

condições de rescisão;

VII
modalidade de licitação ou fundamento da sua dispensa ou inexigibilidade; e
VIII -

data da publicação anterior do contrato.

Art. 2~ Os contratos celebrados com os órgãos e entidades
mencionados no artigo anterior, relativos aos serviços nele indicados, que não tenham sido publicados no prazo de 20 dias, os
que não tenham sido formalizados por escrito, na devida oportunidade, ou que não tenham, observado a exigência contida no
artigo 51, do Decreto-Lei n? 2.300(11, de 21.11.1986, serão declarados nulos, observado o disposto no art. 49 do referido diploma
legal, sustando-se as despesas deles decorrentes.
Art. 3~ Os titulares dos órgãos e entidades referidos no
art. 1~ deste decreto, são pessoalmente responsáveis, pelo estrito cumprimento do disposto nos artigos anteriores.
Parágrafo único. A fiscalização, quanto ao cumprimento
das disposições deste decreto, incumbe aos órgãos integrantes
do Sistema de Controle Interno do Poder Executivo, bem como
aos conselhos fiscais ou órgãos equivalentes das autarquias,
fundações e empresas públicas, sociedades de economia mista e
demais entidades referidas no art. 1~ .
Art.
cação.
Art.
102~

4~

Este decreto entra em vigor na data de sua publi-

5~

Revogam-se as disposições em contrário.

Brasília, 14 de maio de 1990;
da República.

169~

da Independência e

FERNANDO COLLOR
Bernardo Cabral
(1) V. Coleção das Leis de 1986, volume VII, pág , 25.
Col. Leis Rep. Fed. Brasil. Brasília, 182(3):1889·2283, maio/jun. 1990.
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DECRETO N? 99.253, DE 14 DE MAIO DE 1990
Dispõe sobre a extinção de cargos e empregos no Departamento Nacional de Obras
e Saneamento (DNOS), e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições
que lhe confere o art. 84, incisos IV e XXV, da Constituição, e
tendo em vista o disposto no seu art. 41, § 3?,

DECRETA:
Art. I? Ficam extintos os cargos e empregos efetivos dos
quadros ou tabelas permanentes do Departamento Nacional de
Obras de Saneamento (DNOSI, integrantes das carreiras ou categorias funcionais. constantes do Anexo I.
§ I? OS servidores estáveis, ocupantes-dos cargos e empregos ora extintos, relacionados no Anexo II ficam em disponibilidade remunerada, a partir da publicação do presente decreto.

§ 2? Ao liquidante compete efetuar, até o dia 24 de maio
do corrente ano, os atos de exoneração ou rescisão dos contratos do servidores não estáveis.

§ 3? O disposto neste artigo somente produzirá efeitc
partir do encerramento do processo de extinção do referido
partamento em relação aos servidores que o liquidante consi.L:
rar necessários aos respectivos atos.

Art. 2? Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Brasília, 14 de maio de 1990; 169? da Independência e
102? da República.
FERNANDO COLLOR
Bernardo Cabral
Os anexos estão publicados no DO de 15.5.1990, pág. 9220.
CoL Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 182(3):1889-2283, maio/jun. 1990.
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DECRETO N? 99.254, DE 15 DE MAIO DE 1990
Dá nova redação aos artigos 2?, 3? e 6?,
do Decreto n? 97.314(1), de 11 de outubro de
1988, e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições
que lhe são conferidas no art. 84, incisos IV e VI, da Constituição, e tendo em vista o disposto no art. 13, § 6?, do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias e na Lei Complementar
n? 31, de 11 de outubro de 1977,
DECRETA:
Art. I? OS arts. 2?, 3? e 6? do Decreto n? 97.314, de 20 de
dezembro de 1988, passam a ter a seguinte redação:
"Art. 2? A Comissão Especial de que trata este decreto, vinculada à Secretaria do Desenvolvimento Regional
e por esta coordenada, é constituída de representantes dessa Secretaria, dos Ministérios da Justiça e da Economia,
Fazenda e Planejamento, da Secretaria da Administração
Federal e dos Estados de Goiás e Tocantins.
Parágrafo único. Os membros da comissão 'especial
serão designados pelo Secretário do Desenvolvimento Regional, por indicação dos órgãos e entidades referidos neste artigo.
Art. 3? A Secretaria do Desenvolvimento Regional
dará apoio administrativo e operacional à comissão.
Art. 6? O Ministério da Economia, Fazenda e Planejamento adotará as medidas necessárias ao atendimento
das despesas decorrentes do funcionamento da comissão
especial» .
Art. 2? Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 3? Revogam-se as disposições em contrário.
Brasília, 15 de maio de 1990; 169? da Independência e
102? da República.
FERNANDO COLLOR

Bernardo Cabral
(1) V. Coleção das Leis de 1988, volume VIII, pág. 648.
Cal. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 182(3):1889-2283, maio/jun. 1990.
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DECRETO N? 99.255, DE 15 DE MAIO DE 1990
Revoga parágrafo do Decreto n?
76.590W, de 11 de novembro de 1975, que

dispõe sobre os Sistemas Integrados de
Transporte Aéreo Regional.

O PRESIDENTE DA REPúBLICA, no uso das atribuições
que lhe confere o artigo 84, inciso IV, da Constituição,
DECRETA:
Art. I? Fica revogado o § 2? do artigo 4? do Decreto n?
76.590, de 11 de novembro de 1975.
Art. 2? Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 15 de maio de 1990; 169? da Independência e
102? da República.
FERNANDO COLLOR
Sócrates da Costa Monteiro
DECRETO N? 99.256, DE 15 DE MAIO DE 1990
Revoga o Decreto n? 99.251(1), de 11 de
maio de 1990.

O PRESIDENTE DA REPúBLICA, no uso da atribuição
que lhe confere o art. 84, inciso IV, da Constituição,
DECRETA:
Art. I? Ê revogado o Decreto n? 99.251, de 11 de maio de
1990.
Art. 2? Este decreto entra em vigor na data de sua publi·
cação.
Brasília, 15 de maio de 1990; 169? da Independência e
102? da República.
FERNANDO COLLOR
Bernardo Cabral
(1) V. Coleção das Leis de 1975, volume VIII, pág. 252.

(1) V: pág. 2065 deste volume.

Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília. 182(3):1889-2283, maio/jun. 1990.
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DECRETO N? 99.257, DE 17 DE MAIO DE 1990
Regulamenta o art. 80 e parágrafo único
do Decreto-Lei n? 2.300(1), de 21 de novembro de 1986, quanto a serviços de publicidade.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições
que lhe confere o art. 84, incisos IV e VI, da Constituição, e tendo em vista o disposto no parágrafo único do art. 80 do DecretoLei n? 2.300, de 21 de novembro de 1986, e no art. 20 do Decreto
n? 99.188, de 17 de março de 1990,
DECRETA:
Art. 1? Reger-se-ão pelas normas deste decreto as pré,
qualificações .de licitantes nos processos para contratação de
serviços de publicidade, nas autarquias, fundações, empresas
públicas, sociedades de economia mista e demais entidades controladas direta ou indiretamente pela União.
Parágrafo único. Nas pré-qualificações de que trata este
artigo, observar-se-ão as normas gerais do Decreto-Lei n?
2.300/86, e, no que couber, as disposições especificas aplicáveis
às concorrências.
Art. 2? São serviços de publicidade, para os fins. deste de-.
ereto, aqueles destinados a informar o público, difundir idéias
ou promover a venda de produtos e serviços, bem assim a veículação de publicidade legal, institucional ou promocional, o
planejamento, concepção, produção, execução ou distribuição de
peças ou campanhas publicitárias e promocionais.
Art. 3? A pré-qualificação tem por objetivo certificar a capacidade técnica e econômica de agências e agenciadores de publicidade que, por prazo não superior a um ano, concorrerão à
prestação dos serviços relacionados no art. 2?, perante o órgão
ou entidade contratante.
§ 1? Os processos de pré-qualificação deverão contemplar,
ao final, no mínimo, dois participantes.
§ 2? Na hipótese de ocorrer a pré-qualificação de apenas
um interessado, o processo, previamente à homologação do re-

(U

V. Coleção das Leis de 1986, volume VII, pág. 25.
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 182(3):1889-2283, maio/jun. 1990.
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sultado, deverá ser submetido, acompanhado de justificativa
fundamentada, à Comissão de Aprovação de Projetos Básicos
de Serviços de Publicidade, instituída pelo art. 20 do Decreto n?
99.188/901 21.
§ 3? A pré-qualificação não gera direito à contratação dos
serviços das agências ou agenciadores pré-qualificados, nem implica diminuição da faculdade dos órgãos e entidades da Administração Pública Federal de inabilitar proponentes préqualificados, por ocasião das licitações específicas, caso não
mantenham as condições comprovadas na pré-qualificação,
aplicando-se o disposto no parágrafo anterior, caso se configure
a hipótese nele prevista.
Art. 4? Os projetos básicos, relativos aos serviços de publicidade que serão licitados entre agências ou agenciadores
pré-qualificados, deverão submeter-se à apreciação prévia da
Comissão de Aprovação de Projetos Básicos de Serviços de Publicidade, que sobre eles deliberará, de forma a atender os objetivos previstos no art. 20 do Decreto n? 99.188/90.
Art. 5? Os projetos concorrentes a cada campanha publicitária serão, também, submetidos à comissão que sobre eles decidirá.
Art. 6? Os processos de pré-qualificação e de licitação de
serviços de publicidade serão realizados em Brasília-DF, devendo os avisos referentes aos editais de pré-qualificação serem publicados no Diário Oficial da União e, se for o caso, nos jornais
de grande circulação e na imprensa oficial do local onde se situar o órgão ou entidade interessados (art. 18, Decreto-Lei n?
2.300/86) .
Art. 7? Nas empresas públicas, sociedades de economia
mista, e demais entidades controladas direta ou indiretamente
pela União, as respectiv:ascomissões permanentes ou especiais
de licitação adotarão os procedimentos necessários à estrita observância do disposto neste decreto, sem prejuízo da responsabilidadedos titulares dessas entidades, sobre a mesma matéria.
Art. 8? As autoridades competentes, nos Ministérios e nas
Secretarias da Presidência da República, adotarão as medidas
necessárias à adequação dos Regulamentos Próprios de Licita(2) V. Coleção das Leis de 1990, volume 182, n? 2, tomo 2, pág. 1566.
801. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 182(3):1889-2283, maio/jun. 1990.
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ção das entidades mencionadas no artigo anterior, no prazo de
sessenta dias, ao disposto neste decreto, sem prejuízo do imediato cumprimento das demais disposições nele contidas.

Art. 9~ Fica prorrogado, até o dia 17 de julho de 1990, o
prazo fixado no art. 21 do Decreto n? 99.188/90, excepcionandose os casos considerados de urgência a juízo do Presidente da
Comissão de Aprovação de Projetos Básicos.
Art. 10. O Chefe do Gabinete Pessoal do Presidente da
República expedirá as instruções complementares ao disposto
neste decreto.
Art. 11. Incorrerão em responsabilidade administrativa e
civil os dirigentes de órgãos e entidades, inclusive os represen-;
tantes da União ou da entidade federal controladora nas assembléias geraisvque descumprirem ou se omitirem no cumprimento das normas estabelecidas neste decreto.
Parágrafo único. Aos órgãos integrantes do Sistema de
Controle Interno do Poder Executivo, bem assim aos conselhos
fiscais ou órgãos equivalentes das autarquias, fundações, empresas públicas, sociedades de economia mista e demais entidades controladas .direta ou indiretamente pela União, incumbe a
fiscalização das, medidas contidas neste decreto e a apuração
das responsabilidades.
Art. 12. Este decreto entra em vigor na data de suapublicação.

Art. 13. Revogam-se as disposições em contrário.
Brasília, 17 de maio de 1990; 169~ da Independência e
102~ da República.
FERNANDO COLLOR
Bernardo Cabral
DECRETO N? 99.258, DE 17 DE MAIO DE 1990
Transfere dotações consignadas nos
Orçamentos da União, e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição
que lhe confere" artigo 84, inciso IV, da Constituição Federal,
Colo Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 182(3):1889-2283, maio/jun.
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e tendo em vista o disposto no artigo 27, § 3? e 4?, da Lei n?
8.028, de 12 de abril de 1990,
DECRETA:
Art. I? São transferidas, para os órgãos e entidades relacionados no Anexo I, as dotações consignadas no Orçamento da
União, dos órgãos e entidades extintos ou dissolvidos constantes do Anexo Il, e nos montantes especificados, mantida a respectiva classificação funcional-programática, inclusive os títulos, descritores, metas e objetivos.
Art. 2? Os empenhos, liquidações e pagamentos efetuados
pelos órgãos e entidades constantes da Lei n? 7.999(1), de 31 de
janeiro de 1990, serão deduzidos das dotações apropriadas.
Art. 3? Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 4? Revogam-se as disposições em contrário.
Brasflia, 17 de maio de 1990; 169? da Independência e
102? da República.
FERNANDO COLLOR
Zélia M. Cardoso de Mello
Os anexos estãopublicados no DO de 18;5.1990, págs. 9476/9507.

DECRETO N? 99.259, DE 17 DE MAIO DE 1990
Torna indisponíveis para empenho as
despesas orçamentárias que especifica.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição
que lhe confere o art. 84, inciso IV, da Constituição Federal,
DECRETA:
Art. 18. Ficam indisponíveis para empenho os saldos das
dotações orçamentárias consignadas na Lei n? 7.999(1), de 31 de
(1) V. Coleção das Leis de 1990, volume 182, n? 1, pág. 38.
(1) V. Coleção das Leis de 1990, volume 182, n? 1, pág. 38.
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janeiro de 1990, os créditos adicionais bem como as atualizações
através da Unidade de Referência Orçamentária (URO), a conta
da Fonte 144 - Títulos de Responsabilidade do Tesouro Nacional.
Parágrafo único. O disposto no ceput: deste artigo não se
aplica às dotações relativas a Administração da Dívida Pública
Mobiliária Federal Interna e Externa, ao Resgate de Títulos da
Dívida Agrária e ao pagamento de pessoal e encargos sociais.
Art. 2~ Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 3~ Revogam-se as disposições em contrário.
Brasília, 17 de maio de 1990; 169~ da Independência e
102~ da República.
FERNANDO COLLOR
Zélia M. Cardoso de Mello
DECRETO

N~

99.260, DE 17 DE MAIO DE 1990
Aprova o Estatuto do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea) e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições
que lhe confere o art. 84, incisos IV e VI, da Constituição, e tendo em vista o disposto nos arts. 12 e 27 da Lei n~ 8.029, de 12 de
abril de 1990,
DECRETA:
Art. l~ O Instituto de Planejamento Econômico e Social
(Ipea) fundação pública vinculado ao Ministério da Economia,
Fazenda e Planejamento, passa a denominar-se Instituto de
Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea], sem prejuízo de seu patrimônio, recursos orçamentários e quadro de pessoal, de acordo
com o art. 12 da Lei n~ 8.029, de 12.4.1990.
Art. 2~ Fica aprovado o Estatuto do Instituto de Pesquisa
Econômica Aplicada (Ipea), constante do anexo a este decreto.
Art. 3~ Este decreto entra em vigor na data de sua publícação.
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 182(3):1889-2283. maio/jun. 1990.
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Art. 4? Revogam-se o Decreto n? 96.704, de 5 de setembro
de 1988, o art. 2? do Decreto n? 97.506, de 13 de fevereiro de
1989, e demais disposições em contrário.
Brasília, 17 de maio de 1990; 169? da Independência e
102? da República.
FERNANDO COLLOR
Zélia M. Cardoso de Mello

ESTATUTO DA FUNDAÇAO INSTITUTO DE PESQUISA
ECONÚMICA APLICADA
(IPEAI
CAPÍTULO I
Natureza, Sede e Finalidade
Art. I? A Fundação Instituto de Pesquisa Econômica
Aplicada (Ipea], vinculada ao Ministério da Economia, Fazenda
e Planejamento, fundação pública, sem fins lucrativos, com autonomia administrativa e patrimônio próprio, com sede e foro
na cidade de Brasília, Distrito Federal, Instituída nos termos do
art. 190 do Decreto-Lei n? 200, de 25 de fevereiro de 1967, e de
acordo com a redação dada pelo art. 12 da Lei n? 8.029, de 12 de
abril de 1990, reger-se-á por este estatuto.
Art. 2? São finalidades do Ipea:
I - auxíliar o Ministro da Fazenda, Economia e Planejamento na elaboração e no acompanhamento da política econômica;

II - promover atividades de pesquisa econômica aplicada
nas áreas fiscal, financeira, externa e de desenvolvimento setorial.
Art. 3? O Ipea poderá manter intercâmbio com órgãos e
entidades de ensino e pesquisa, nacionais e estrangeiros, dedicados nos assuntos de política econômica.
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 182(3):1889-2283, maío/jun. 1990.
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CAPÍTULO II
Da Organização, Competência e Atribuições
Seção I

Da Estrutura Básica
Art. 4? A estrutura básica do Ipea compreende os seguintes órgãos:
I
II

Conselho de Administração; e
Presidência.

Art. 5? Subordinam-se, técnica e administrativamente à
Presidência, as seguintes unidades:

I
II

Diretoria Técnica (DT); e
Diretoria de Administração e Finanças (DAF).

Parágrafo único. O Ipea poderá, mediante aprovação do
Conselho de Administração, dispor de até 2 (duas) Coordenadorias Regionais para desenvolver atividades inerentes à sua finalidade.
Art. 6? O Presidente do Ipea será nomeado pelo Presidente da República e os Diretores pelo Ministro de Estado da Economia, Fazenda e Planejamento.
Seção II

Do Conselho de Administração
Art. 7? O Conselho de Administração é o órgão de administração superior do Ipea.
Art. 8? Compõe o Conselho de Administração;
I - como membros natos:
a) o Ministro de Estado da Economia, Fazenda e Planejamento 'que o presidirá;
CoL Leis Rep. Fed.vlsrastl.rBrastlia,
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b) o Presidente do Ipea, que substituirá o Presidente do
Conselho nas suas faltas e impedimentos;
c) o Diretor Técnico do Ipea;
d) o Diretor de Administração e Finanças do Ipea; e
11 - como membros designados pelo Ministro de Estado
da Economia, Fazenda e Planejamento:
a) um representante dos servidores efetivos do Ipea, com
exercício na própria fundação; e
b) um conselheiro, escolhido dentre pessoas de notório' saber no campo da política econômica.
§ 1? Os membros designados terão suplentes e mandato de
dois anos, admitida a recondução.
§ 2? Cessará automaticamente o mandato do representante
ou do suplente designado na forma do inciso 11, alínea a, que
perder a condição nele referida ou que se tornar membro nato.

Art. 9? Ao Conselho de Administração compete:
I - aprovar as políticas e diretrizes gerais do Ipea;
11 - aprovar a proposta orçamentária e o programa
anual de trabalho;
111 - aprovar o relatório de atividades, a prestação de
contas e o balanço anual;
IV - submeter ao Ministro da Economia. Fazenda e Planejamento proposta de contratação de empréstimos internos e
externos;
V - manifestar-se sobre as propostas de aquisição, cessilo ou alienação de bens imóveis, e aceitação de doações com
encargos;
VI - manifestar-se sobre consultas que lhe forem encaminhadas por seus membros ou pelo Presidente do Ipea;
VII - aprovar o Regimento Interno e suas alterações;
VIII - aprovar as políticas, diretrizes e normas de recursos humanos; e
IX - propor, ao Ministro de Estado de Economia, Fazenda e Planejamento, alterações estatutárias.
Co1. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília,
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Seção Til
Da Presidência
Art. 10. Observadas a competência e as normas expedidas
pelo Conselho de Administração e as instruções do Ministro da
Economia, Fazenda e Planejamento, incumbe ao Presidente do
Ipea:
cumprir e fazer cumprir o Estatuto e o Regimento
I
Interno;
II
representar o Ipea, em juízo ou fora dele;
III
exercer o planejamento, a direção, a orientação, o
controle e a coordenação das atividades técriicas e administrativas do Ipea;
IV - praticar todos os atos relativos aos recursos humanos e as administrações patrimonial e financeira;
V - observado o disposto na legislação pertinente, propor ao Ministro da Economia, Fazenda e Planejamento os nomes de servidores da Administração Pública Federal, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, cuja cessão deva ser
solicitada às autoridades competentes, para o exercício de' cargos de direção dos órgãos da sua estrutura;
VI - articular-se com entidades públicas ou privadas,
nacionais, estrangeiras e internacionais, a fim de obter cooperação e assistência de qualquer natureza destinada a promover o
desenvolvimento dos programas do Ipea;
VII - aprovar normas e procedimentos para o desempenho das atividades do Ipea;
VIII - submeter ao Conselho de Administração:
a) a proposta orçamentária e o programa anual de trabalho;
b) o relatório, a prestação de contas e o balanço anual;
c) as políticas, diretrizes e normas de recursos humanos;
d) as propostas de modificação do Regimento Interno;
e) as políticas e diretrizes gerais.
Parágrafo único. O. Presidente do Ipea, nos seus impedimentos eventuais ou temporários e em casos. de vacância, será
substituído pelo Diretor Técnico.
Col. Leis Rep. Fed. Brasil. Brasília, 182(3):1889-2283, maio/jun. 1990.
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Seção IV
Da Diretoria Técnica

Art. 11. A Diretoria Técnica compete as atividades de
orientação, planejamento, direção, coordenação e execução de
pesquisa do Ipea, bem como acompanhar as pesquisas realizadas por solicitação do Ipea.

Seção V
Da Diretoria de Administração e Finanças
Art. 12. A Diretoria de Administração e Finanças compete
desenvolver a execução das atividades relativas a recursos humanos, material, patrimônio, orçamento, finanças, contabilidade, comunicação e serviços gerais, serviço editorial, bem como
supervisionar as atividades de assessoramento jurídico.
CAPÍTULO UI
Do Patrimônio e dos Recursos

Art. 13. O patrimônio do Ipea é constituído pelos bens
imóveis e móveis de sua propriedade, bem assim pelos que vier
a adquirir ou, por qualquer título, tornar-se proprietário.
Art. 14. Constituem recursos do Ipea:
I
votações orçamentárias e subvenções da União;
11 - receitas de operações técnicas e financeiras;
IH - receitas provenientes de contratos, convênios, acordos ou ajustes;
IV - os saldos econômicos e financeiros verificados nos
balanços anuais;
V - outros recursos que lhe forem destinados, a qualquer
título, inclusive de doações e contribuições.
Parágrafo único. Constituem receita eventual:
ai o produto da alienação de bens móveis ou ímóveis..
b) o resultado de operações de crédito internas ou externas,
contratadas de acordo com o art. 16.,
Col. Leis Rep. Fed: Brasil, Brasília, 182(3):1889·2283. maio/jun. 1990.
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Art. 15. O patrimônio e os recursos do Ipea serão utilizados, exclusivamente, na consecução de suas finalidades.
Parágrafo único. Poderão ser alienados bens móveis ou
imóveis para constituição de receita eventual, observada a le-

gislação vigente.
Art. 16. O Ipea poderá contratar empréstimos internos e
externos para financiamento de suas atividades, observada a legislação em vigor.
CAPÍTULO IV
Do Regime Financeiro
Art. 17. O exercício financeiro do Ipea será de I? de janeiro a 31 de dezembro.
Art. 18. A proposta orçamentária com indicação dos planos de trabalho e a prestação anual de contas, acompanhada do
relatório das atividades desenvolvidas no exercício, serão encaminhadas pelo Conselho de Administração ao Ministério da
Economia, Fazenda e Planejamento.
Art. 19. Durante o exercício financeiro o Presidente do
Ipea poderá propor ao Conselho de Administração a abertura de
créditos orçamentários, observadas as normas específicas vigentes.
Art. 20. O Ipea levantará, em 31 de dezembro de cada ano,
o balanço geral, composto dos balanços orçamentário, patrimonial, econômico e financeiro e da demonstração das variações
patrimoniais, na forma de legislação vigente.
CAPÍTULO V
Do Regime de Pessoal
Art. 21. Os servidores integrantes dos quadros de pessoal
técnico e administrativo do Ipea são regidos pela legislação trabalhista.
Art. 22. O ingresso no quadro de pessoal do Ipea dependerá de aprovação prévia em concurso público de provas e títulos.
Art. 23. Os servidores da Administração Pública Federal,
Estadual ou Municipal, bem assim do Distrito Federal, colocaCol. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília,

182(3):188~-2283, maio/jun.

1990.
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dos à disposição do Ipea, em atendimento a solicitação feita nos
termos do art. 10 inciso V, somente poderão exercer cargos de
direção.
Art. 24. Não integram o quadro de pessoal do Ipea:
I - o pessoal técnico ou administrativo que, mediante solicitação do Presidente do Ipea, for autorizado pelo Ministro de
Estado de Economia, Fazenda e Planejamento, a prestar colaboração na execução de serviços especiais;
II - o pessoal de entidades públicas ou privadas, nacionais, estrangeiras ou internacionais contratadas para a execução de serviços técnicos, de natureza especializada.
CAPÍTULO VI
Das Disposições Gerais e Transitórias
Art. 25. Este estatuto poderá ser reformado, no todo ou
em parte, por proposta do Conselho de Administração ao Ministro da Economia, Fazenda e Planejamento, que aprovando-a, a
submeterá ao Presidente da República.
Art. 26. O Conselho de Administração será constituido no
prazo de 30 dias, contados a partir da data de publicação deste
estatuto.
Parágrafo único. Enquanto não for constituido o Conselho
de Administração, suas atribuições serão exercidas pelo Ministro da Economia, Fazenda e Planejamento.
Art. 27. Consideram-se extintos, na data da publicação
deste estatuto, os mandatos dos atuais membros do Conselho de
Administração do Ipea.
Art. 28. Os atos administrativos, bem assim os contratos,
acordos ou ajustes, firmados pelo Ipea, inclusive os contratos
de trabalho, somente terão eficácia após a sua publicação em
órgão de divulgação interna, a ser instituido pelo Conselho de
Administração.
Parágrafo único. A publicação no órgão de divulgação interna não substitui a que deva ser feita no Diário Oficial da
União, nos casos determinados em lei.
Art. 29. Ficam mantidas as normas constantes de regulamentos, resoluções, portarias e instruções normativas, no que
não conflitem com o disposto neste estatuto.
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília. 182(3):1889-2283, maio/jun. 1990.
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Parágrafo único. O Presidente do Ipea promoverá a revisão dos atos a que se refere o artigo e proporá ao Conselho de
Administração as alterações necessárias.
Art. 30. O Regimento Interno disporá sobre a estrutura
operacional do Ipea, a competência de suas unidades e as atribuições de seus dirigentes.
Art. 31. Os casos omissos serão resolvido.. pelo Ministro
da Economia, Fazenda e Planejamento.
Brasília, 17 de maio de 1990.

DECRETO N? 99.261, DE 23 DE MAIO DE 1990
o

Dispõe sobre a estrutura básica do Ministério das Relações Exteriores e dá outras
providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das suas atribuições que lhe confere o artigo 84, incisos IV e VI, da Constituição, e à vista do disposto no artigo 57 da Lei n? 8.028, de 12 de
abril de 1990,
DECRETA:
TiTULO I
Do Ministério das Relações Exteriores
Art. I? O Ministério das Relações Exteriores é o órgão
político-administrativo encarregado de auxiliar o Presidente da
República na formulação da política exterior do Brasil, assegurar sua execução e manter 'relações com governos estrangeiros,
organismos e organizações internacionais.
Art. 2? Compete ao Ministério das Relações Exteriores:
a) executar as diretrizes de política exterior estabelecidas
pelo Presidente da República;
b) recolher as informações necessárias à formulação e execução da política exterior do Brasil, tendo em vista os interesses
nacionais;
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 182(3):1889-2283, maio/Iun. 1990.
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c) representar o Governo brasileiro por meio das Missões
Diplomáticas, de caráter permanente ou temporário, e das Repartições Consulares;
d) representar o Governo brasileiro nas relações oficiais, no
Brasil, com Missões Diplomáticas, outros órgãos de governos estrangeiros, organismos e organizações internacionais;
e) organizar e instruir, com a cooperação de outros órgãos
interessados, as missões especiais e a representação do Governo
brasileiro em conferências e reuniões internacionais, bem como
participar da organização e instrução de delegações chefiadas
por autoridades de outros órgãos;
f) negociar e celebrar, com a cooperação de outros órgãos interessados, tratados, acordos e demais atos internacionais;
g) organizar, em cooperação com outros órgãos interessados,
conferências e reuniões internacionais que se realizem no Brasil;
h) proteger os interesses brasileiros no exterior;
i) tratar da promoção comercial do Brasil no exterior;
j) promover, em cooperação com outros órgãos interessados,
a cultura brasileira no exterior;
1) tratar, em cooperação com outros órgãos interessados, de
questões relativas à ciência e tecnologia, meio ambiente, finanças e tráfico ilícito de drogas, em âmbito externo;
m) zelar pela observância das normas do Cerimonial brasileiro.
Art. 3? Para assegurar a coerência e a unidade da repre:
tação e da defesa dos interesses do Brasil no exterior, o Miniscerio das Relações Exteriores deverá;

a) participar da formulação de diretrizes e programas setoriais com relevância para a política exterior do Pais;
bl coordenar os entendimentos de caráter ou nível técnico,
entre órgãos e entes públicos brasileiros e agências de governos
estrangeiros, ou de organismos e organizações internacionais;
c] participar da promoção, da execução e acompanhamento
de programas que se realizem no Brasil, com a cooperação de governos estrangeiros, organismos ou organizações internacionais,
sobre os quais deve ter conhecimento integral;
CoL Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 182(3):1889-2283, maio/jun. 1990.
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d) executar e coordenar, na qualidade de organismo nacional
de ligação, programas de cooperação com outros países, sob os
auspícios do Brasil, exclusivamente ou com a participação de outros governos estrangeiros, organismos ou organizações internacionais;
e) promover a instituição de comissões e grupos de trabalho
interministeriais de natureza executiva ou consultiva, sobre matérias relacionadas com os interesses exteriores do Brasil.
TÍTULOII

Do Ministro de Estado das Relações
Exteriores
Art. 4? O Ministro de Estado das Relações Exteriores é o
auxiliar do Presidente da República na direção da politica exterior do Brasil.
TÍTULom

Da Estrutura Básica do Ministério
das Relações Exteriores
Art. 5? São órgãos da estrutura básica do Ministério das
Relações Exteriores:
I - Secretaria de Estado das Relações Exteriores, o conjunto de repartições no Brasil, onde se incluem:
a) órgãos de assistência direta e imediata do Ministro de Estado;
b) Secretaria-Geral de Politica Exterior;
c) Secretaria-Geral Executiva;
d) Secretaria-Geral de Controle;
II - Repartições no exterior, abrangendo:
a) Missões diplomáticas permanentes;
b) Repartições consulares;
c) repartições especificas destinadas a atividades administrativas, técnicas ou culturais.
Cal. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 182(3):1889-2283, maio/jun. 1990.
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TÍTULO IV
Da Secretaria de Estado
das Relações Exteriores
Art. 6? São órgãos de assistência direta e imediata do Ministro de Estado:
I - Gabinete do Ministro de Estado, que compreende:
a) Secretaria de Relações com o Congresso;
b) Secretaria de Imprensa;
II
Inspetoria-Geral do Serviço Exterior;
III
Consultoria Jurídica;
IV
Instituto Rio-Branco;
V
Cerimonial;
VI
como órgão de deliberação coletiva, a Comissão de
Promoções;
VII - como órgão vinculado, a Fundação Alexandre de
Gusmão.
Art. 7? A Secretaria-Geral de Política Exterior compõe-se
de:
Gabinete do Secretário-Geral de Política Exterior;
I
II
Secretaria de Informações do Exterior;
III
como órgão de deliberação coletiva, a Comissão de
Estudos de História Diplomática.
Art. 8? A Secretaria-Geral Executiva compõe-se de:
I
Gabinete do Secretário-Geral Executivo;
II
Secretaria de Orçamento e Finanças;
III
Secretaria de Modernização e Informática;
IV
Secretaria de Recepção e Apoio;
V
como órgão de deliberação coletiva, o Conselho Superior do Serviço Exterior.
Art. 9? A Secretaria-Geral de Controle compõe-se de:
I - Gabinete do Secretário-Geral de Controle;
II - órgãos de coordenação e atividades específicas:
a) Subsecretaria de Acompanhamento, Avaliação, Orientação, Coordenação e Controle Financeiro;
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 182(3):1889-2283, maio/jun. 1990.
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b) Subsecretaria de Auditoria;

III - órgãos de apoio.
Art. 10. A Secretaria-Geral de Politica Exterior, a Secretaria-Geral Executiva e a Secretaria-Geral de Controle contarão
com departamentos, secretarias, coordenadorias e, onde couber,
divisões, centros, serviços, seções e setores, observada também,
no tocante à Secretaria-Geral de Controle, a estrutura prevista
na legislação especifica do Sistema de Administração Financeira' Contabilidade e Auditoria.
Art. 11. Ao Gabinete do Ministro de Estado compete
asslsti~lo na representação e atuação política e social, bem como
tratar do preparo e despacho de seu expediente.
Parágrafo único. O Gabinete do Ministro de Estado disporá de chefe, introdutor, diplomático, coordenadores executivos e
assessores.
Art. 12. À Secretaria de Relações com o Congresso incumbe efetuar a ligação entre o Ministério das Relações Exteriores
e o Congresso Nacional.
Art. 13. À Secretaria de Imprensa cabe efetuar a ligação
entre o Ministério das Relações Exteriores e os órgãos, nacionais e estrangeiros, de comunicação social.
Art. 14. À Inspetoria-Geral do Serviço Exterior cabe desenvolver atividades de inspeção e avaliação do desempenho
das unidades administrativas da Secretaria de Estado e das Repartições no exterior.
§ 1~ No exercicio da competência da Inspetoria-Geral do
Serviço Exterior, seu titular será auxiliado por inspetores gerais adjuntos.
§ 2~ As atribuições do cargo de Inspetor-Geral do Serviço
Exterior serão exercidas, até seu provimento, pelo SecretárioGeral de Controle.
Art. 15. À Consultoria Juridica cabe assessorar o Ministro de Estado em assuntos de natureza juridica e desempenhar
as atribuições que lhe sejam inerentes como órgão da Advocacia
Geral da União.
- Art. 16. Ao Instituto Rio-Branco compete o recrutamento,
a seleção, a formação, aperfeiçoamento e especialização do pessoal para a Carreira de Diplomata e demais categorias funcionais do Serviço Exterior brasileiro.
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 182(3):1889-2283. maio/jun. 1990.
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Parágrafo único. O Instituto Rio-Branco promoverá e realizará os concursos públicos de provas que se fizerem necessários ao cumprimento do disposto neste artigo.
Art. 17. Ao Cerimonial incumbe assegurar a observância
das normas do cerimonial brasileiro e de concessão de privilégios diplomáticos.
Art. 18. À Comissão de Promoções, presidida pelo Ministro de Estado, incumbe aferir o desempenho dos funcionários
da Carreira de Diplomata no tocante à promoção por merecimento.
Art. 19. À Secretaria-Geral de Política Exterior compete
assessorar o Ministro de Estado na condução da política exterior, na orientação e coordenação das atividades diplomáticas, e
na gestão dos demais negócios políticos pertinentes ao Ministério das Relações Exteriores.
Art. 20. À Secretaria de Informações do Exterior cabe assistir o Secretário-Geral de Política Exterior em matéria relacionada com a segurança do Pais no âmbito externo.
Art. 21. À Comissão de Estudos de História Diplomática
incumbe zelar pela recuperação e salvaguarda dos textos históricos e diplomáticos do Ministério das Relações Exteriores, bem
como propor normas sobre o uso e a consulta de documentos do
Arquivo Histórico do Itamaraty.
Art. 22. À Secretaria-Geral Executiva compete assessorar
o Ministro de Estado na condução de todos os aspectos administrativos da política exterior, na direção do serviço consular,
e na orientação e coordenação das unidades da Secretaria de
Estado e das Repartições no exterior, em sua área de competência.
Art. 23. À Secretaria de Orçamento e Finanças cabe assistir o Secretário-Geral Executivo no desempenho de suas atividades relacionadas com os sistemas de planejamento federal e
de programação financeira.
Art. 24. À Secretaria de Modernização e Informática incumbe assistir o Secretário-Geral Executivo no desempenho de
suas atribuições atinentes à modernização administrativa, ao
emprego de meios e métodos de informática, e a sistematização
das normas administrativas do Ministério das Relações Exteriores.
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 182(3}:1889-2283. maio/jun. 1990.
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Art. 25. A Secretaria de Recepção e Apoio, no Rio de J aneiro compete prestar assistência e missões oficiais e altos dignitários estrangeiros, supervisionar e assegurar a conservação e
manutenção do Palácio Itarnaraty, apoiar o Museu Histórico e
Diplomático, e supervisionar as atividades das outras unidades
administrativas do Ministério das Relações Exteriores situadas
naquela cidade.
Art. 26. Ao Conselho Superior do Serviço Exterior, como
corregedoria interna e órgão judicante, compete considerar as
questões relativas à conduta funcional e pessoal dos integrantes
do Serviço Exterior.
Parágrafo único. O Conselho Superior do Serviço Exterior
contará com Secretário Executivo cujas atribuições serão definidas em regulamento.
Art. 27.. A Secretaria-Geral de Controle cabe assessorar o
Ministro de Estado no âmbito de sua competência como órgão
setorial do Sistema de Administração Financeira, Contabilidade
e Auditoria, com vistas a orientar e controlar a gestão orçamentária, financeira e patrimonial das unidades subordinadas e das
entidades vinculadas, dentro dos princípios da legalidade, legitimidade e economicidade.
Parágrafo único. As atribuições do cargo de Secretário de
Controle Interno serão exercidas pelo Secretário-Geral de Controle.
Art. 28. Aos gabinetes do Secretário-Geral de Política Exterior, do Secretário-Geral Executivo e do Secretário-Geral de
Controle compete assisti-los na representação e atuação funcional, bem como tratar de seu expediente.
Art. 29. A Comissão de Coordenação, composta pelos
Secretários-Gerais de Política Exterior, Executivo e de Controle, compete assegurar unidade às atividades da Secretaria de
Estado e das Repartições no exterior.
Art. 30. Definem-se no Regimento Interno da Secretaria
de Estado das Relações Exteriores a composição e o funcionamento da Comissão de Estudos de História Diplomática.
Parágrafo único. Os membros da Comissão de Estudos de
História Diplomática são escolhidos pelo Ministro de Estado
dentre os ocupantes do cargo de Ministro de Primeira Classe ou
de Ministro de Segunda Classe da Carreira de Diplomata, ou
dentre brasileiros de notável saber histórico.
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 182(3):1889-2283, maio/jun. 1990.
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Art. 31. A Comissão de Promoções, o Conselho Superior
do Serviço Exterior e a Secretaria-Geral de Controle terão regulamentos próprios, aprovados, os dois primeiros, pelo Presidente da República, e o último, pelo Ministro de Estado das Relações Exteriores.
Art. 32. O Regimento Interno da Secretaria de Estado das
Relações Exteriores estabelecerá o número, a estrutura e a competência dos departamentos, divisôes, centros, serviços, seções,
setores e demais unidades administrativas.
TiTULO V
Das Missões Diplomáticas Permanentes
Art. 33. As Missões Diplomáticas permanentes, que compreendem Embaixadas, Missões e Delegações permanentes junto a organismos internacionais, são criadas e extintas por decreto e têm natureza e sede fixadas no ato de sua criação.
Art. 34. As embaixadas compete assegurar a manutenção
das relações do Brasil com os Estados onde estão acreditadas,
cabendo-lhes, entre outras, as funções de representação, negociação, informação e proteção dos interesses brasileiros.
Parágrafo único. As embaixadas pode ser atribuída também a representação junto a organismos internacionais, e serviço consular, aplicando-se-Ihes, nesta última hipótese, as disposições referentes às Repartições Consulares.
Art. 35. As Missões e Delegações permanentes incumbe
assegurar a representação dos interesses do Brasil nos organísmos internacionais junto a que estão acreditadas.
Art. 36. O Embaixador é a mais alta autoridade brasileira
no país junto a cujo governo exerce funções, cabendo-lhe coordenar as atividades das repartições brasileiras ali sediadas, exceto as das Missões e Delegações permanentes perante organismos internacionais e as dos órgãos de caráter puramente militar.
§ l? Em Estado nos quais o Brasil não tenha sede de representação diplomática permanente, pode ser cumulativamente
acreditado Chefe de Missão Diplomática residente em outro Estado.
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 182(3):1889-2283, maio/jun. 1990.

2091
§ 2? Na hipótese do parágrafo anterior, podem ser designados Encarregados de Negócios ad interim residentes em cada
um dos Estados onde o Chefe da Missão não tenha a sua sede
permanente.

TÍTULO VI
Das Repartições Consulares
Art. 37.

São Repartições consulares:

I
II
III
IV

Consulados Gerais;
Consulados;
Vice-Consulados;
Consulados Honorários.

os
os
os
os

Art. 38. Às Repartições consulares cabe prestar assistência às pessoas físicas ou jurídicas brasileiras e desempenhar as
funções previstas na Convenção de Viena sobre Relações Consulares.
Art. 39. Os Consulados Gerais, os Consulados e os ViceConsulados são criados ou extintos por decreto que lhes fixa a
categoria e sede; e os Consulados Honorários, por portaria do
Ministro de Estado das Relações Exteriores.
Parágrafo único. A jurisdição do serviço consular é determinada em portaria do Ministro de Estado das Relações Exteriores.
Art. 40. Os Consulados Gerais e os Consulados subordinam-se diretamente à Secretaria de Estado, cabendo-lhes, entretanto, nos assuntos de interesse político, econômico e cultural,
dar conhecimento de suas atividades à Missão Diplomática junto ao governo do país em que tenham sede.
Parágrafo único. Os Vice-Consulados e os Consulados Honorários são subordinados a Consulado Geral, Consulado ou
Serviço Consular de Embaixada.
Cal. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 182(3):1889-2283. maio/jun. 1990.
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TiTULO VII
Das Repartições Especificas, Destinadas
a Atividades Administrativas,
Técnicas ou Culturais.
Art. 41. As repartições especificas destinadas a atividades
administrativas, técnicas ou culturais são criadas ou extintas
em portaria do Ministro de Estado das Relações Exteriores, que
lhes estabelece a competência, a sede e a subordinação administrativa.
TiTULO VIII
Das Substituições em Impedimentos Eventuais
Art. 42. O Ministro de Estado será substituído, em seus
impedimentos eventuais, sucessivamente, pelo Secretário-Geral
de Política Exterior, pelo Secretário-Geral Executivo e pelo
Secretário-Geral de Controle.
Art. 43. Serão substituídos, em seus impedimentos:
I - o Secretário-Geral de Política Exterior e o Secretário-Geral Executivo, pelo mais antigo dentre os Chefes de Departamento que lhes sejam subordinados;
II - o Secretário-Geral de Controle, pelo diplomata mais
antigo lotado na Secretaria-Geral de Controle;
III - os Chefes de Departamento, pelo mais antigo dentre
os Chefes de Divisão ou Centro que lhes sejam subordinados.
TÍTULO IX
Das Nomeações e Designações na
Secretaria de Estado
Art. 44.. São nomeados pelo Presidente da República:
I - dentre os ocupantes de cargo de Ministro de Primeira
Classe da Carreira de Diplomata:
a) o Secretário-Geral de Política Exterior;
b) o Secretário-Geral Executivo;
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 182(3):1889-2283, maio/jun. 1990.
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c) o Secretário-Geral de Controle;
d) o Chefe do Gabinete do Ministro de Estado;

e) o Inspetor-Geral do Serviço Exterior;
f) o Consultor Jurídico;
II - dentre os ocupantes de cargo de Ministro de Primeira
Classe ou de Ministro de Segunda Classe da Carreira de Diplomata:
a) os Chefes de Departamento;
b) o Chefe do Cerimonial;
c) o Diretor do Instituto Rio-Branco;
d) o Chefe da Secretaria de Recepção e Apoio.
§ I? A nomeação dos Secretários-Gerais de Política Exterior, Executivo e de Controle deverá recair sobre Ministros de
Primeira Classe da Carreira de Diplomata que tenham exercido
chefia de Missão Diplomática, em caráter permanente, ainda
que comissionados.
§ 2? A escolha do Consultor Jurídico poderá também recair em pessoa estranha à Carreira de Diplomata, de ilibada reputação e notável saber jurídico, com relevantes serviços prestados ao Brasil.
§ 3? Ao término do mandato do Presidente da Repúblíca,
os ocupantes dos cargos de confiança de que trata o presente artigo deverão aguardar, no exercício de suas funções, sua dispensa ou confirmação.
Art. 45. São nomeados ou designados pelo Ministro de Estado das Relações Exteriores:
I - dentre os ocupantes de cargos de Ministro de Primeira Classe ou de Ministro de Segunda Classe da Carreira de Diplomata:
a) os Chefes de Gabinete do Secretário-Geral de Política
Exterior, do Secretário-Geral Executivo e do Secretário-Geral
de Controle;
b) os titulares de Secretarias;
c) o Diretor do Museu Histórico e Diplomático;
II - dentre os ocupantes de cargos de Ministro de Segunda Classe ou de Conselheiro da Carreira de Diplomata:
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a) o Introdutor Diplomático;
b) os Inspetores Gerais Adjuntos;
c) os Chefes de Divisão ou Centro;
d) os Coordenadores Executivos e os Coordenadores;
III - dentre os ocupantes de cargos de Conselheiro ou de
Primeiro Secretário da Carreira de Diplomata, o Chefe da Se·
cretaria do Instituto Rio· Branco;
IV - dentre os ocupantes de cargos de Conselheiro, Primeiro Secretário, Segundo Secretário ou Terceiro Secretário da
Carreira de Diplomata:
a) os Assessores;
b) os Assistentes.
§ I? Os cargos de direção e assessoramento superiores da
Secretaria·Geral de Controle cabem, exclusivamente, a funcionários da Carreira de Diplomata, nomeados na forma de seu regimento.
§ 2? Os dirigentes das unidades de assistência médica e
social, e de arquitetura e engenharia, podem ser escolhidos dentre servidores de nível superior, do Ministério das Relações Exteriores, não pertencentes à Carreira de Diplomata.
§ 3? Em caráter excepcional, podem ser nomeados ou designados, como Assistentes, servidores do Ministério das Relações Exteriores não pertencentes à Carreira de Diplomata.
TiTULO X
Dos Cargos e Funções no Exterior
Art. 46. Aos funcionários da Carreira de Diplomata, nomeados ou designados para servir no exterior, cabem os seguintes cargos e funções:
I - aos Ministros de Primeira Classe:
a) Chefe de Missão Diplomática permanente, com o título
de Embaixador;
b) Cônsul-Geral, em Consulado-Geral;
II - aos Ministros de Segunda-Classe:
a) em caráter excepcional, Chefes de Missão Diplomática
permanente, com o título de Embaixador;
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b) Cônsul-Geral, em Consulado-Geral;
c) Ministro-Conselheiro, em Missão Diplomática permanen-

te;

d) Chefe de repartição administrativa, técnica ou cultural
específica;
e) Chefe, interino, de Missão Diplomática permanente, com
o título de Encarregado de Negócios do Brasil, ad interim;
lU -

aos Conselheiros:

a) Cônsul, em Consulado;
bl Vice-Cônsul, em Vice-Consulado;
c) Conselheiro em Embaixada, Missão ou Delegação permanente, com o.t.ítulo de Chefe de Chancelaria, expressamente designado, quando não houver Ministro Conselheiro;
d) Cônsul-Geral-Adjunto, em Consulado-Geral;
e) Chefe de repartição administrativa, técnica ou cultural
específica;
f) Chefe de Setor de Missão Diplomática permanente ou de
Repartição Consular de carreira;
g) Chefe, interino, de Missão Diplomática permanente, com
o título de Encarregado de Negócios do Brasil, ad interim;
h) Chefe, interino, de Consulado-Geral, com o título de Encarregado do Consulado-Geral;
IV - aos Primeiros Secretários:
a) Cônsul, em Consulado;
b) Vice-Cônsul, em Vice-Consulado;

c) Conselheiro em Embaixada, com o título de Chefe de
Chancelaria, expressamente designado, quando não houver Ministro Conselheiro, ou em Repartição Consular, observado o
disposto no artigo 67 do Regulamento do Pessoal do Serviço Exterior, aprovado pelo Decreto n? 93.325, de 1? de outubro de
1986;
d) Primeiro Secretário de Embaixada, de Missão ou Delegação permanente, ou de Repartição administrativa, técnica ou
cultural específica;
e) Cônsul Adjunto, em Consulado-Geral ou Consulado;
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f) Chefe de Setor de Missão Diplomática permanente ou de
Repartição Consular de Carreira;
g) Chefe, interino, de Missão Diplomática permanente, Com
o título de Encarregado de Negócios d.. Brasil, ad interim;
h) Chefe, interino, de Repartição Consular de Carreira, com
o título de Encarregado do Consulado-Geral ou do Consulado;
i) Chefe, interino, de repartição administrativa, técnica ou
cultural específica;
V - aos Segundos Secretários:
a) Vice-Cônsul, em Vice-Consulado;
b) Conselheiro em Embaixada, com o título de Chefe de
Chancelaria, expressamente designado, quando não houver Ministro Conselheiro, ou em Repartição Consular, observado o
disposto no artigo 67 do Regulamento do Pessoal do Serviço Exterior, aprovado pelo Decreto n? 93.325, de 1? de outubro de
1986;
c) Segundo Secretário de Embaixada, de Missão ou Delegação permanente, ou de repartição administrativa, técnica ou cultural específica;
d) Cônsul Adjunto, em Consulado-Geral ou Consulado;
e) Chefe de Setor de Missão Diplomática permanente ou de
Repartição Consular de Carreira;
f) Chefe, interino, de Missão Diplomática permanente, com
o título de Encarregado de Negócios do Brasil ad interim;
g) Chefe, interino, de Repartição Consular de Carreira, com
o título de Encarregado do Consulado-Geral ou do Consulado;
h) Chefe, interino, de repartição administrativa, técnica ou
cultural específica;
VI - aos Terceiros Secretários:
a) Vice-Cônsul, em Vice-Consulado;
b) Terceiro Secretário de Embaixada, de Missão ou Delegação permanente, ou de repartição administrativa, técnica ou cultural específica;
c) Vice-Cônsul, em Consulado-Geral ou Consulado;
di Chefe, interino, de Missão Diplomática permanente, com
o título de Encarregado de Negócios do Brasil, ad interim;
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e) Chefe, interino, de Repartição Consular de Carreira, com
o título de Encarregado do Consulado-Geral ou do Consulado;
f) Chefe, interino de repartição administrativa, técnica ou
cultural especifica.
Parágrafo único. Os Cônsules-Gerais-Adjuntos e os titulares das unidades administrativas, de que trata este artigo, exercem funçôes de chefia para os efeitos do disposto na alínea b do
inciso I do artigo 6? do Regulamento de Promoções da Carreira
de Diplomata, aprovado pelo Decreto n? 93.326, de I? de outubro de 1986.

TÍTULO XI
Das N omeações e Designações para servir
no Exterior

Art. 47. Mediante prévia aprovação do Senado Federal, os
Chefes de Missão Diplomática permanente são nomeados, pelo
Presidente da República, com o título de Embaixador, dentre os
ocupantes de cargo de Ministro de Primeira Classe, ou, excepcionalmente, dentre os ocupantes de cargo de Ministro de Segunda Classe, da Carreira de Diplomata, na forma da lei.
§ I? Em caráter excepcional, pode ser designado, para
exercer a função de Chefe de Missão Diplomática permanente,
brasileiro nato, não pertencente aos quadros do Ministério das
Relações Exteriores, maior de 35 (trinta e cinco) anos, de reconhecido mérito e relevantes serviços prestados ao Brasil.
§ 2? Ao término do mandato do Presidente da República,
o Chefe de Missão Diplomática permanente deve aguardar, no
exercício de suas funções, ser dispensado ou confirmado.
Art. 48. Os titulares de Consulados-Gerais, Consulados e
Vice-Consulados são nomeados pelo Presidente da República.
Parágrafo único. Em caráter excepcional, os titulares de
Vice-Consulados podem ser escolhidos dentre os ocupantes de
cargo de Oficial de Chancelaria do Serviço Exterior ou nomeados, em Comissão, dentre brasileiros natos, de comprovada idoneidade e familiarizados, com o meio onde exercerão seus cargos.
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Art. 49. Os Ministros de Segunda Classe, Conselheiros,
Primeiros Secretários, Segundos Secretários e Terceiros Secretários são nomeados, ou designados, para servir em Missões Diplomáticas permanentes, Repartições Consulares de Carreira e
outras repartições no exterior, pelo Ministro de Estado, exceto
quando se incluam nos artigos 47 ou 48.
Art. 50. Os Cônsules Honorários são designados pelo Ministro de Estado dentre pessoas de comprovada idoneidade, de
preferência brasileiras.

TÍTULO XII
Das Disposições Gerais e Transitórias

Art. 51. Observadas as ressalvas estabelecidas neste ato.
recairão sobre integrantes da Carreira de Diplomata a escolha
dos titulares dos cargos e funções de confiança previstos neste
decreto e na estrutura regimental da Secretaria de Estado das
Relações Exteriores, bem como as nomeações e designações para cargos e funções no exterior.
Parágrafo único. Os demais cargos e funções de confiança
da estrutura regimental têm seu preenchimento disciplinado no
Regimento Interno da Secretaria de Estado das Relações Exteriores.
Art. 52. Os oficiais e auxiliares do Gabinete do Ministro
de Estado escolhem-se dentre os servidores do Ministério das
Relações Exteriores.
Art. 53. Os servidores não diplomáticos do Quadro e da
Tabela Permanentes do Ministério das Relações Exteriores, observada a lei, serão mandados servir no exterior por ato do
Secretário-Geral Executivo.
Art. 54. O Secretário-Geral Executivo poderá, por necessidade de serviço, autorizar o acreditamento, como Vice-Cônsul,
de servidor não diplomático ou auxiliar e local que exerça funções consulares em serviço consular de Embaixada ou em Repartição Consular de Carreira.
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Art. 55. Manter-se-ão na situação atual os cargos em comissão e as funções de confiança do Ministério das Relações
Exteriores enquanto não adaptados à nova organização decorrente deste decreto e do Regimento Interno conseqüente.
Art. 56. Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 57. Revogam-se as disposições em contrário, especialmente o Decreto n? 94.327, de 13 de maio de 1987.
Brasília, 23 de maio de 1990; 169? da Independência e
102? da República.
FERNANDO COLLOR
Francisco Rezek
DECRETO N? 99.262, DE 24 DE MAIO DE 1990
Introduz alterações no Regulamento de
Promoções da Carreira de Diplomata do
Serviço Exterior, aprovado pelo Decreto n?
93.326, de 1? de outubro de 1986.

o PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição
que lhe confere o artigo 84, inciso IV, da Constituição,
DECRETA:
Art. l? Os artigos 20, 22, 31 e seu § I? e 33, inciso lU, do
Regulamento de Promoções da Carreira de Diplomata do Serviço Exterior, aprovado pelo Decreto n? 93.326(11, de I? de outubro
de 1986, passam a ter a seguinte redação:
"Art. 20. O Chefe do Gabinete do Ministro de Estado, o Inspetor-Geral do Serviço Exterior, os Chefes de Departamento, o Chefe do Cerimonial e o Diretor do Instituto
Rio-Branco, reunidos em Câmara de Avaliação, organizarão, em cada semestre, lista de nomes de diplomatas, por
classe, que julguem merecedores de exame pela Comissão
de Promoções para concorrerem ao Quadro de Acesso.
Art. 22. A reunião da Câmara de Avaliação será presidida pelo Ministro de Primeira Classe mais antigo que
dela participar.
(1) V. Coleção das Leis, volume VIII, pág. 44.
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Art. 31. A Comissão de Promoções compõe-se do Ministro de Estado, dos três Secretários-Gerais e de um Ministro de Primeira Classe no exercício de chefia de missão
diplomática, convocado pelo Ministro de Estado.
§ I? O Ministro de Estado presidirá a Comissão de
Promoções, com voto de qualidade.
Art. 33. Compete à Comissão de Promoções:
I
'.
H .
IH - fiscalizar a execução dos preceitos legais e regulamentares relativos à promoção e propor as providências
pert.inentes;»
Art. 2? Fica. suprimido o inciso IV do art. 33 do Regulamento de Promoções de que trata o presente decreto, e renumerado o inciso V como inciso IV.
Art. 3? Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 24 de maio de 1990; 169? da Independência e
102? da República.
FERNANDO COLLOR
Francisco Rezek
DECRETO N? 99.263, DE 24 DE MAIO DE 1990
Revoga o Decreto n? 99.165(1), de 12 de
março de 1990.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, usando da atribuição
que lhe confere o art. 84, item IV, da Constituição, e
Considerando que a Convenção das Nações Unidas sobre
Direito do Mar, celebrada em Montego Bay a 10 de dezembro de
1982, ainda não se encontra ernvigor;
Considerando que o Decreto n? 99.165, de 12 de março de
1990, abre lacuna legislativa com relação aos espaços marítimos
brasileiros;
(1) V. Coleção das Leis de 1990. volume 182, n? 2, pág. 2099.
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DECRETA:
Artigo único. Fíca revogado o Decreto n? 99.165. de 12 de
março de 1990.
Brasília, .24 de maio de 1990; 169? da Independência e
102? da República.
FERNANDO COLLOR
Francisco Rezek
DECRETO N? 99.264, DE 25 DE MAIO DE 1990
Promulga o Acordo de Co-Produção Cinematográfica, entre a República Federativa do Brasil e a Repúblicede Venezuela.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, usando das atribuições que lhe confere o art. 84, inciso VIII, da Constituição, e
Considerando que o Congresso Nacional aprovou, pelo Decreto Legislativo n? 57, de 5 de outubro de 1989, o Acordo de
Co-Produção Cinematográfica, celebrado entre o Governo da
República Federativa do Brasil e o Governo da República da
Venezuela, em Brasília, a 17 de maio de 1988;
Considerando que o referido acordo entrou em vigor na forma de seu art. 16,
DECRETA:
Art. 1? O Acordo de Co- Produção Cinematográfica, entre
o Governo da República Federativa do Brasil e o Governo da
República da Venezuela, apenso por cópia ao presente decreto,
será executado e cumprido tão inteiramente como nele se contém.
Art. 2? Este decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 25 de maio de 1990; 169? da Independência e
102? da República.
FERNANDO COLLOR
Francisco Rezek

o texto do

acordo está publicado no DO de 28.5.1990. págs. 10052/10055.
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DECRETO N? 99.265, DE 25 DE MAIO DE 1990
Altera a composição da Comissilo Nacional para Assuntos Antárticos (Conantar)

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições
que lhe confere o art. 84, incisos IV e VI, da Constituição,
DECRETA:
Art. 1? O caput do art. 2? do Decreto n? 86.829(11, de 12
de janeiro de 1982, alterado pelos Decretos n?s 92.878(21, de 30 de junho de 1986, 94.679(31, de 24 de julho de 1987, e 97.792(4), de 29 de
maio de 1989, passa a vigorar com a seguinte redação, mantidos
os seus parágrafos:
"Art. 2? A Conantar será presidida pelo Ministro das
Relações Exteriores, devendo constituir-se de representantes dos seguintes órgãos e entidades, além daqueles que, a
juizo do presidente da Conantar, forem convocados para
participar das reuniões em caráter ad hoc:
Ministério da Marinha;
Ministério do Exército;
Ministério das Relações Exteriores;
Ministério da Economia, Fazenda e Planejamento;
Ministério da Infra-Estrutura;
Ministério da Agricultura e Reforma Agrária;
Ministério da Educação;
Ministério da Aeronáutica;
Estado-Maior das Forças Armadas;
Secretaria da Ciência e Tecnologia da Presidência
da República;
- Secretaria de Assuntos Estratégicos da Presidência
da República;
(1) V. Coleção das Leis de 1982, volume U, pág. 14.
(2) V. Coleção das Leis de 1986, volume VI, pág. 634.
(3) V. Coleção das Leis de 1987, volume VI, pág. 224.

(4) V. Coleção das Leis de 1989, volume 181, n? 3, pãg. 1203.
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-

Academia Brasileira de Ciências.

Art. 2? O caput do art. 4? do Regulamento da Comissão
Nacional para Assuntos Antárticos (Conantar), aprovado pelo
Decreto n? 88.245161, de 20 de abril de 1983, alterado pelos Decretos nss 94.679, de 24 de julho de 1987, e 97.792, de 29 de maio de
1989, passa a vigorar com a seguinte redação, mantidos os seus
parágrafos:
«Art. 4? São membros permanentes da Conantar representantes dos seguintes órgãos e entidades:
Ministério da Marinha;
Ministério do Exército;
Ministério das Relações Exteriores;
Ministério da Economia, Fazenda e Planejamento;
Ministério da Infra-Estrutura;
Ministério da Agricultura e Reforma Agrária;
Ministério da Educação;
Ministério da Aeronáutica;
Estado-Maior das Forças Armadas;
Secretaria da Ciência e Tecnologia da Presidência
da República;
- Secretaria de Assuntos Estratégicos da Presidência
da República;
- Academia Brasileira de Ciências, designado na forma do § 4? deste artigo.
Art. 3? Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 4? Revogam-se as disposições em contrário.
Brasília, 25 de maio de 1990; 169? da Independência e
102? da República.
FERNANDO COLLOR
Francisco Rezek
(5) V. Coleção das Leis de 1983, volume IV, pág. 39.
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DECRETO N? 99.266, DE 28 DE MAIO DE 1990
Regulamenta a Lei n? 8.025(1), de 12 de
abril de 1990, que dispõe sobre a alienação
de bens imóveis residenciais de propriedade da União, e dos vinculados ou incorporados ao Fundo Rotativo Habitacional. de
Brasília - FRHB, situados no Distrito Federal e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição
que lhe confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e tendo em
vista o disposto no art. 20 da Lei n? 8.025, de 12 de abril de
1990,
DECRETA:
CAPÍTULO I
Das Disposições Iniciais
Art. 1? Os imóveis residenciais de propriedade da União,
situados no Distrito Federal, inclusive os vinculados ou incorporados ao Fundo Rotativo Habitacional de Brasília (FRHB),
serão vendidos, no estado em que se encontram, na forma prevista neste decreto e sob a supervisão da Secretaria da Administração Federal da Presidência da República - SAF/PR.
§ 1~ Não serão vendidos os imóveis residenciais:
a) ocupados por membros do Poder Legislativo:
b) ocupados por Mrmstros co Supremo Tribunal Federal,
dos Tribunais Superiores e do Tribunal de Contas da União, pelo Procurador-Geral da República, pelos SubprocuradoresGerais do Ministério Público Federal, do Trabalho e Militar, e
pelo Procurador-Geral do Tribunal de Contas da União, observado o disposto no artigo seguinte;
c) administrados pelas Forças Armadas, destinados à ocupação por militares;
di destinados a funcionários do Serviço Exterior, de que
trata a Lei n? 7.501 121, de 27 de junho de 1986;
(1) V. Coleção das L.~is de 1990, volume 182, n? 2, tomo I, pág, 742.
(2) V. Coleção das Leis 'de 1986, volume IH, pág. 419.
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e) considerados indispensáveis ao serviço público, nos termos do art. 23 deste decreto.
§ 2~ Incluem-se entre os imóveis a serem vendidos os administrados pelas Forças Armadas, ocupados por servidores civis.
Art. 2? A manifestação exercida nos termos do art. 1?, §
2?, inciso IV, da Lei n? 8.025, de 1990, será apreciada pelo respectivo órgão que indicará à SAFIPR, até o dia 29 de junho de
1990, os imóveis que serão objeto de venda e os que integrarão a
reserva prevista no art. 25.
Parágrafo único. Até a mesma data, a manifestação poderá ser alterada ou retratada.
Art. 3? O preço mínimo de venda dos imóveis será fixado
com base em laudo de avaliação da Caixa Econômica Federal
(CEF), elaborado segundo os preceitos da Associação Brasileira
de Normas Técnicas - ABNT, para cálculo do preço de mercado, desconsiderados fatores que, comprovadamente, resultem
da prática de distorções especulativas.
§ I? Para fins de avaliação, o estado do imóvel será considerado como se regularmente mantido e conservado, atendidos
os padrões de habitabilidade.
§ 2? Nos conjuntos habitacionais, a vistoria das unidades
autônomas será efetuada por amostragem.
§ 3? O preço de venda dos imóveis será reajustado pela
variação do Bônus do Tesouro Nacional (BTN), verificada entre
a data de publicação do laudo de avaliação e a da aquisição.

CAPÍTULO II
Da Regularização dos Imóveis
Art. 4? A CEF, sob a supervisão da SAF/PR, procederá,
perante os órgãos administrativos federais e do Distrito Federal, Cartórios de Notas e Cartórios de Registro de Imóveis, à regularização dos títulos dominiais dos imóveis a serem vendidos.
Parágrafo único. Os órgãos e cartórios darão prioridade de
atendimento no procedimento da referida regularização.
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 182(3):1889-2283, maio!jun. 1990.
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CAPÍTULO III
Da Preferência à Compra
Art. 5? Ao legítimo ocupante do imóvel residencial funcional, que estiver quite com as obrigações relativas à ocupação, é
assegurado o direito de preferência à sua compra, nos termos do
art. 6? da Lei n? 8.025, de 1990, observado o disposto neste decreto.
§ l~ Consideram-se legítimos ocupantes aqueles que, em
15 de março de 1990, mesmo que no transcurso de prazo de desocupação, atendiam às exigências legais para a ocupação e, cumulativamente:
a) eram titulares de regular termo de ocupação;
b) eram títulares de cargo efetívo ou emprego permanente,
lotado em órgão ou entidade da Administração Pública Federal
ou do Distrito Federal.
§ 2? O dísposto no parágrafo precedente se aplica ao cônjuge, à companheira amparada por lei, ao ascendente ou descendente de legítimo ocupante falecido ou aposentado desde que
preencham o requisito da alínea b do mesmo parágrafo.
§ 3? A comprovação da legitimidade da ocupação, bem como da situação a que se refere o parágrafo precedente, far-se-á
perante a SAF/PR, conforme instruções por ela expedidas.
§ 4? Não têm direito à preferência os ocupantes cujos termos de ocupação tenham sido firmados a partir de 15 de março
de 1990, inclusive.

Art. 6? A SAF/PR notificará os ocupantes que comprovaram a legitimidade da ocupação (art. 5?, § 3?), mediante publicação, por três vezes, no Diário Oficial da União, precedida de
aviso em jornal de grande circulação no Distrito Federal.
Parágrafo único. O legítimo ocupante deverá manifestar à
SAF/PR, por escrito, no prazo de trinta dias, contado da última
publicação, o interesse na aquisição do imóvel por ele ocupado,
considerando-se o silêncio como renúncia à preferência.
Art. 7? A venda ao legítimo ocupante será feita pela CEF,
nos termos dos arts. 13 a 22, mediante contrato com força de escritura pública, (art. 2?, inciso V, da Lei n? 8.025, de 1990).
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Art. 8? N a c~lebração do contrato de compra e venda, o
adquirente fará a comprovação de não ser proprietário de outro
imóvel residencial no Distrito Federal.
Parágrafo único. A comprovação deverá ser feita pelo interessado, mediante a apresentação de certidões, emitidas pelos
Cartórios de Registro de Imóveis, de que não possui imóvel residencial no Distrito Federal, inclusive terreno, devendo, ainda,
quando da existência deste, apresentar declaração, sob as penas
da lei, de que não está edificado.
Art. 9? O pagamento total ou parcial do valor do imóvel
pelo legítimo ocupante poderá ser feito em cruzados novos, de
sua propriedade, que se encontrem depositados à ordem do
Banco Central do Brasil.
Art. 10. A solicitação de permuta, prevista no § 2? do art.
6? da Lei n? 8.025, de 1990, será feita à SAF/PR, no prazo de
manifestação pela compra, e somente será atendida se houver
disponibilidade e na ordem rigorosa de protocolo do pedido.
S I? Ocorrendo a solicitação de permuta, a contagem 'do
prazo para opção de compra ficará suspensa até definição pela
SAF/PR, quanto à possibilidade de atendimento.
§ 2? Na hipótese prevista neste artigo, o direito de preferência para aquisição será exercido em relação ao imóvel recebido em permuta.
Art. 11. Competirá à SAF/PR encaminhar à CEF a relação nominal dos ocupantes que tenham exercido seu direito de
preferência e preencham os requisitos do art. 5~.

CAPÍTULO IV
Da Venda
Art. 12. Os imóveis que não forem objeto de preferência
ou não sejam considerados indispensáveis ao serviço público serão vendidos mediante concorrência pública a ser realizada por
uma comissão especial de licitação, instituída pela CEF, que
poderá ser integrada por um representante da Ordem dos Advogados do Brasil, Seção do Distrito Federal, e obedecerá ao dísCol. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 182(3):1889-2283, maio/jun. 1990.

2108
posto no Decreto-Lei n? 2.300161, de 21 de novembro de 1986, e
nos arts. 2? a 4? da Lei n? 8.025, de 1990.
§ I? Os licitantes estão dispensados do recolhimento de
caução para habilitação (art. I?, § I?, da Lei n? 8.025, de 1990).
§ 2? O resultado do processo licitatório será submetido à
homologação da SAF/PR.
Art. 13. Os imóveis serão vendidos à vista ou a prazo.
Art. 14. Os adquirentes poderão utilizar financiamento de
entidades integrantes do Sistema Financeiro da Habitação e de
outras instituições, inclusive entidades abertas ou fechadas de
previdência privada, ou poderão efetuar o pagamento do preço
de forma parcelada, de acordo com o plano de venda a prazo,
estabelecido pela CEF, observadas as seguintes regras:
I - entrada mínima de dez por cento do preço total de
venda do imóvel, a título de sinal e principio de pagamento;
11 - prazo máximo de vinte e cinco anos, observando-as
que o término do parcelamento não poderá ultrapassar a data
em que o adquirente completar oitenta anos de idade;
III - garantia mediante hipoteca do imóvel objeto da
venda, em primeiro grau e sem concorrência;
IV - valor da prestação de amortização e juros calculados pela Tabela Price, com taxas nominais de juros de sete por
cento ao ano;
V - correção mensal do saldo devedor, a partir do dia
de assinatura do contrato, de acordo com o índice de variação
do BTN;
VI - correção mensal da prestação pelo índice de variação do BTN, pelo índice que venha a ser estabelecido para os financiamentos do Sistema Financeiro da Habitação ou segundo
o reajuste salarial, quando se tratar de adquirente assalariado;
VII - pagamento de prêmio mensal de seguro contra morte, invalidez permanente e danos físicos no imóvel à seguradora
a ser indicada pela CEF;
VIII - na amortização ou quitação antecipada da dívida, o
saldo devedor será atualizado pro rata âie, com base no valor
(6) V. Coleção das Leis de 1986, volume VII, pég. 25.
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do BTN vigente no mês da operação, no periodo considerado do
dia do último reajuste aplicado ao saldo devedor até o dia do
evento;
IX - ocorrendo impontualidade na satisfação de qualquer obrigação de pagamento, a quantia a ser paga corresponderá ao valor da obrigação, em moeda corrente nacional, devidamente atualizada pelo índice de variação do valor do BTN vigente nos respectivos meses, considerado desde a data do vencimento até a data do efetivo pagamento, acrescido de juros moratórios à razão de trinta e três milésimos por cento por dia de
atraso;
X - remanescendo saldo devedor ao término do parcelamento, haverá renegociação por prazo não superior a cinco
anos, observado o limite de idade de que trata o inciso II deste
artigo:
Parágrafo único. A falta de pagamento de três prestações
consecutivas dará causa à rescisão do contrato de compra e
venda.
Art. 15. Os recursos provenientes da venda dos imóveis,
ressalvados os casos do art. 37 e independentemente da forma
de pagamento, serão, na proporção em que ingressarem na
CEF, convertidos em renda da União, para aplicação obrígatória em programas habitacionais de caráter social (Lei n? 8.025,
de 1990, art. 12).
Art. 16. Os adquirentes poderão utilizar saldos de suas
contas vinculadas junto ao Fundo de Garantia do Tempo de
Serviço - FGTS para pagamento, total ou parcial, do valor do
imóvel adquirido, de acordo com o inciso VII do art. 20 da Lei
n? 8.036(71, de 11 de maio de 1990.
Art. 17, A CEF apresentará prestação de contas semestral
à SAF/PR, de acordo com instruções por esta expedidas.
Art. 18. A critério da CEF, as prestações de venda a prazo poderão ser descontadas mediante consignação em folha de
pagamento do adquirente, se vinculado funcionalmente à Administração Pública Federal.

(7) V. pág, 1783 deste volume.
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Art. 19. Para cobrir os custos administrativos e operacionais de regularização dos imóveis e dos processos de venda, será devido à CEF uma remuneração correspondente a seis VRFs
(Valor de Referência de Financiamento) por unidade, cobrada
do adquirente na data de assinatura do contrato.
Art. 20. Dos juros anuais de sete por cento, cobrados nas
vendas a prazo, será devido à CEF uma parcela de cinco décimos por cento, destinada a cobrir os custos de manutenção do
sistema de recebimento e cobrança das respectivas prestações,
inclusive judicial.
Art. 21. Fica a CEF autorizada a expedir os atos necessários à realização das vendas e recebimento do respectivo produto, na forma prevista neste decreto.
Art. 22. Com a celebração do contrato de compra e venda estará automaticamente rescindido o termo de ocupação do
respectivo imóvel, a que se referem os Decretos nss 85.633(8), de
8 de janeiro de 1981, e 96.633191, de 1~ de setembro de 1988.
§ 1? Caso o ocupante não seja o adquirente, deverá desocupar o imóvel no prazo de trinta dias, contado da data de rescisão do termo de ocupação.
§. 2? Os imóveis que não forem objeto de preferência nem
declarados imprescindiveis ao serviço público serão vendidos independentemente de estarem vagos ou não, ficando a cargo exclusivo do adquirente as providências necessárias 'à desocupação, ainda que judiciais.
CAPÍTULO V
Dos Imóveis Reservados
Art. 23. São reservados, para atendimento das necessidades do Poder Executivo, os imóveis residenciais:
I - destinados aos Ministros de Estado, Secretário-Geral
da Presidência da República, Secretário Particular do Presidente da República, Consultor-Geral da República, Secretários
das Secretarias da Presidência da República, Secretários Executivos e Secretários Nacionais de Ministérios;
-----

(8) V. Coleção das Leis de 1981, volume II, pág. 18.
(9) V. Coleção das Leis de 1988, volume VI, pág. 366.
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n -

de que tratam as alíneas c e d do § I? do art. I?;
In - ocupados por servidores no exercício de cargo em comissão ou função de confiança, que, em 15 de março de 1990,
não eram titulares de cargo efetivo ou emprego permanente, lotado em órgão ou entidade da Administração Pública Federal
ou do Distrito Federal;
IV - vagos em 15 de março de 1990, bem como os que vagaram depois ou vierem a vagar, por devolução espontânea ou
desocupação judicial;
V - que não vierem a ser vendidos;
VI ~ ocupados por servidores estaduais ou municipais.
§ I? Será constituída, independentemente do disposto neste artigo, uma reserva de até cem imóveis residenciais funcionais junto à Secretaria-Geral da Presidência da República, destinada, em caráter eventual e excepcional, a ocupantes de cargos em comissão ou funções de confiança na Administração PÚblica Federal direta e de comprovada indispensabilidade para o
serviço público.
§ 2? A permissão de uso dos imóveis de que trata o parágrafo precedente será concedida mediante ato do SubsecretárioGeral da Presidência da República, à vista de proposta fundamentada dos Secretários de Administração Geral dos Ministérios ou de órgão equivalente das Secretarias da Presidência da
República.
Art. 24. Os imóveis de que trata o art. 23 serão alienados
à medida em que for declarada a sua dispensabilidade.
Art. 25. O Poder Executivo entregará à administração do
Poder Legislativo, Poder Judiciário, Tribunal de Contas da
União e Ministério Público da União os imóveis residenciais
por eles declarados indispensáveis a seus serviços, dentre aqueles já ocupados por seus membros e servidores.
CAPÍTULO VI
Do Uso

Art. 26. Os imóveis de que tratam os incisos I a VI do art.
23, havendo disponibilidade, serão destinados exclusivamente
ao uso, em caráter temporário:
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 182(3):1889-2283, maio/jun. 1990.
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I - por Ministros de Estado, Secretário-Geral da Presidência da República, Secretário Particular do Presidente da Re·
pública, Consultor-Geral da República, Secretários das Secretarias da Presidência da República, Secretários Executivos e Secretários Nacionais de Ministérios;
H - pelos ocupantes de cargos em comissão, funções de
confiança e dos que a lei declare de livre exoneração, de nivel
DAS-6 ou grau de representação equivalente;
IH - pelos servidores indicados nas alineas c e d do § 1~
do art. 1~;
IV - pelos ocupantes ae cargos em comissão, funções de
confiança e dos que a lei declare de livre exoneração, de niveis
DAS·4 e DAS-50u grau de representação equivalente.
Parágrafo único. Independentemente de haver disponibilidade ou não de imóvel, não gerará direito de uso de imóvel residencial funcional o preenchimento das condições enumeradas
neste artigo.
. Art. 27.

Dentre os servidores de que trata o inciso IV, do

art. 26, à medida em que os imóveis forem vagando, somente terão prioridade no atendimento, observada a hierarquia funcíonal, os servidores que, a partir de 15 de março de 1990, tiveram
ou tenham de transferir residência para o Distrito Federal.
Art. 28. B vedada a distribuição de imóvel resídencíal
funcional a servidor quando ele, seu cônjuge ou companheira
amparada por lei;
I - sejam proprietários, promitentes compradores, cessionários ou promitentes cessionários de imóvel -residencial em
Brasília, incluída a hipótese de lote edificado sem averbação da
construção;

H - que já tenham a essa época sido beneficiados, no Distrito Federal, co!" aquisição de imóvel residencial em razão do
exercicio do cargo, emprego ou função nos órgãos ou entidades
da Administração Pública Federal ou do Distrito Federal, ainda.
que já o tenham alienado.
Art. 29. Na distribuição de imóvel residencial funcional
aos servidores de que trata o inciso IV do art. 26, fica vedado o
fornecimento de mobiliário ou equipamento.
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 182(3):1889-2283, maio/jun.1990.
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Art. 30. Cessa de pleno direito a permissão de uso de imóvel residencial funcional quando o seu ocupante:
I
for exonerado ou demitido do serviço público;
II
tiver rescindido seu contrato de trabalho;
111
entrar em licença para tratar de interesses -particulares;
IV
tiver suspenso seu contrato de trabalho para tratar
de interesses particulares, ingressar em empresas privadas ou
entidades da Administração Pública Federal indireta;
V - for exonerado ou dispensado do cargo em comissão
ou de confiança que o haja habilitado ao uso do imóvel;
VI - for movimentado definitivamente ou transferido para outra unidade da Federação;
VII
aposentar-se;
VIII - falecer;
IX - tornar-se, bem como seu conjuga ou companheira
amparada por lei, proprietário, promitente comprador, cessionário ou promitente cessionário de imóvel residencial no Distrito
Federal;
X - não ocupar o imóvel no prazo de trinta dias, contados da concessão de permissão de uso;
XI - atrasar por prazo superior a três meses o pagamento dos encargos relativos ao uso do imóvel.
§ I? Cessada a permissão de uso, o imóvel deverá ser restituído, independentemente de notificação judicial ou extrajudicial, no prazo de sessenta dias corridos.
§ 2? Caracterizará esbulho possessório, ensejando a concessão de reintegração liminar sem audiência do réu, a permanência do servidor no imóvel residencial funcional, após o prazo
de que trata o parágrafo precedente.

Art. 31. A entrega de imóvel residencial funcional será feita após a publicação do ato de outorga de permissão de uso no
Diário Oficial da União.
Art. 32. Constituem encargos do permissionário, além dos
previstos em leis:
I - quaisquer tributos incidentes sobre o imóvel;
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 182(3):1889-2283. maio/jun. 1990.
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II - as despesas necessárias à conservação do imóvel nas
mesmas condições em que o recebeu.

Art. 33. As taxas mensais de uso, bem como as taxas
mensais de ocupação relativas aos termos firmados com base na
legislação anterior, serão recalculadas considerando-se os laudos de avaliação, previstos no art. 3?, devendo vigorar a partir
do primeiro reajuste salarial dos servidores da União subseqüente à publicação dos referidos laudos.
§ 1? O valor da taxa mensal de uso ou da taxa mensal de
ocupação corresponderá a dois milésimos do valor do imóvel;
§ 2? Caberá à SAF/PR publicar os valores das taxas quando da ocorrência de reajuste.
Art. 34. E vedada a aquisição, construção ou locação de
imóvel residencial no Distrito Federal, por órgão da Administração Pública Federal, para ocupação por seus servidores, bem
como a renovação dos contratos de locação em vigor.
Art. 35. Nos edifícios residenciais, de propriedade exclusiva da União, constituídos sob a forma de unidades isoladas entre si, a administração das partes comuns e a responsabilidade
por sua manutenção serão repassadas aos respectivos moradores, que constituirão uma comunhão de interesses regida pelos
princípios da composse, com aplicação subsidiária da legislação
sobre condomínio em edificações.
§ 1? Para cumprimento do disposto neste
SAF/PR deverá, até 30 de novembro de 1990:

artigo,

a

I - renegociar os contratos firmados pela extinta Superintendência de Construção e Administração Imobiliária - Sucad com as empresas de vigilância. conservação e manutenção,
de modo a reduzi-los progressivamente até sua total extinção;
II - promover a celebração de convenção de administração pelos moradores, com a eleição dos primeiros administradores;
III - suspender a cobrança da cota referida na alínea b do
inciso I do art. 15 da Lei n? 8.025, de 1990.
§ 2? A União não responderá, ainda que subsidiariamente,
pelas obrigações, inclusive trabalhistas e previdenciárias, assumidas pelos moradores.
Col.: Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 182(3):1889-2283, maío/jun. 1990.
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Art. 36. Vendida a primeira unidade de cada bloco, ficará
extinta a comunhão de interesses de que trata o artigo precedente, cabendo aos ocupantes firmar convenção de condomínio,
nos termos da Lei n? 4.591,(101 de 16 de dezembro de 1964.
CAPÍTULO VII
Dos Imóveis da Administração Pública Federal Indireta
Art. 37. Os dirigentes das empresas públicas, quando for
o caso, ou das sociedades de economia mista, respectivas subsidiárias e demais entidades controladas direta ou indiretamente
pela União, providenciarão, até o dia 29 de junho de 1990, os
atos legais e administrativos indispensáveis ao início do processo de venda dos imóveis de sua propriedade, destinados à ocupação por seus servidores e não vinculados às suas atividades
operacionais.
§ I? Consideram-se vinculados às atividades operacionais
os imóveis residenciais destinados à ocupação por membros da
Diretoria e àqueles que, por sua configuração e localização estratégica, estejam diretamente relacionados com os objetivos da
entidade.
§ 2? O disposto neste artigo equivale, para todos. os efeitos, à comunicação de que trata a alinea c do parágrafo único
do artigo 123 da Lei n? 6.404(11), de 15 de dezembro de 1976.
§ 3? O representante da União ou da entidade federal controladora nas assembléias gerais votará de forma a:
a) garantir a alienação dos imóveis;
b)destinar o produto da venda ao pagamento das dívidas
da entidade junto ao Tesouro Nacional, prioritariamente, ou para realização de investimentos próprios.
§ 4? A venda dos imóveis das empresas públicas será procedida na forma prevista nos seus estatutos, observado o disposto na alinea b do parágrafo precedente.
Art. 38. O uso e a venda dos imóveis residenciais funcionais das entidades referidas no artigo anterior observarão, no
que couber, o disposto na Lei n:' 8.025, de 1990, e neste Decreto.
(10) V. Coleção das Leis de 1964, volume VII, pág. 472.
(11) V. Coleção das Leis de 1976, volume VII, pág. 105.
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CAPÍTULO VIII
Das Disposições Finais e Transitórias

Art. 39. Os órgãos competentes dos Poderes Legislativo e
Judiciário, do Tribunal de Contas da União e do Ministério Público da União poderão regular, em ato próprio, a constituição
da reserva, a distribuição e o uso dos imóveis residenciais funcionais que permanecerão por eles administrados.
Art. 40. Os servidores que não ocuparem cargo efetivo ou
emprego permanente, lotados em órgão ou entidade da Administracão Pública Federal ou do Distrito Federal, deverão compro-var perante à SAF IPR, até o dia 29 de junho de 1990, que preenchem os requisitos do art. 26 e requerer a outorga de permissão
de uso.
Parágrafo único. A inobservância do disposto neste artigo
implicará na rescisão do respectivo termo de ocupação.
Art. 41. São nulos os termos de ocupação firmados a partir de 15 de março de 1990, inclusive, em desacordo com o disposto no art. 15 da Lei n~ 8.025, de 1990.
Art. 42. A SAF/PR e a Secretaria da Fazenda Nacional do
Ministério da Economia, Fazenda e Planejamento, no âmbito de
suas atribuições, expedirão as instruções necessárias à execução do disposto neste decreto.
Art. 43. Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 44. Revogam-se o Decreto n~ 85.633, de 8 de janeiro
de 1981, alterado pelos Decretos nts 87.4041121, de 13 de julho de
1982, 89.276 (13), de 5 de janeiro de 1984, 91.2451 141 de 10 de maio
de 1985, e demais disposições em contrário.
Brasília, 28 de maio de 1990; 169? da Independência e 102?
da República.
FERNANDO COLLOR
Bernardo Cabral
(12) V. Coleção das Leis de 1982, volume VI, pág. 55.
(13) V. Coleção das Leis de 1984, volume lI, pág. lI.
(14) V. Coleção das Leis de 1985, volume IV, pág. 107.
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DECRETO N? 99.267, DE 29 DE MAIO DE 1990
Altera a redação do art. 166 do Decreto
n? 99.244(1), de 10 de maio de 1990.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições
que lhe confere o art. 84, incisos IV e VI, da Constituição, e tendo em vista o disposto no art. 57 da Lei n? 8.028, de 12 de
abril de 1990,
DECRETA:
Art. I? O art. 166 do Decreto n? 99.244, de 10 de maio de
1990, passa a vigorar com a seguinte redação:
«Art. 166. Ao Departamento da Indústria e do Comércio compete:
I - orientar, avaliar e .coordenar a execução das
políticas industrial e comercial, em conformidade com os
objetivos e diretrizes dos planos nacionais de desenvolvimento e os parâmetros macroeconômicos da política governamental;
n - propor as diretrizes da política governamental
relativa a importações industriais, na hipótese de concessão de benefício fiscal, mediante o estabelecimento de critérios de seleção e listagem de itens a importar;
In - aprovar alterações dos programas e projetos industriais ou de exportação, inclusive quanto à prorrogação
dos respectivos prazos, bem assim autorizar, em tais' casos, a atualização do valor de máquinas, peças e equipamentos, ou sua inclusão, ou substituição, desde que mantida a concepção original dos referidos projetos e programas;

IV - controlar a execução dos projetos ou programas
referidos no inciso anterior, bem assim revogar os atos administrativos concessivos de incentivos fiscais ou de autorização de produção, nos casos de descumprimento dos
compromissos assumidos»,
(1)

v.

pág. 1911 deste volume.
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Art. 2? Este decreto entra em vigor na data de sna publicação.
Art. 3~ Revogam-se as disposições em contrário.
Brasília, 29 de maio de 1990; 169? da Independência e
102? da República.
FERNANDO COLLOR
Bernardo Cabral
Zélia M. Cardoso de Mello
DECRETO N? 99.268, DE 31 DE MAIO DE 1990
Cria a Loteria Federal sob a modalidade instantânea e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições
que lhe confere o inciso IV do artigo 84 da Constituição,
DECRETA:
Art. I? Fica autorizada a Caixa Econômica Federal a executar, e explorar, os serviços de Loteria Federal, sob a modalidade instantânea, em todo o território nacional.
Art. 2? A Renda Líquida proporcionada pela venda de bilhetes lotéricos, sob a modalidade de que trata o artigo I?, será
destinada a aplicações em programas sociais, particularmente
nas áreas de alfabetização, saúde, alimentação, esporte e lazer
da criança.
§ I? Considera-se Renda Líquida, para os efeitos deste artigo, o valor resultante da Renda Bruta, deduzidas as importâncias relativas a prêmios pagos e despesas com o custeio e manutenção dos serviços da Loteria Federal, modalidade instantânea, conforme definido em Norma Geral a ser baixada pela Caixa Econômica Federal.
§ 2? A Renda Líquída apurada a cada mês será integralmente repassada ao Tesouro Nacional até o dia 10 (dez) do mês
seguinte, para fins de destinação aos programas sociais mencionados no caput deste artigo.
Art. 3? A Caíxa Econõmíca Federal, no prazo máxímo de
30 (trinta) dias, contados da data de publicação deste decreto,
fará publicar, no Diário Oficial da União, a Norma Geral referida neste decreto.
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 182(3):1889-2283, maio/jun. 1990.

2119
Art. 4? A Caixa Econômica Federal definirá, em ato próprio, a quantidade de quotas em bilhetes da Loteria Federal,
modalidade instantânea, que caberá aos permissionários, pessoas físicas ou jurídicas, de direito privado.
Art. 5? A Loteria Federal Instantânea subordinar-se-á às
seguintes regras básicas:
I - emissão de bilhetes, após a aprovação dos respectivos
Planos pelo Ministério da Economia, Fazenda e Planejamento,
em quantidades estipuladas em cada Plano de Emissão; e
11 - recolhimento de imposto de renda, na forma estabelecida pelo artigo 5? e seus parágrafos, do Decreto-Lei n? 204(11,
de 27 de fevereiro de 1967.
Art. 6? Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 7? Revogam-se as disposições em contrário.
Brasília, 31 de maio de 1990; 169? da Independência e
102? da República.
FERNANDO COLLOR
Zélia M. Cardoso de Mello
DECRETO N? 99.269, DE 31 DE MAIO DE 1990
Dispõe sobre a organização e o funcionamento de órgãos do Ministério da Justiça
e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPúBLICA, no uso da atribuição
que lhe confere o art. 84, incisos IV e VI, da Constituição, tendo
em vista o que dispõe o art. 19, I, b, da Lei n? 8.028, de 12 de
abril de 1990,
DECRETA:
Art. I? O art. 108 do Decreto n? 99.244(11, de 10 de maio de
1990, passa a vigorar com a seguinte redação:
(1) V.

Coleção das Leis de 1967, volume I, pág. 284.

(1) V. pág. 1911 deste volume.
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 182(3):1889-2283, maio/jun. 1990.
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«Art. 108. A Secretaria de Polícia Federal tem a seguinte estrutura básica:
I
Departamento de Polícia Federal;
II - Departamento de Assuntos de Segurança Pública».
Art. 2? Ficam diretamente subordinados ao SecretárioExecutivo do Ministério da Justiça o Departamento Nacional de
Trânsito, a Polícia Rodoviária e a Polícia Ferroviária Federal.
Art. 3? Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 4? Revogam-se as disposições em contrário.
Brasilia, 31 de maio de 1990; 169? da Independência e
102? da República.
FERNANDO COLLOR
Bernardo Cabral

DECRETO N? 99.270, DE I? DE JUNHO DE 1990
Dispõe sobre a ocupação de imóveis residenciais administrados pela Presidência
da República e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição
que lhe confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e tendo em
vista o disposto no art. 6?, inciso Il, do Decreto-Lei n? 1.390, de
29 de janeiro de 1975, e nos arts. I?, § 2?, inciso V, e 20 da Lei
n? 8.025, de 12 de abril de 1990,
DECRETA:
Art. I? É regida por este Decreto a permissâo de uso de
imóveis residenciais administrados pela Presidência da República, considerados indispensáveis aos seus serviços e aos da
Vice- Presidência da República.
Art. 2? Consideram-se administrados pela Presidência da
República, ainda que incorporados ou vinculados ao Fundo Rotativo Habitacional de Brasilia (FRHB), os imóveis consCol. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 182(3):1889-2283, maio/jun. 1990.
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fd
adquiridos ou recebidos para residência de servidor em
trU l. ode exercício nos cargos ou funções de confiança constanraZ ao
do anexa a es t e d ecre t o,

ees

10 A administração dos imóveis referidos neste artigo
§ te à Subsecretaria-Geral da Secretaria-Geral da Presidên-

eo, mpe
'1'ica.
da Repub
ela § 2? O permlSSlOnarlO
. , , . nomead o ou desi
esigna d o para exercer
cargo OU função constante da relação de que trata o caput
outro
. . 1, me diiante ext artigo po d era. permanecer no mesmo imove
des e a autorização do Subsecretário-Geral.
pre ss
Art. 3? Compete, ainda, à Subsecretaria-Geral da Set ria-Geral da Presidência da República, sem prejuízo do
~~;sto na art. 35 do Decreto n? 99.266(11, de 28 de maio de
1990:

I
II

a fixação do valor da taxa de uso;
a realização das benfeitorias necessárias;
111 - a outorga e publicação do ato de permissão e de sua
revogaçãO na Diário Oficial da União.
Art. 4? Constituem obrigações do permissionário:
I - pagar:
a) taxa de uso;
b) despesas ordinárias de manutenção, resultantes do rateio
d s despesas realizadas em cada mês, tais como zeladoria, conamo de água e energia elétrica, seguro contra incêndio, bem assu outras re I
' "as areas d e uso comum;
sim
atavas
c) quota de condomínio, exigível quando o imóvel funcional
stiver localizado em edifício em condomínio com terceiros, hi:ótese em que não será devido o pagamento previsto na alínea
anterior;
d) despes~).s ,rel~tivas a ~onsumo de gás, água e energia elétrica do próprIO imóvel funcional:
11 - aderir à convenção de administração do edifício;
111 - restituir o imóvel nas mesmas condições de habilidade em que o recebeu.
(11 V. pág. 2104 deste volume.
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 182(3):1889-2283, maío/jun. 1990.
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Art. 5? A taxa de uso não será inferior a dois milésimos
do valor do imóvel ou a quinze por cento da remuneração do
cargo ou função para o qual o permissionário foi nomeado Ou
designado, prevalecendo o que for maior.
Parágrafo único. O pagamento de taxa de uso e das despesas ordinárias de manutenção será feito exclusivamente mediante consignação em folha.
Art. 6? A quota de condomínio será paga diretamente a
este.
Art. 7? Considera-se automaticamente revogada a permissão de uso com a exoneração ou dispensa do permissionário do
cargo ou função em razão do qual lhe foi concedida a permissão
de uso.
§ I? Revogada a permissão de uso, os imóveis serão restituídos independentemente de notificação judicial ou extrajudicial, no prazo de sessenta dias corridos.
§ 2? O atraso na restituição do imóvel, além de configurar,
quando for o caso, falta disciplinar, sujeitará o permissionário
ou seu eventual ocupante a multa equivalente a dez vezes o valor da taxa de uso a cada período de trinta dias de retenção contados da data da publicação da exoneração ou dispensa do permissionário ou da declaração de vacância, em caso de óbito.
§ 3? Sem prejuízo do disposto no parágrafo precedente, caracterizará esbulho possessório, ensejando a concessão de reintegração liminar sem audiência do réu, a permanência do servidor no imóvel residencial funcional, após o prazo referido no §
I? .

Art. 8? O produto da taxa de uso e das despesas ordinárias de manutenção será recolhido pelo respectivo órgão administrador ao Fundo Rotativo Habitacional de Brasília (FRHB),
como participação da União.
§ l? O recolhimento dos recursos de que trata este artigo
será feito em conta no Banco do Brasíl S.A., vinculada à Secretaria da Administração Federal, observada a legislação pertinente.
§ 2? O gestor do FRHB transferirá, ao órgão administrador J os recursos necessários ao atendimento das despesas de
que trata o art. 3?, inciso II.
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 182(3):1889-2283, maio/fun. 1990.
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§ 3? Compete à Secretaria de Controle Interno da
Secretaria-Geral da Presidência da República o controle da gestão orcamentária e financeira dos recursos referidos neste artigo.

Art. 9? Até o dia 29 de junho de 1990, os imóveis administrados pela Subsecretaria-Geral da Secretaria-Geral da Presidência da República serão entregues, juntamente com a respectiva documentação:
I - ao Departamento de Administração Imobiliária da Secretaria da Administração Federal da Presidência da República
os vagos em 15 de março de 1990, os que vieram a vagar por devolução espontânea ou desocupação judicial até a data da publicação deste Decreto, bem assim os atualmente ocupados, não
vinculados aos cargos ou empregos constantes da relação de
que trata o art. 2?;
II - aos Ministérios da Marinha, Exército e Aeronáutica
qnando ocupados por servidores militares.
Art. 10. Será devolvido, até o dia 29 de junho de 1990, o
mobiliário ou equipamento entregue aos ocupantes dos imóveis
de que trata o Decreto n? 96.633(21, de I? de setembro de 1988,
para alienação de acordo com o disposto no art. 15, inciso lI, e
art. 16, parágrafo único, do Decreto-Lei n:' 2.300(3), de 21 de novembro de 1986.
'
Art. 11.
cação.

Este decreto entra em vigor na data de sua publi-

Art. 12. Revogam-se o Decreto n? 96.633, de I? de setembro de 1988, e demais disposições em contrário.
Brasília, I? de junho de 1990; 169? da Independência e
102? da República.
FERNANDO COLLOR
Bernardo Cabral

(2) V. Coleção das Leis de 1988, volume VI, pég. 366.
(3) V. Coleção das Leis de 1986, volume VII, pég. 25.
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 182(3):1889-2283, maio/jun. 1990.
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ANEXO
(Decreto n:' 99.270, de I? de junho de 1990)
PRESIDENCIA DA REPÚBLICA
Secretaria-Geral
Secretário-Geral
Chefe de Gabinete
5 Adjuntos do Secretário-Geral

Secretaria Particular
Secretário Particular
Secretário Particular Adjunto
4 Adjuntos

Assessoria Especial
5 Assessores Especiais
1 Adjunto

Assessoria de Divulgação
Chefe
3 Adjuntos

Subsecretaria-Geral
Subsecretário-Geral
3 Adjuntos do Subsecretário-Geral

Ccordeneção de Comunicação Social
Coordenador de Comunicação Social
2 Adjuntos do Coordenador de Comunicação Social

Assessoria para Assuntos Econ6micos
Assessor Econômico
2 Adjuntos do Assessor Econômico

Assessoria para Assuntos Sociais
Assessor Social
4 Adjuntos do Assessor Social

Assessoria Diplomática
Assessor Diplomático
2 Adjuntos <10 Assessor Diplomático

Assessoria Legislativa
Assessor Legislativo
2 Adjuntos do Assessor Legislativo

Assessoria Jurídica
Assessor Jurídico
4 Adjuntos do Assessor Jurídico

Cerimonial
Chefe
2 Adjuntos

Secretaria de Controle Interno (Ciset)
Secretário de Controle Interno

Departamento de Administração
Chefe

Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 182(3):1889-2283, maio/Iun. 1990.
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Departamento de Comunicações
Chefe
Departamento de Documentação
Chefe
Departamento de Insteluçõee
Chefe
Departamento de Pessoal
Chefe
Depllrtamento de Processamento de Dados
Chefe
Departamento de Orçamento e Finanças
Chefe
Departamento de Saúde
Chefe
Departamento de Transportes
Chefe
DivistJo de Vídeodifusão
Chefe

VICE-PRE8IDENCIA DA REPÚBLICA
Gabinete
Chefe de Gabinete
Subchefe Executivo
Subchefe Internacional
Subchefe Técnico
Subchefe para Estudos e Planejamento
3 Assessores

'Secretaria Particular
Secretário

DECRETO N? 99.271, DE 5 DE JUNHO DE 1990
Transfere dotações consignadas nos
Orçamentos da União, e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição
que lhe confere o artigo 84, inciso IV, da Constituição Federal,
e tendo em vista o disposto no artigo 27, parágrafo 3? e 4?, da
Lei n? 8.028, de 12 de abril de 1990,
DECRETA:
Art. I? São apropriadas, aos órgãos e entidades relacionados no Anexo I, as dotações constantes do Anexo lI, nos montantes especificados, mantida a respectiva classificação
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 182(3):1889-2283, maio/jun. 1990.
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funcional-programática, inclusive os títulos, descritores, metas
e objetivos.
Art. 2? Os empenhos, liquidações e pagamentos efetuados
pelos órgãos e entidades constantes do Anexo II deste decreto
deverão ser deduzidos das dotações ora apropriadas.
Art. 3? Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 4? Revogam-se as disposições em contrário.
Brasília, 5 de junho de 1990; 169? da Independência e
102? da República.
FERNANDO COLLOR
Zélia M. Cardoso de Mello
O anexo está publicado no DO de 6.6.1990, pégs. 10764/10765.

DECRETO N? 99.272, DE 5 DE JUNHO DE 1990
Abre ao Orçamento da União, em favor
do Ministério da AÇãO Social, o crédito suplementar no valor de Cr$ 5.500.000,00, para
reforço de dotações consignadas no vigente
Orçamento.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição
que lhe confere o artigo 84, inciso IV, da Constituição, e da autorização contida no artigo 11, inciso I, letra a, da Lei n? 7.999,
de 31 de janeiro de 1990,
DECRETA:
Art. I? Fica aberto ao Orçamento da União, em favor do
Ministério da Ação Social, o crédito suplementar de Cr$
5.500.000,00 (cinco milhões e quinhentos mil cruzeiros), para reforço de dotações orçamentárias indicadas no anexo I deste decreto.
Art. 2? Os recursos necessários à execução. do disposto no
artigo anterior, decorrerão de anulação parcial da dotação indicada no Anexo lI, deste decreto e no montante especificado.
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 182(3):1889-2283. maio/jun. 1990.
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Art. 3~ Os valores constantes deste decreto foram calculados com base na Unidade de Referência Orçamentária relativa
ao mês de março de 1990.
Art. 4~ Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 5~ Revogam-se as disposições em contrário.
Brasília, 5 de junho de 1990; 169~ da Independência e
102~ da República.
FERNANDO COLLOR
Zélia M. Cardoso de Mello
O anexo está publicado no DO de 6.6.1990, pég. 10765

DECRETO

N~

99.273, DE 5 DE JUNHO DE 1990
Revoga dispositivo do Regimento Interno Consolidado da Secretaria-Geral da Presidência da República.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição
que lhe confere o art. 84, inciso VI, da Constituição,
DECRETA:
Art. 1~ Fica revogado o inciso I do art. 43 do Regimento Interno Consolidado da Secretaria-Geral da Presidência da República, aprovado pelo Decreto n~ 99.185,( 1) de 15 de março de 1990.
Art. 2~ Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 5 de junho de 1990; 169~ da Independência e
102~ da República.
FERNANDO COLLOR
Bernardo Cabral
(1) V. Coleção das Leis de 1990, volume 182, n? 2, tomo 2, pág. 1543.
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 182(3):1889-2283. maío/fun. 1990.
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DECRETO N? 99.274, DE 6 DE JUNHO DE 1990
Regulamenta a Lei n? 6.902<1), de 27 de
abril de 1981, e a Lei n? 6.938(2), de 31 de
agosto de 1981, que dispõem, respectivamente, sobre a criação de Estações Ecológicas e Âreas de Proteção Ambiental e sobre
a Política Nacional do Meio Ambiente, e dá
outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições
que lhe confere o art. 84, incisos IV e VI, da Constituição, e tendo em vista o disposto na Lei n? 6.902, de 27 de abril de 1981, e
na Lei n? 6.938, de 31 de agosto de 1981, alterada pelas Leis n?s
7.804, de 18 de julho de 1989, e 8.028, de 12 de abril de 1990,
DECRETA:
TiTULO I
Da Execução da Política Nacional do Meio Ambiente
CAPiTULO I
Das Atribuições
Art. I? Na execução da Política Nacional do Meio Ambiente cumpre ao Poder Público, nos seus diferentes níveis de
governo:
I - manter a fiscalização permanente dos recursos ambientais, visando à compatibilização do desenvolvimento econômico com a proteção do meio ambiente e do equilíbrio ecológico;
U - proteger as áreas representativas de ecossistemas
mediante a implantação de unidades de conservação e preservação ecológica;
UI - manter, através de órgãos especializados da Administração Pública, o controle permanente das atividades potencial ou efetivamente poluídoras, de modo a compatibilizá-Ias
com os critérios vigentes de proteção ambiental;
(1) V. Coleçiio das Leis de 1981, volume lI!, pég. 19.
(2) V. Coleção das Leis de 1981, volume V, pág. 47.
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 182(3):1889-2283, maío/Iun. 1990.
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IV - incentivar o estudo e a pesquisa de tecnologias para
o uso racional e a proteção dos recursos ambientais, utilizando
nesse sentido os planos e programas regionais ou setoriais de
desenvolvimento industrial e agrícola;
V - implantar, nas áreas críticas de poluição, um sistema permanente de acompanhamento dos índices locais de qualidade ambiental;
VI - identificar e informar, aos órgãos e entidades do
Sistema Nacional do Meio Ambiente, a existência de áreas degradadas ou ameaçadas de degradação, propondo medidas para
sua recuperação; e
VII - orientar a educação, em todos os níveis, para a participação ativa do cidadão e da comunidade na defesa do meio
ambiente, cuidando para que os currículos escolares das diversas matérias obrigatórias contemplem o estudo da ecologia.
Art. 2? A execução da Política Nacional do Meio Ambiente, no âmbito da Administração Pública Federal, terá a coordenação do Secretário do Meio Ambiente.
CAPÍTULO II
Da Estrutura do Sistema Naci~nal do Meio A!nbiente
Art. 3? O Sistema Nacional do Meio Ambiente (Sisnama),
constituído pelos órgãos e entidades da União, dos Estados, do
Distrito Federal, dos Municípios e pelas fundações instituídas
pelo Poder Público, responsáveis pela proteção e melhoria da
qualidade ambiental, tem a seguinte estrutura:
I - Órgão Superior: o Conselho de Governo;
II - Órgão Consultivo e Deliberativo: o Conselho Nacional do Meio Ambiente (Conama); C--III - Órgão Central: a Secretaria do Meio Ambiente da
Presidência da República (Semam/PR);
IV - Órgão Executor: o Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama);
V - Orgãos Seccionais: os órgãos ou entidades da Administração Públíca Federal direta e indireta, as fundações instituídas pelo Poder Público cujas atividades estejam associadas
às de proteção da qualidade ambiental ou àquelas de disciplinaCol. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 182(3):1889-2283. maio/jun. 1990.
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menta do uso de recursos ambientais, bem assim os órgãos e entidades estaduais responsáveis pela execução de programas e
projetos e pelo controle e fiscalização de atividades capazes de
provocar a degradação ambiental; e
VI - Órgãos Locais: os órgãos ou entidades municipais
responsáveis pelo controle e fiscalização das atividades referidas no inciso anterior, nas suas respectivas jurisdições.
Seção I

Da Constituição e Funcionamento do Conselho
N acionai do Meio Ambiente
Art. 4? O Conama compõe-se de:
I - Plenário; e
II - Câmaras Técnicas.
Art. 5? Integram o Plenário do Conama:
I - o Secretário do Meio Ambiente, que o presidirá;
II - o Secretário Adjunto do Meio Ambiente, que será o
Secretário Executivo;
III - o Presidente do Ibama;
IV - um representante de cada um dos Ministros de Estado e dos Secretários da Presidência da República, por eles designados;
V - um representante de cada um dos Governos estaduais e do Distrito Federal, designados pelos respectivos governadores;
VI - um representante de cada uma das seguintes entidades:
a) das Confederações Nacionais da Indústria, do Comércio
e da Agricultura;
b) das Confederações Nacionais dos Trabalhadores na Indústria, no Comércio e na Agricultura;
c) do Instituto Brasileiro de Siderurgia;
d) da Associação Brasileira de Engenharia Sanitária
(Abes); e
e) da Fundação Brasileira para a Conservação da Natureza
(FBCN);
.
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 182(3):1889-2283, maio/jun. 1990.
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VII - dois representantes de associações legalmente constituídas para a defesa dos recursos naturais e do combate à poluição, de livre escolha do Presidente da República; e
VIII - um representante de sociedades civis, legalmente
constituídas, de cada região geográfica do País, cuja atuação esteja diretamente ligada à preservação da qualidade ambiental e
cadastradas no Cadastro Nacional das Entidades Ambientalistas não Governamentais (CNEA).
§ 1 ~ Terão mandato de dois anos, renovável por iguais
períodos, os representantes de que tratam os incisos VII e VIII.
§ 2? Os representantes referidos no inciso VIII serão designados pelo Secretário do Meio Ambiente, mediante indicação
das respectivas entidades.
§ 3? Os representantes de que tratam os incisos IV a VIII
serão designados juntamente com os respectivos suplentes.
Art. 6? O Plenário do Conama reunir-se-á, em caráter ordinário, a cada três meses, no Distrito Federal, e, extraordinariamente, sempre que convocado pelo seu Presidente, por iniciativa própria ou a requerimento de pelo menos dois terços de
seus membros.
§ 1~ As reuniões extraordinárias poderão ser realizadas
fora do Distrito Federal, sempre que razões superiores, de conveniência técnica ou política, assim o exigirem.
§ 2~ O Plenário do Conama se reunirá em sessão pública,
com a presença de pelo menos a metade dos seus membros e deliberará por maioria simples, cabendo ao Presidente da sessão,
além do voto pessoal, o de qualidade.
§ 3? O Presidente do Conama será substituído, nas suas
faltas e impedimentos, pelo Secretário-Executivo ou, na falta
deste, pelo membro mais antigo.
§ 4? A participação dos membros do Conama é considerada serviço de natureza relevante e não será remunerada, cabendo às instituições representadas o custeio das despesas de deslocamento e estadia.
§ 5? Os membros referidos nos incisos VII e VIII poderão
ter, em casos excepcionais, as despesas de deslocamento e estadia pagas à conta
recursos da Semam/PR.

de

Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasífia, 182(3):1889-2283, maio/jun. 1990.
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Seção II

Da Competência do Conselho Nacional
do Meio Ambiente
Art. 7? Compete ao Conama:
I - assessorar, estudar e propor ao Conselho de Governo, por intermédio do Secretário do Meio Ambiente, as diretrizes de políticas governamentais para o meio ambiente e recur80s naturais;
II - baixar as normas de sua competência, necessárias
à execução e implementação da Politica Nacional do Meio Ambiente;
UI - estabelecer, mediante proposta da Semam/PR, normas e critérios para o licenciamento de atividades efetiva ou potencialmente poluídoras, a ser concedido pelos Estados e pelo
Distrito Federal;
IV - determinar, quando julgar necessário, a realização
de estudos sobre as alternativas e possíveis conseqüências ambientais de projetos públicos ou privados, requisitando aos órgãos federais, estaduais ou municipais, bem assim a entidades
privadas, as informações indispensáveis à apreciação dos estudos de impacto ambiental e respectivos relatórios, no caso de
obras ou atividades de significativa degradação ambiental;
V - decidir, como última instância administrativa, em
grau de recurso, mediante depósito prévio, sobre multas e outras penalidades impostas pelo Ibama;

VI - homologar acordos visando à transformação de penalidades pecuniárias na obrigação de executar medidas de interesse para a proteção ambiental;
VU - determinar, mediante representação da Semam/PR,
quando se tratar especificamente de matéria relativa ao meio
ambiente, a perda ou restrição de beneficios fiscais concedidos
pelo Poder Público, em caráter geral ou condicional, e a perda
ou suspensão de participação em linhas de financiamento em estabelecimentos oficiais de crédito;
VIII - estabelecer, privativamente, normas e padrões nacionais de controle da poluição causada por veiculos automotoCal. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 182(3):1889-2283, maio/jun. 1990.
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res terrestres, aeronaves e embarcações, após audiência aos Ministérios competentes;
IX - estabelecer normas, critérios e padrões relativos ao
controle e à manutenção da qualidade do meio ambiente com
vistas ao uso racional dos recursos ambientais, principalmente
os hídricos;
X - estabelecer normas gerais relativas às Unidades de
Conservação e às atividades que podem ser desenvolvidas em
suas áreas circundantes;
XI - estabelecer os critérios para a declaração de áreas
críticas, saturadas ou em vias de saturação;
XII - submeter, por intermédio do Secretário do Meio
Ambiente, à apreciação dos órgãos e entidades da Administração Pública Federal, dos Estados, do Distrito Federal e dos
Municípios, as propostas referentes à concessão de incentivos e
benefícios fiscais e financeiros, visando à melhoria da qualidade ambiental;
XIII - criar e extinguir Câmaras Técnicas; e
XIV ~ aprovar seu Regimento Interno.
§ I? As normas e critérios para o licenciamento de atividades potencial ou efetivamente poluidoras deverão estabelecer os
requisitos indispensáveis à proteção ambiental.
§ 2? As penalidades previstas no inciso VII deste artigo
somente serão aplicadas nos casos previamente definidos em
ato específico do Conama, assegurando-se ao interessado ampla
defesa.
§ 3? Na fixação de normas, critérios e padrões relativos ao
controle e à manutenção da qualidade do meio ambiente, o Conama levará em consideração a capacidade de auto-regeneração
dos corpos receptores e a necessídade de estabelecer parâmetros
genéricos mensuráveis.

Seção IJI
Das Câmaras Técnicas

Art. 8? O Conama poderá dividir-se em Câmaras Técnicas, para examinar e relatar ao Plenário assuntos de sua competência.
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§ I? A competência, a composiçao e o prazo de funcionamento de cada uma das Câmaras Técnicas constará do ato do
Conama que a criar.
§ 2? Na composição das Câmaras Técnicas, integradas por
até sete membros, deverão ser consideradas as diferentes categorias de interesse multi-setorial representadas no Plenário.
Art. 9? Em caso de urgência, o Presidente do Conama poderá criar Câmaras. Técnicas ad referendum do Plenário.

Seção IV

Do Órgão Central
Art. 10. Caberá à Semam/PR, Órgão Central do Sisnama,
sem prejuizo das demais competências que lhe são legalmente
conferidas, prover os serviços de Secretaria-Executiva do Cenama e das suas Câmaras.
Art. 11. Para atender ao suporte técnico e administrativo
do Conama, a Semam/PR, no exercício de sua SecretariaExecutiva, deverá:
I - requisitar aos órgãos e entidades federais, bem assim solicitar dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios
a colaboração de servidores por tempo determinado, observadas
as normas pertinentes;
II - assegurar o suporte técnico e administrativo necessario às reuniões do Conama e ao funcionamento das Câmaras;
UI - coordenar, através do Sistema Nacional de Informações sobre o Meio Ambiente (Sinima), o intercâmbio de informações entre os órgãos integrantes do Sisnama;
IV - promover a publicação e divulgação dos atos do Conama.
Seção V

Da Coordenação dos Órgãos Seccionais Federais
Art. 12. Os Órgãos Seccionais, de que trata o art. 3?, inciso V. primeira parte, serão coordenados, no que se referir à
Política Nacional do Meio Ambiente, pelo Secretário do Meio
Ambiente.
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Seção VI
Dos Órgãos Seccionais Estaduais e dos Órgãos Locais
Art. 13. A integração dos Órgãos Setoriais Estaduais (art.
3?, inciso V, segunda parte) e dos Órgãos Locais ao Sisnama,
bem assim a delegação de funções do nivel federal para o estadnal poderão ser objeto de convênios celebrados entre cada Órgão Setorial Estadual e a Semam/PR, admitida a interveniência
de Órgãos Setoriais Federais do Sisnama.
CAPÍTULO III
Da Atuação do Sistema Nacional do Meio Ambiente
Art. 14. A atuação do Sisnama efetivar-se-á mediante articulação coordenada dos órgãos e entidades que o constituem,
observado o seguinte:
I - o acesso da opinião pública às informações relativas
às agressões ao meio ambiente e às ações de proteção ambiental, na forma estabelecida pelo Conama; e
II - caberá aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípíos a regionalização das medidas emanadas do Sisnama,
elaborando normas e padrões supletivos e complementares.
Parágrafo único. As normas e padrões dos Estados, do
Distrito Federal e dos Municípios poderão fixar parâmetros de
emissão, ejeção e emanação de agentes poluidores, observada a
legislação federal.
Art. 15. Os Órgãos Seccionais prestarão ao Conama informações sobre os seus planos de ação e programas em execução,
consubstanciadas em relatórios anuais, sem prejuízo de relatórios parciais para atendimento de solicitações específicas.
Parágrafo único. A Semam/PR consolidará os relatórios
mencionados neste artigo em um relatório anual sobre a situação do meio ambiente no País, a ser publicado e submetido
consideração do Conama, em sua segunda reunião do ano subseqüente.
Art. 16. O Conama, por intermédio da Semam/PR, poderá
solicitar informações e pareceres dos Órgãos Seccionais e Loà
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cais, justificando, na respectiva requisição, o prazo para o seu
atendimento.
§ I? Nas atividades de licenciamento, fiscalização e controle deverão ser evitadas exigências burocráticas excessivas ou
pedidos de informações já disponíveis.
§ 2? Poderão ser requeridos à Semam/PR, bem assim aos
Órgãos Executor, Seccionais e Locais, por pessoa física ou
jurídica que comprove legítimo interesse, os resultados das análises técnicas de que disponham.
§ 3? Os órgãos integrantes do Sisnama, quando solicitarem ou prestarem informações, deverão preservar o sigilo industrial e evitar a concorrência desleal, correndo o processo,
quando for o caso, sob sigilo administrativo, pelo qual será responsável a autoridade dele encarregada.

CAPÍTULO IV
Do Licenciamento das Atividades
Art. 17. A construção, instalação, ampliação e funcionamento de estabelecimento de atividades utilizadoras de recursos
ambientais, consideradas efetiva ou potencialmente poluidoras,
bem assim os empreendimentos capazes, sob qualquer forma,
de causar degradação ambiental, dependerão de prévio licenciamento do órgão estadual competente integrante do Sisnama,
sem prejuízo de outras licenças legalmente exigíveis.
§ I? Caberá ao Conama fixar 08 critérios básicos, segundo
os quais serão exigidos estudos de impacto ambiental para fins
de licenciamento, contendo, entre outros, os seguintes itens:

a) diagnóstico ambiental da área;
b) descrição da ação proposta e suas alternativas; e
c) identificação, análise e previsão dos impactos significativos, positivos e negativos.
§ 2? O estudo de impacto ambiental será realizado por técnicos habilitados e constituirá o Relatório de Impacto Ambiental - Rima, correndo as despesas à conta do proponente do
projeto.
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§ 3? Respeitada a matéria de sigilo industrial, assim expressamente caracterizada a pedido do interessado, o Rima, devidamente fundamentado, será acessível ao público.
§ 4? Resguardado o sigilo industrial, os pedidos de licenciamento, em qualquer das suas modalidades, sua renovação e a
respectiva concessão da licença serão objeto de publicação resumida, paga pelo interessado, no jornal oficial do Estado e em
um periódico de grande circulação, regional ou local, conforme
modelo aprovado pelo Conama.
Art. 18. O órgão estadual do meio ambiente e o Ibama, este em caráter supletivo, sem prejuízo das penalidades pecuniárias cabíveis, determinarão, sempre que necessário, a redução
das atividades geradoras de poluição, para manter as emissões
gasosas ou efluentes líquidos e os resíduos sólidos nas condições e limites estipulados no licenciamento concedido.

Art. 19. O Poder Público, no exercício de sua competência
de controle, expedirá as seguintes licenças:
I - Licença Prévia (LPI, na fase preliminar do planejamento de atividade, contendo requisitos básicos a serem atendidos nas fases de localização, instalação e operação, observados
os planos municipais, estaduais ou federais de uso do solo;
n ~ Licença de Instalação (LI), autorizando o início da
implantação, de acordo com as especificações constantes do
Projeto Executivo aprovado; e
In - Licença de Operação (LO), autorizando, após as verificações necessárias, o início da atividade licenciada e o funcionamento de seus equipamentos de controle de poluição, de acordo com o previsto nas Licenças Prévia e de Instalação.
§ í? Os prazos para a concessão das licenças serão fixados
pelo Conama, observada a natureza técnica da atividade.
§ 2? Nos casos previstos em resolução do Conama, o licenciamento de que trata este artigo dependerá de homologação do
Ibama.
§ 3? Iniciadas as atividades de implantação e operação, antes da expedição das respectivas licenças, os dirigentes dos Órgãos Setoriais do Ibama deverão, sob pena de responsabilidade
funcional, comunicar o fato às entidades financiadoras dessas
atividades, sem prejuízo da imposição de penalidades, medidas
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administrativas de interdição, judiciais, de embargo, e outras
providências cautelares.
§ 4? O licenciamento dos estabelecimentos destinados a
produzir materiais nucleares ou a utilizar a energia nuclear e
suas aplicações, competirá à Comissão Nacional de Energia Nu-

clear (CENEN), mediante parecer do Ibama, ouvidos os órgãos
de controle ambiental estaduais ou municipais.
§ 5? Excluida a competência de que trata o parágrafo ano
terior, nos demais casos de competência federal o lbama expedirá as respectivas licenças, após considerar o exame técnico procedido pelos órgãos estaduais e municipais de controle da poluição.
Art. 20. Caberá recurso administrativo:
I - para o Secretário de Assuntos Estratégicos, das decio
sões da Comissão Nacional de Energia Nuclear (CNEN); e
II - para o Secretário do Meio Ambiente, nos casos de Iicenciamento da competência privativa do lhama, inclusive nos
de denegação de certificado homologatório.
Parágrafo único. No ãmbito dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, o recurso de que trata este artigo será
interposto para a autoridade prevista na respectiva legislação.
Art. 21. Compete à Semam/PR propor ao Conama a expedição de normas gerais para implantação e fiscalização do licenciamento previsto neste decreto.
§ l? A fiscalização e o controle da aplicação de critérios,
normas e padrões de qualidade ambiental serão exercidos pelo
Ibama, em caráter supletivo à atuação dos Órgãos Seccionais
Estaduais e dos Órgãos Locais.
§ 2? Inclui-se na competência supletiva do Ibama a análise
prévia de projetos, de entidades públicas ou privadas, que interessem à conservação ou à recuperação dos recursos ambientais.
§ 3? O proprietário de estabelecimento ou o seu preposto
responsável permitirá, sob a pena da lei, o ingresso da fiscalização no local das atividades potencialmente poluidoras para a
inspeção de todas as suas áreas.
§ 4? As autoridades policiais, quando necessário, deverão
prestar auxílio aos agentes fiscalizadores no exercício de suas
atribuições.
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Art. 22. O Ibama, na análise dos projetos submetidos ao
seu exame, exigirá, para efeito de aprovação, que sejam. adotadas, pelo interessado, medidas capazes de assegurar que as
matérias-primas, insumos e bens produzidos tenham padrão de
qualidade que elimine ou reduza, o efeito poluente derivado de
seu emprego e utilização.
CAPÍTULO V
Dos Incentivos

Art. 23. As entidades governamentais de financiamento ou
gestoras de incentivos, condicionarão a sua concessão à comprovação do licenciamento previsto neste decreto.
CAPÍTULO VI
Do Cadastramento
Art. 24. O Ibama submeterá à aprovação do Conama as normas necessárias à implantação do Cadastro Técnico Federal de
Atividades e Instrumentos de Defesa Ambiental.
TÍTULO II
Das Estações Ecológicas e das Áreas de Proteção Ambiental
CAPÍTULO I
Das Estações Ecológicas
Art. 25. As Estações Ecológicas Federais serão criadas
por Decreto do Poder Executivo, mediante proposta do Secretário do Meio Ambiente, e terão sua administração coordenada
pelo Ibama.
§ 1? O ato de criação da Estação Ecológica definirá os
seus limites geográficos, a sua denominação, a entidade responsável por sua administração e o zoneamento a que se refere o
art. 1?, § 2?, da Lei ri? 6.902, de 27 de abril de 1981.
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§ 2? Para a execução de obras de engenharia que possam
afetar as estações ecológicas, será obrigatória a audiência prévia do Conama.
Art. 26. Nas Estações Ecológicas Federais, o zoneamento
a que se refere o art. 1?, § 2?, da Lei n? 6.902, de 1981, será estabelecido pelo lbama.
Art. 27. Nas áreas circundantes das Unidades de Conservação, num raio de dez quilômetros, qualquer atividade que
possa afetar a biota ficará subordinada às normas editadas pelo
Conama.

CAPÍTULO II
Das Áreas de Proteção Ambiental
Art. 28. No âmbito federal, compete ao Secretário do Meio
Ambiente, com base em parecer do lbama, propor ao Presidente
da República a criação de Áreas de Proteção Ambiental.
Art. 29. O decreto que declarar a Área de Proteção Ambiental mencionará a sua denominação, limites geográficos,
principais objetivos e as proibições e restrições de uso dos recursos ambientais nela contidos.
Art. 30. A entidade supervisora e fiscalizadora da Área de
Proteção Ambiental deverá orientar e assistir os proprietários,
a fim de que os objetivos da legislação pertinente sejam atingidos.
Parágrafo único. Os proprietários de terras abrangidas pelas Áreas de Proteção Ambiental poderão mencionar os nomes
destas nas placas indicadoras de propriedade, na promoção de
atividades turisticas, bem assim na indicação de procedência
dos produtos nela originados.
Art. 31. Serão considerados de relevância e merecedores
do reconhecimento público os serviços prestados, por qualquer
forma, à causa conservacionista.
Art. 32. As instituições federais de crédito e financiamento darão prioridade aos pedidos encaminhados com apoio da Semam/PR, destinados à melhoria do uso racional do solo e das
condições sanitárias e habitacionais das propriedades situadas
nas Áreas de Proteção Ambiental.
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TÍTULO III
Das Penalidades
Art. 33. Constitui infração, para os efeitos deste decreto,
toda ação ou omissão que importe na inobservância de preceitos
nele estabelecidos ou na desobediência às determinações de caráter normativo dos órgãos ou das autoridades administrativas
competentes.
Art. 34. Serão impostas multas diárias de 61,70 a 6.170 Bônus do Tesouro Nacional (BTN), proporcionalmente á degradação ambiental causada, nas seguintes infrações:
I ~ contribuir para que um corpo d'água fique em categoria de qualidade inferior á prevista na classificação oficial;
II - contribuir para que a qualidade do ar ambiental seja inferior ao nível mínimo estabelecido em resolução;
UI - emitir ou despejar efiuentes ou resíduos sólidos,
líquidos ou gasosos causadores de degradação ambiental, em desacordo com o estabelecido em resolução ou licença especial;
IV - exercer atividades potencialmente degradadoras do
meio ambiente, sem a licença ambiental legalmente exigível ou
em desacordo com a mesma;
V - causar poluição hídrica que torne necessária a interrupção do abastecimento público de água de uma comunidade;
VI - causar poluição de qualquer natureza que provoque
destruição de plantas cultivadas ou silvestres;
VII - ferir, matar ou capturar, por quaisquer meios, nas
Unidades de Conservação, exemplares de espécies consideradas
raras da biota regional;
VIU - causar degradação ambiental mediante assoreamento de coleções d' água ou erosão acelerada, nas Unidades de
Conservação;
IX - desrespeitar interdições de uso, de passagem e outras estabelecidas administrativamente para a proteção contra a
degradação ambiental;
X - impedir ou dificultar a atuação dos agentes credenciados pelo Ibama, para inspecionar situação de perigo potencial ou examinar a ocorrência de degradação ambiental;
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XI - causar danos ambientais, de qualquer natureza,
que provoquem destruição ou outros efeitos desfavoráveis à
biota nativa ou às plantas cultivadas e criações de animais;
XII - descumprir resoluções do Conama.
Art. 35. Serão impostas multas de 308,50 a 6.170 BTN,
proporcionahnente à degradação ambiental causada, nas seguintes infrações:
I - realizar em Área de Proteção Ambiental, sem licença
do respectivo órgão de controle ambiental, abertura de canais
ou obras de terraplanagem, com movimentação de areia, terra ou
material rochoso, em volume superior a 100m3, que possam causar degradação ambiental;
II - causar poluição de qualquer natureza que possa trazer danos à saúde ou ameaçar o bem-estar.
Art. 36. Serão impostas multas de 617 a 6.170 BTN nas seguintes infrações:
I - causar poluição atmosférica que provoque a retirada,
ainda que momentânea, dos habitantes de um quarteirão urbano
ou localidade equivalente;
11 - causar poluição do solo que torne uma área, urbana
ou rural, imprópria para a ocupação humana;
III - causar poluição de qualquer natureza, que provoque
mortandade de mamíferos, aves, répteis, anfíbios ou peixes.
Art. 37. O valor das multas será graduado de acordo com
as seguintes circunstâncias:
I - atenuantes:
a) menor grau de compreensão e escolaridade do infrator;
b) reparação espontânea do dano ou limitação da degradação ambiental causada;
c) comunicação prévia do infrator às autoridades competentes, em relação a perigo iminente de degradação ambiental;
d) colaboração com os agentes encarregados da fiscalização
e do controle ambiental;
II - agravantes:
a) reincidência específica;
b) maior extensão da degradação ambiental;
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c) dolo, mesmo eventual;

d) ocorrência de efeitos sobre a propriedade alheia;

e) infração ocorrida em zona urbana;
f) danos permanentes à saúde humana;
g) atingir área sob proteção legal;
h) emprego de métodos cruéis na morte ou captura de animais.
Art. 38. No caso de infração continuada, caracterizada pela permanência da ação ou omissão inicialmente punida, será a
respectiva penalidade aplicada diariamente até cessar a ação
degradadora.
Art. 39. Quando a mesma infração for objeto de punição
em mais de um dispositivo deste decreto, prevalecerá o enquadramento no item mais específico em relação ao mais genérico.
Art. 40. Quando as infrações forem causadas por menores
ou incapazes, responderá pela multa quem for juridicamente
responsável pelos mesmos.
Art. 41. A imposição de penalidades pecuniárias, por infrações à legislação ambiental, pelos Estados, pelo Distrito Federal e pelos Municípios, excluirá a exigência de multas federais, na mesma hipótese de incidência quando de valor igualou
superior.
Art. 42. As multas poderão ter a sua exigibilidade suspensa quando o infrator, por termo de compromisso aprovado pela
-autoridade ambiental que aplicou a penalidade, se obrigar à
adoção de medidas específicas para cessar e corrigir a degradação ambiental.
Parágrafo único. Cumpridas as obrigações assumidas pelo
infrator, a multa será reduzida em até noventa por cento.
Art. 43. Os recursos administrativos interpostos contra a
imposição de multas, atendido o requisito legal de garantia da
instância, serão, no âmbito federal, encaminhados à decisão do
Secretário do Meio Ambiente e, em última instância, ao Conama.
Parágrafo único. Das decisões do Secretário do Meio Ambiente, favoráveis ao recorrente, caberá recurso ex officio para
o Conama, quando se tratar de multas superiores a 3.085 BTN.
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Art. 44. O Ibama poderá celebrar convênios com entidades
oficiais dos Estados, delegando-lhes, em casos determinados, o
exercício das atividades de fiscalização e controle.
TÍTULOS IV
Das Disposiçôes Finais

Art. 45.

Este decreto entra em vigor na data de sua publi-

cação.

Art. 46. Revogam-se os Decretos n?s 88.351, de I? de junho
de 1983, 89.532, de 6 de abril de 1984, 91.305, de 3 de junho de
1985, 91.630, de 28 de novembro de 1986, 94.085, de 10 de março
de 1987, 94.764, de 11 de agosto de 1987, 94.998, de 5 de outubro
de 1987, 96.150, de 13 de junho de 1988, 97.558, de 7 de março de
1989, 97.802, de 5 de junho de 1989, e 98.109, de 31 de agosto de
1989.
Brasília, 6 de junho de 1990; 169? da Independência e
102? da República.
FERNANDO COLLOR
Bernardo Cabral
DECRETO N? 99.275, DE 6 DE JUNHO DE 1990
Dispõe sobre a criação da Árie- Área de
Relevante Interesse Ecológico Cerrado Péde-Gigante, no Município de Santa Rita do
Passa-Quatro, Estado de São Paulo.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições
que lhe confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e nos termos do art. 9?, inciso VI, da Lei n? 6.938, de 31 de agosto de
1981, alterada pela Lei n? 7.804, de 18 de julho de 1989,
DECRETA:
Art. I? Fica criada a ARIE - Área de Relevante Interesse
Ecológico Cerrado Pé-de-Gigante, na gleba do mesmo nome, na
Área Florestal de Vassununga, Município de Santa Rita do
Passa-Quatro, Estado de São Paulo.
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Art. 2~ A Arie Cerrado Pé-de-Gigante tem o seguinte
perímetro:
Tem início no ponto 1, situado na intersecção das cercas de
divisas do Departamento de Estradas e Rodagem (DER) com a
Guatapará Florestal S.A., junto ao retorno da Via Anhanguera
SP 330; daí, segue a cerca de divisa, confrontando com propriedade da Guatapará Florestal S.A., com AZ de B1 '16, na distância de 1.5BB,39m (um mil, quinhentos e oitenta e oito metros e
trinta e nove centímetros), até encontrar o Ponto 2; desta, segue
a cerca da divisa, ainda, confrontando com propriedade da Guatapará Florestal S.A., com o AZ de 05'36', na distância de
13,41m (treze metros e quarenta e um centímetros), até encontrar o ponto 3; desta, segue a cerca de divisa, ainda confrontando com propriedade da Guatapará Florestal S.A., com o AZ de
50'21', na distância de 3.770,77m (três mil, setecentos e setenta
metros e setenta e sete centímetros), até encontrar O ponto 4;
deste, segue em linha reta, confrontando com propriedade da
Champion Papel e Celulose Ltda., com o AZ de 26'50' na distância de 166,62m (cento e sessenta e seis metros e sessenta e
dois centímetros), até encontrar o ponto 5; deste, segue em linha
reta, ainda confrontando com propriedade de Champion Papel e
Celulose Ltda., com o AZ de 125'42', na distância de 631,19m
(seiscentos e trinta e um metros e dezenove centímetros), até encontrar o ponto 6; deste, segue em linha reta, confrontando com
propriedade da Usina Santa Rita, com o AZ de 105°19, na distância de 3.514,00m (três mil, quinhentos e quatorze metros), até
encontrar o ponto 7; deste, segue a cerca de divisa do DER,
confrontando com a Via Anhanguera, com o AZ de OB'52', na
distância de 207,31m (duzentos e sete metros e trinta e um
centímetros), até encontrar o ponto 8; deste, segue a cerca de divisa do DER, confrontando com a Via Anhanguera, com o AZ
de 09'27' na distância de 3.132,59m (três mil, cento e trinta e
dois metros e cinqüenta e nove centímetros), até encontrar o
ponto 9; deste, segue a cerca de divisa do DER, confrontando
com a Via Anhanguera, com o AZ .de 07°10', na distância de
130,39m (cento e trinta metros e trinta e nove centímetros), até
encontrar o ponto 10; deste, segue a cerca de divisa do DER,
confrontando com a Via Anhanguera, com o AZ de 01°40' na
distância de 111,99m (cento e onze metros e noventa e nove
centímetros), até encontrar o ponto 11; deste, segue a cerca de
divisa do DER, confrontando com a Via Anhanguera, com o AZ
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de 00'41', na distância de 111,49m (cento e onze metros e quarenta e nove centímetros, até encontrar o ponto 12; deste, segue
a cerca de divisa do DER, confrontando com a Via Anhanguera,
com o AZ de 01'24', na distância de 106,70m (cento e seis metros
e setenta centímetros), até encontrar o ponto 13; deste, segue a
cerca de divisa do DER, confrontando com a Via Anhanguera,
com o AZ de 23'35', na distância de 94,23m (noventa e quatro
metros e vinte três centímetros), até encontrar o ponto 14; deste,
segue a cerca de divisa do DER, confrontando com a Via
Anhanguera, com o AZ de 12'18', na distância de 1l,82m (onze
metros e oitenta e dois centímetros), até encontrar o ponto inicial 1, perfazendo, esses azimutes e distâncias, a superfície de
1O.600.192,31m2 (dez milhões, seiscentos mil, cento e noventa e
dois metros e trinta e um centímetros quadrados), ou seja,
438,03 alqueires.
Art. 3? Na Árie Cerrado Pé-de-Gigante ficam proibidas;
I - quaisquer atividades que possam pôr em risco a integridade dos ecossistemas e a harmonia da paisagem;
II - a pesca, exceto para fins científicos;
III - as competições esportivas, que possam de qualquer
modo danificar os ecossistemas;
IV - o pastoreio excessivo, que possa afetar desfavoravelmente a cobertura vegetal;
V - a colheita de produtos naturais, quando a mesma
colocar em risco a conservação dos ecossistemas;
VI - a instalação de indústrias potencialmente capazes
de prejudicar o meio ambiente; .
VII - a construção de edificações que venham a alterar
significativamente a paisagem local;
VIII - o exercício de atividades que prejudiquem ou impeçam a regeneração das plantas nativas;
IX - as iniciativas que possam causar a erosão das terras e o assoreamento do curso d 'água ali existente;
X - as ações de qualquer tipo que ofereçam riscos à sobrevivência das espécies da biota nativa existente no local.
Art. 4? A fiscalização do cumprimento deste decreto poderá ser exercida por órgãos públicos do Estado de São Paulo,
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mediante Convênio, sem prejuízo da ação supletiva do Instituto
Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (lbama)
Art. 5? Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 6~ Revogam-se as disposições em contrário.
Brasília, 6 de junho de 1990; 169? da Independência e
102? da República.
FERNANDO COLLOR
Bernardo Cabral
DECRETO N? 99.276, DE 6 DE JUNHO DE 1990
Dispõe sobre a criação da Arie-Área de
Relevante Interesse Ecológico Buriti de
Vassununga, na Área Florestal de Vassununga, no Município de Santa Rita do
Passa-Quatro, Estado de São Paulo.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições
que lhe confere o art. 84, inciso IV, da Constituição e nos termos do art. 9?, inciso VI, da Lei n? 6.938, de 31 de agosto de
1981, alterada pela Lei n? 7.804, de 18 de julho de 1989,
DECRETA:
Art. 1? Fica criada a Arie - Área de Relevante Interesse
Ecológico Buriti de Vassununga, vizinha à Arie denomiriada Péde-Gigante, no Município de Santa Rita do Passa-Quatro, Estado de São Paulo.
Art. 2? A Arie Buriti de Vassununga tem o seguinte
perímetro:

Tem início no ponto O, situado na divisa do Cerrado do Estado com a Champion Papel e Celulose Ltda., daí, segue reto
até o ponto 1, na distância de 1.559,47 metros; daí, reflete à direita e segue reto na distância de 67,89 metros, até o ponto 2;
daí, deflete à esquerda e segue reto na distância de 81,86 metros, até o ponto 3; daí, deflete à esquerda e segue reto na distância 41,01 metros, até o ponto 4; daí, deflete à direita e segue
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reto na distância de 33,42 metros, até o ponto 5; daí, deflete
esquerda e segue na distância de 175,16 metros, até o ponto 6;
daí, deflete à esquerda e segue reto na distância de 88,91 metros, até o ponto 7; daí, deflete à direita e segue reto, atravessando um córrego existente, na distância de 133,46 metros, até o
ponto 8; daí, deflete à direita e segue na distância de 28,18 metros, até o ponto 9; daí, deflete à direita e segue reto na distância de 27,79 metros, até o ponto 10; daí, deflete à esquerda e segue reto na distância de 169,98 metros, até o ponto 11; daí, deflete à direita e segue reto na distância de 110,32 metros, até o
ponto 12, daí, deflete à esquerda e segue reto na distância de
101,04 metros, até o ponto 13; daí, deflete à esquerda e segue na
distância de 46,20 metros, até o ponto 14; daí, deflete à direita e
segue reto na distância de 116,21 metros, até o ponto 15; daí de.flete à direíta e segue reto na distância 138,26 metros, até o ponto 16; daí, deflete à direita e segue reto na distância de 51,03 metros, até o ponto 17; daí, deflete à esquerda e segue reto na distância de 96,69 metros, até o ponto 18; daí, deflete à esquerda e
segue reto na distância de 63,20 metros, até o ponto 19; daí deflete à direita e segue reto na distância de 185,30 metros, até o
ponto 20; daí, deflete à direita e segue reto na distância de
1.966,08 metros, até o ponto 21; confrontando desde o ponto O
até o ponto 21 com propríedade da Champion Papel e Celulose
Ltda., e Usina Santa Rita; do ponto 21 deflete a esquerda e segue reto na distância de 3.514,00 metros, até o ponto 22; daí, deflete à díreita e segue reto na distância de 631,19 metros, até encontrar o ponto inicial O, confrontando do ponto 21 ao ponto O,
com o Cerrado do Estado; sendo que estes alinhamentos e distâncias encerram a área de 61,93 alqueires ou 1.498, 7060 metros
quadrados, ou 149,8706 hectares.
Art. 3~ Na Árie Buriti de Vassununga ficam proibidas:
I - as competições esportivas, que possam de qualquer
modo danificar os ecossistemas;
à

II - o pastoreiro excessivo, que possa afetar desfavoravelmente a cobertura natural;
III - a colheíta de produtos naturais, quando a mesma
colocar em risco a conservação dos ecosistemas;
IV - a instalação de indústrias potencialmente capazes
de prejudicar o meio ambiente;
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 182(3):1889-2283, maio/jun. 1990.

2149

v - a construção de edificações, que venham a alterar
significativamente a paisagem local;
VI - o exercício de atividades que prejudiquem ou impeçam a regeneração das plantas nativas;
VII -as iniciativas que possam causar a erosão das terras e o assoreamento dos cursos d'água ali existentes;
VIII - ações de qualquer tipo que ofereçam riscos à sobrevivência das espécies nativas existentes no local;
IX - quaisquer outras atividades, além das mencionadas
neste artigo, que possam por em risco a integridade dos ecossistemas e a harmonia da paisagem.
Art. 4? A fiscalização do cumprimento deste decreto poderá ser exercida por órgãos públicos do Estado de São Paulo,
mediante convênio, sem prejuízo da ação supletiva do (Ibama)
Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais
Renováveis.
Art. 5? Este decreto entra em vigor na data da sua publicação.

Art. 6? Revogam-se as disposições em contrário.
Brasília, 6 de junho de 1990; 169? da Independência e
102? da República.

FERNANDO COLLOR
Bernardo Cabral

DECRETO N? 99.277, DE 6 DE JUNHO DE 1990
Cria, no Estado do Amazonas, a Reserva Biológica do Uatumã e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, usando das atribuições que lhe confere o art. 84, item IV, da Constituícão, e tendo
em vista o disposto no art. 5?, alínea a, da Lei n? 4.771, de 15 de
setembro de 1965, e art. 5?, alínea a, da Lei n? 5.197, de 3 de janeiro de 1967.
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DECRETA
Art. I? Fica criada, no Estado do Amazonas, a Reserva
Biológica do U atumã, com o objetivo de proteger amostra representativa dos ecossistemas das bacias dos Rios Uatumã e Jatapu, com todos os seus recursos naturais.

Art. 2~ A Reserva Biológica do U atumã tem os seguintes
limites, descritos a partir das cartas em escala 1:250.000 n~s
SA.20-X-D, SA.21-V-A e SA.21-V·C, editadas pela Fundação
Instituto Brasileiro de Geografia e Estatistica, em 1982/83:
Começa no ponto de coordenadas geográficas aproximadas
(cga) 0°58'08,26" lato sul e 59°19'26,37" longo WGr., situado na
cabeceira de um afluente, sem denominação, pela margem direita, do Rio Capucapu (Ponto 1); segue a jusante, pela margem es·
querda deste afluente, até atingir sua foz no Rio Capucapu,
ponto de cga 1°09'20,72" lato sul e 59°17'29,33" longo WGr. (Ponto 2); dai, segue pela margem esquerda do Rio Capucapu, até
atingir a confluência com o Igarapé da Lontra, Ponto de cga
1°22'59,46" lato sul e 58°58'11,03" longo WGr. (Ponto 3); deste
ponto, segue a montante pela margem direita do Igarapé da
Lontra, até atingir o ponto de cga 1°40'01,35" lato sul e
59°07'13,45" longo WGr., situado numa de suas cabeceiras (ponto 4); dai, segue por uma linha reta de rumo 134°00' e distância
aproximada de 500 metros, até atingir a cabeceira de um afluente sem denominação, pela margem esquerda, do Igarapé Abacate, ponto de cga 1°40'13,54" lato sul e 59°06'59,73" longo WGr
(Ponto 5); dai, segue a jusante pela margem esquerda deste
afluente, até atingir sua foz no Igarapé Abacate, ponto de cga
1"50'16,93" lato sul e 59°08'56,77" longo WGr (Ponto 6); deste
ponto, segue por uma linha reta de rumo 274°00' e distância
aproximada 26300 metros, até atingir o ponto de cga 1°49'03,79"
lat sul e 59°23'12,38" longo WGr. (Ponto 7); daí, segue por uma
linha reta de rumo 348°30' e distância aproximada 26800 metros,
até atingir o ponto de cga 1°34'11,92" lato sul e 59°26'01,88"
longo WGr (Ponto 8); dai, segue por uma linha reta de rumo
297°00' e distância aproximada 55000 metros, até atingir o ponto
de cga 1°20'41,31" lato sul e 59°52'23,95" longo WGr. (Ponto 9);
deste ponto, segue por uma linha reta de rumo 292°00' e distância aproximada 28400 metros, até atingir O ponto de cga
1"15'17,88" lato sul e 60°06'35,52" longo WGr. (Ponto 10); dai, seCol. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 182(3):1889-2283, maio/jun. 1990.
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gue pela margem direita do Igarapé Água pela margem direita, sem denominação, ponto de cga 1°08'15,71" lato sul e
60°03'41,97" longo WGr. (Ponto 11); deste ponto, segue por uma
linha reta de rumo 73°00' e distância aproximada 33300 metros,
até atingir o ponto de cga 1°02'46,59" lato sul e 59°46'28,79"
longo WGr., situado na confluência do Rio Pitinguinha com um
afluente, sem denominação, pela margem direita (Ponto 12); daí,
segue a jusante pela margem esquerda do Rio Pitinguínha, até
sua foz no Rio Pítinga (Ponto 13); segue, a montante, pela margem direita do Rio Pitinga, até sua confluência com um afluente, sem denominação, pela margem esquerda, ponto de cga
0°57'23,57" lato sul 59°28'51,39" longo WGr (Ponto 14); dai, segue pela margem direita deste afluente até sua nascente, no
ponto de cga 0°58'04,20" lato sul e 59°20'10,76" longo UGr. (Ponto 15); deste ponto, segue por uma linha reta aproximadamente
1400 metros, até atingir o ponto 1, inicial desta descrição, fechando o perímetro da Reserva Biológica e perfazendo uma área
total aproximada de 560.000 hectares.
Art. 3? Ficam declaradas de utilidade pública, para fins
de desapropriação, as terras e benfeitorias privadas existentes
no perímetro descrito no artigo anterior.
Art. 4? A Reserva Biológica do Uatumã fica subordinada
ao Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama), que deverá tomar as medidas necessárias para sua efetiva implantação, manutenção e controle.
Art. 5? A Centrais Elétricas do Norte do Brasil (Eletronorte) deverá prestar apoio logístico e financeiro às atividades
de implantação e manejo desta unidade de conservação.
Parágrafo único. As duas entidades deverão definir, em documento próprio, as obrigações a serem cumpridas pelas partes
para a consecução do estabelecido neste artigo.

e

Art. 6? Caso estudos cientificamente embasados evidenciem ser ecologicamente benéfico para a unidade de conservação, poderá ser autorizada a retirada das árvores mortas da
área do Lago de Balbina, incluída nos limites da Reserva Biológica.
Art. 7? Ficam declaradas de preservação permanente, de
acordo com o estabelecido no art. 3? alíneas a e e, da Lei n?
4.771, de 15 de setembro de 1965, as florestas e demais formas
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de vegetação nativa das ilhas formadas no lago da Usina Hidrelétrica de Balbina, bem como das áreas ao longo da margem esquerda do reservatório, situadas entre os Pontos 7 e 9 dos limites descritos no art. 2?, que não tenham sido abrangidas pela
Reserva Biológica.
Art. 8? Este decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 6 de junho de 1990; 169? da Independência e
102? da República.
FERNANDO COLLOR
Bernardo Cabral
DECRETO N? 99.278, DE 6 DE JUNHO DE 1990
Dispõe so bre a criação da Área de Proteção Ambiental (APA) nos Estados do Ma·
renbéo e Tocantins, e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições
que lhe confere o art. 84, inciso IV, .da Constituição, e tendo em
vista o que dispõe o art. 8?, da Lei n? 6.902, de 27 de abril de
1981, a Lei n? 6.938, de 31 de agosto de 1981, com as alterações
introduzidas pela Lei n? 7.804, de 18 de julho de 1989, e os Decretos n?s 88.351, de 1 de junho de 1983, e 89.532, de 6 de abril
de 1984,
DECRETA
Art. I? Sob a denominação de APA Serra da Tabatinga,
fica declarada Área de Proteção Ambiental, a região situada
nos Municipios do Alto Parnaiba-MA e Ponte Alta do Norte-lO,
com as delimitações geográficas constantes do art. 3? deste decreto.
Art. 2? A declaração de que trata o artigo anterior, além
de garantir a conservação da fauna e flora e do solo, tem por
objetivo proteger as nascentes do Rio Parnaiba, assegurando a
qualidade das águas e as vazões de mananciais da região, assegurando condições de sobrevivência das populações humanas ao
longo do referido rio e seus afluentes.
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Art. 3? A descrição da APA foi elaborada a partir da carta em escala 1:100.000 - Código Se-23-y-B-II, MI-1649 - Serra
da Tabatinga - Datum Vertical: Imbituba - Santa Catarina,
tendo o seguinte memorial descritivo: Inicia-se no ponto do limite dos Estados do Tocantins, Piauí e Maranhão (Ponto 1);
daí, segue pelo limite dos Estados do Piauí e Tocantins, até
atingir o ponto de limite dos Estados do Piauí, Tocantins e Bahia (Ponto 2); segue a partir daí, pela linha divisória entre Tocantins e Bahia pelo divisor de águas da Chapada das Mangabeiras, com os seguintes azimutes e distâncias: 150°15'18" e
1.209,34 metros (Ponto 3); 132°16'25" e 2.601,56 metros (Ponto 4);
178°54'24" e 6.551,19 metros (Ponto 5); 175°25'34" e 2.507,99 metros (Ponto 6); 221°59'14" e 2.018,04 metros (Ponto 7); 203°51'37"
e 2.824,97 metros (Ponto 8); 194°02'10" e 2.061,59 metros (Ponto
9); 208°36'38" e 3.132,49 metros (Ponto 10); 235°53'08" e 1.872,16
metros 208°36'38" e 3.132,49 metros (Ponto 10); 235°53'08" e
1.872,16 metros (Ponto 11); 269°17'02" e 4.000,31 metros (Ponto
12); 225°40'38" e 2.425,39 metros (Ponto 13); 233°30'31" e 2.270,05
metros (Ponto 14); 189°45'09" e 1.623,46 metros (Ponto 15); deixa, a partir daí, a linha divisória entre os Estados do Tocantins
e Bahia e segue pelo divisor das águas da Chapada das Mangabeiras, com os seguintes azimutes e distâncias: 244°26'24", e
2.549,51 metros (Ponto 16); 277°43'18" e 2.977,00 metros (Ponto
17); 300°48'57" e 3.318,51 metros (Ponto 18); 299°07'44" e 7.498,33
metros (Ponto 19); 336°48'05" e 2.665,62 metros (Ponto 20);
349°27'39" e 2.186,89 metros (Ponto 21); 339°23'11" e 5.822,80 metros (Ponto 22); linha divisória entre os Estados do Tocantins e
Maranhão; segue a partir daí, pela mesma Chapada no Estado
do Maranhão, com azimute de 348°53'24" e 16.866,09 metros
(Ponto 23); segue o divisor do Rio Água Quente com os seguintes azimutes e distâncias: 72°46'47" e 8.951,26 metros (Ponto 24);
99°01'39" e 5.417,10 metros (Ponto 25); 45°36'11" e 3.358;94 metros (Ponto 26); localizado à margem direita do Rio Parnaíba, a
1.300,00 metros abaixo do encontro dos Rios Curriola com Água
Quente, com latitude 10°03'47" e longitude de 45°52'33" W; daí,
segue a linha divisória dos Estados do Piauí e Maranhão, até o
limite dos Estados do Maranhão, Piauí e Tocantins, ponto inicial desta descrição, fechando, assim, o perímetro desta área
perfazendo aproximadamente 61.000 hectares.
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Art. 4? Na implantação e funcionamento do APA Serra da
Tabatinga serão adotadas, entre outras, as seguintes medidas:
I - o procedimento do zoneamento do APA será realizado
pelo Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama) , que indicará as atividades a serem
encorajadas em cada zona, bem como as que deverão ser limitadas, restringidas ou proibidas, de acordo com a legislação aplicável, objetivando a salvaguarda da biota nativa, para garantia
das espécies raras, endêmicas, ameaçadas e em perigo de extinção, assim como a salvaguarda das porções que constituem as
cabeceiras do fio Parnaíba;
II - a utilização dos instrumentos legais e dos incentivos
financeiros governamentais, para assegurar a proteção de Zona
de Vida Silvestre, o uso racional do solo e outras medidas referentes à salvaguarda dos recursos ambientais sempre consideradas necessárias;
III - aplicação, quando cabível, de medidas legais, destinadas a impedir ou evitar o exercício de atividades causadoras
de degradação da qualidade ambiental, em especial as atividades mineratárias e agropecuárias;
IV - a divulgação das medidas previstas neste decreto,
objetivando o esclarecimento da comunidade local sobre a APA
e sua finalidade.
Art. 5? Na APA Serra da Tabatinga ficam proibidas ou
restringidas:
I - a implantação de atividades industriais protecialmente poluidoras, capazes de afetar mananciais de água;
II - a realização de obras de terraplenagem e a abertura
de canais, quando essas iniciativas importarem em alteração
das condições ecológicas locais, principalmente da Zona de Vida
Silvestre, onde a biota será protegida com maior rigor;
III - o exercício de atividades capazes de provocar erosão
das terras ou assoreamento das condições hídricas;
IV - o exercício de atividades que ameacem extinguir as
espécies raras da biota, as manchas de vegetação primitiva e as
nascentes de cursos dágua existentes na região;
V - o uso de biocidas, quando indiscriminado- ou em desacordo com as normas ou recomendações técnicas oficiais, em
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especial a Lei 7.802, de 11 de julho de 1989, regulamentada pelo
Decreto n? 98.816, de 11 de janeiro de 1990.
Art. 6? A abertura de vias de comunicação, de canais,
barragens em cursos d' água, a implantação de projetos de urbanização, sempre que importarem na realização de obras de terraplenagem, atividades minerárias, bem como a realização de
grandes escavações e obras que causem alterações ambientais,
dependerão de autorização prévia do Ibama, que somente poderá concedê-la:
I - após estudo do projeto, exame das alterações possíveis
e a avaliação de suas conseqüências ambientais;
11 - mediante a indicação das restrições e medidas consideradas necessárias à salvaguarda dos ecossistemas atingidos.
Parágrafo único. As autorizações concedidas pelo lbama
não dispensarão outras autorizações e licenças federais, estaduais e municipais porventura exigíveis.
Art. 7? Para melhor controlar seus afluentes e reduzir o
potencial poluidor das construções destinadas ao uso humano
na APA Serra da Tabatinga, não serão permitidas:
I - a construção de edificações em terrenos 'que, por suas
características, não comportarem a existência simultânea de poços para receber o despejo de fossa séptica, e de posos de abastecimento d'água, que fiquem a salvo de contaminação, quando
não houver rede de coleta é estação de tratamento de esgoto em
funcionamento;

II - a execução de projetos de urbanização, sem as devidas autorizações, alvarás, licenças federais, estaduais e municipais exigíveis.
Art. 8? Os projetos de urbanização que, pelas suas características, possam provocar deslizamento do solo e outros processos erosivos, não terão a sua execução autorização pelo
lbama.
Art. 9? Em casos de epidemias e edemias, veiculadas por
animais si! vestres, o Ministério da Saúde e as Secretarias de
Saúde dos Estados do Tocantins e Maranhão poderão, em articulação com O Ibama, promover programas especiais, para o
controle dos referidos vetores.
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Art. 10. Fica estabelecida na APA Serra da Tabatinga
uma Zona de Vida Silvestre, destinada, prioritariamente, à salvaguarda da biota nativa, para garantia da reprodução das espécies, proteção do habitat de espécies raras, endêmicas, em pefigo ou ameaçadas de extinção, e proteção de ecossistemas
hídricos.
Parágrafo único.

A Zona de Vida Silvestre, de que trata o

caput deste artigo, compreenderá as áreas mencionadas no art.

18 da Lei n? 6.938, de 31 de agosto de 1981, consideradas como
de relevante interesse ecológico, ainda que de domínio privado,
e ficarão sujeitos às restrições de uso e penalidades estabelecidas nos termos dos Decretos n?s 88.351/83 e 89.532184.
Art. 11. Visando à proteção de espécies raras na Zona de
Vida Silvestre, não será permitida a construção de edificações,
exceto as destínadas à realização de pesquisa e ao controle ambiental.
Art. 12. Na Zona de Vida Silvestre não será permitida atividade degradarora ou causadora de degradação ambiental, inclusive o porte de armas de fogo e de artefatos ou instrumentos
de destruição da biota, ressalvados os casos objeto de prévia
autorização, expedida em caráter excepcional pelo Ibama.
Art. 13. A APA Serra da Tabatinga será implantada, supervisionada, administrada e fiscalizada pelo Ibama, em articulação com os órgãos estaduais do meio ambiente do Maranhão e
Tocantins, as prefeituras municipais envolvidas e seus respectivos órgãos de meio ambiente.
Art. 14. Com vistas a atingir os objetivos previstos para a
APA Serra da Tabatinga, bem como para definir as atribuições
e competência no controle de suas atividades, o lbama poderá
firmar convênios com órgãos e entidades públicas ou privadas.
Art. 15. As penalidades previstas nas Leis n?s 6.902/81 e
6.938/81 serão aplicadas, aos transgressores das disposições
deste decreto, pelo lbama, com vistas ao cumprimento das medidas preventivas e corretivas, necessárias à preservação da
qualidade ambiental.
.
Parágrafo único. Dos atos e decisões do lbama, referentes
a esta APA, caberá recurso ao Conselho Nacional do Meio Ambiente (Conama).
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Art. 16. Os investimentos e a concessão de financiamentos
e incentivos da Administração Pública Federal, direta ou indireta, destinados à APA Serra da Tabatinga, serão previamente
compatibilizados com as diretrizes estabelecidos neste decreto.
Art. 17. O Ibama expedirá as instruções necessárias a execução do disposto neste decreto.
Art. 18. Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 19. Revogam-se as disposições em contrário.
Brasilia, 6 de junho de 1990; 169? da Independência e
102? da República.
FERNANDO COLLOR
Bernardo Cabral

DECRETO 99.279, DE 6 DE JUNHO DE 1990
Declara de utilidade pública, para efeito de desapropriação, as terras delimitadas
na área do Parque Nacional da Chapada
dos Veadeiros, no Estado de Goiás.

O PRESIDENTE DA REPúBLICA, usando das atribuições que lhe conferem os artigos 5?, XXIV, e 84, IV, da Constituição, e tendo em vista a caducidade do Decreto n? 87.811/82 e
já ter decorrido o prazo legal de um ano para nova declaração,
nos termos do artigo 10 do Decreto-Lei n? 3.365, de 21 de junho
de 1941 e, ainda, com base nos artigos 5?, letra k e 6? do mesmo
decreto-lei,
DECRETA:
Art. I? É declarada de utilidade pública toda a área do
Parque Nacional da Chapada dos Veadeiros, localizado no Estado do Goiás, com área de 65.514,7259ha, delimitada pelo Decreto
n? 86.176, de 2 de julho de 1981, alterado pelo Decreto n? 86.596,
de 17 de novembro de 1981, tendo o seguinte perímetro:
Norte: Partindo do Marco M-22 de coordenadas geográficas
12°53'38,563"S e 47°37'18,032" WGr., localizado na encosta da
Serra Santana, segue pela referida encosta, passando por vários
marcos, com as seguintes coordenadas geográficas: M-23 13°53'32,527"S e 47°36'48,757" WGr.; M-24 - 13°54'39,939"S e
47°36'28,196"WGr e M-25 13°57'15,665"S e 47°37'19,177"WGr.;
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 182(3):1889-2283, maio/jun. 1990.
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daí, prosseguindo pela encosta, com azimute médio e distância
aproximada de 163°05'32" e 601,98 metros, até o Ponto 195-A, de
coordenadas geográficas 13°57'34,453"S e 47°37'13,569" WGr.,
localizado na margem esquerda de um córrego sem denominação; daí, segue por este, a jusante, até a sua foz no Ribeirão
Montes Claros; daí, segue uma linha reta, com azimute médio e
distância aproximada de 51°23'10" e 3.386,48 metros, até
o Marco M-26, de coordenadas geográficas 13°56'26,001"S e
47°35'15,129" WGr.; daí, segue por uma linha reta, com azimute
médio e distância aproximada de 42°43'03" e 4.742,22 metros,
até o Marco M-27, de coordenadas geográficas 13°54'33,826"S e
47°33'26,835" WGr., localizado na encosta da Serra Santana;
daí, segue pela referida encosta, até o Marco M-28, de coordenadas geográficas 13°53'17,735"S e 47°31'45,065" WGr.; daí, prosseguindo pela encosta, até o Ponto 31'40,946" WGr., localizado
na margem esquerda do Córrego São Domingos; daí, segue por
este, a montante, até o Marco M-29, de coordenadas geográficas
13°53'20,310"S e 47°30'47,981" WGr., localizado na margem direita; daí, segue por uma linha reta, com azimute médio e distância de 108°56'13,9" e 1.667,88 metros, até o Marco M-29/0, de
coordenadas geográficas 13°53'38,449"S e 47°29'55,665" WGr.;
daí, segue por uma linha reta, com azimute médio e distância de
107°28'37,5" e 1.906,56 metros, até o Marco M-29/1, de Coordenadas geográficas 13°53'57,685"S e 47°28'55,300" WGr.; daí segue por uma linha reta, com azímute médío e distância de
107°28'11,6" e 2.382,97 metros, até o Marco M-29/2, de coordenadas geográficas 13°54'21,724"S e 47°27'39,906"WGr.; daí, segue
por uma linha reta, com azimute médio e distância de
107°28'05" e 2.126,00 metros, até o Marco M-29/3, de coordenadas geográficas 13°54'43,153"S e 47°26'32,598" WGr.; daí, segue
por linha reta, com azimute e distância de 107°28'02,5" e
2.544,58 metros, até o Marco M-30, de coordenadas geográficas
13°55'08,804"S e 47°25'12,054" WGr., localizado no bordo esquerdo da rodovia que liga Alto Paraíso de Goiás a Teresina.

Leste: Do marco antes descrito, segue pelo citado bordo da
rodovia, sentido Alto Paraíso de Goiás, passando por vários
marcos com as seguintes coordenadas geográficas: M-30/0 13°55'37,281"S e 47°25'56,648" WGr.; M-30/1 ~ 13°56'1O,666"S e
47°26'40,800" WGr.; M-30/2 - 13°57'05,718"S e 47°27'34,909"
WGr.; M-30/3 - 13°57'41,434"S e 47°28'30,848" WGr.; M-30/4 Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 182(3):1889-2283, maio/jun , 1990.
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13°58'18,920"8 e 47°29'20,303" WGr.; M-30/5 - 13°58'39,376"8 e
47°30'06,820" WGr.; M-30/6 - 13°59'32,006"8 e 47°30'46,302"
WGr.; M-30/7 - 14°00'22,287"8 e 47°31'23,550" WGr.; M-30/8 14°01'28,021"8 e 47°31'42,738" WGr.; M-30/9 - 14°02'28,586"8 e
47°31'38,847" WGr.; e M-l - 14°03'03,859"8 e 47°30'45,310"
WGr., localizado na margem direita do Rio dos Couros; daí, segue por este, a jusante, até o Marco M-2, de coordenadas geográficas 14°09'24,663"8 e 47°35'37,178" WGr.
Sul: Do marco antes descrito segue por uma linha reta, com
azimute médio e distância de 299°06'33" e 2.377,79 metros, até o
Marco M-3, de coordenadas geográficas 14°08'46,290"8 e
47°36'46,011" WGr., localizado na margem esquerda do Rio das
Cobras; daí, segue por este a montante, até o Marco M-4, de
coordenadas geográficas 14°07'11,622"8 e 47°35'11,276" WGr.,
localizado na margem direita; daí, segue por uma reta, com azimute margem direita; daí, segue por uma linha reta, com azimute médio e distância de 271°25'24" e 1.749,69 metros, até
o Marco M-4/1, de coordenadas geográficas 14°07'09,571"8 e
47°36'09,580" WGr.; daí, segue por uma linha reta, com azimute
médio e distância de 271°26'40" e 1.938,69 metros, até o Marco
M-5, de coordenadas geográficas 14°07'07,283"8 e 47°37'14,103"
WGr., localizado na confluência dos Córregos Mulungu e Capâo
do Boi; daí, segue por uma linha reta, com azimute médio e distância de 271°26'54" e 1.734,04 metros, até o Marco M-5/1, de
coordenadas geográficas 14°07'05,223"8 e 47°38'11,874 WGr.; daí
segue por uma linha reta com azimute médio e distância de
271°26'50" e 930,85 metros, até o Marco M-6, de coordenadas
geográficas 14°07'04,126"8 e 47°38'42,849" WGr., localizado na
encosta do Morro do Ferro de Engomar; daí, segue pela referida encosta, até o Marco M-7, de coordenadas geográficas
14°08'02,774"8 e 47°40'25,955" WGr., localizado no bordo direito
da estrada municipal que liga Alto Paraíso de Goiás e Colinas;
daí, segue pelo citado bordo da estrada, sentido Colinas, passando por vários marcos. com as seguintes coordenadas geográficas: M-7/1 - 14°07'44,352"8 e 47°41'33,033" WGr.; M-7/2 14°08'11,948"8 e 47°43'08,013" WGr.; M-7/3 - 14°08'00,065"8 e
47."43'46,923" WGr.; M-7/4 - 14°08'54,196"8 e 47°44'52,323"
WGr.; M-7/5 - 14°09'06,248"8 e 47°45'48,454" WGr.; M-7/8 14°09'28.020"8 e 47°46'12,655" WGr.; e M-7/6 - 14°09'50,098"8
e 47°47'10,311" WGr.; daí, segue por linha reta, com azimute
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 182(3):1889-2283, maio/jun. 1990.
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médio de 170'06'11" e 301,40 metros, até o Marco M-717, de
coordenadas geográficas 14'09'59,777"8 e 47'08,709" WGr.,
localizado na margem de um córrego sem denominação; daí, segue por este, a montante, até foz do outro córrego sem denominação; daí, segue por este a montante, até o Marco M-8, de
coordenadas geográficas 14'09'57,765"8 e 47'47'29,652" WGr.,
localizado no bordo da Estrada Municipal; dai segue por
uma linha reta, com azimute médio e distância de 258'35'50" e
4.288,46 metros, até o Marco M-9, de coordenadas geográficas
14'10'23,683"8 e 47°49'50,065"; dai, segue por uma linha reta,
com a azimute médio e distância de 290'03'41" e 928,38 metros,
até o Marco M-9/1, de coordenadas geográficas 14'10'12,983"8 e
47'50'18,997"WGr; dai, segue por uma linha reta, com azimute
médio e distância de 267'47'30" e 2.550,84 metros, até o Marco
M-lO, de coordenadas geográficas 14'10'15,167"8 e 47'51'43,928"
WGr, localizado na margem direita do Rio Preto; daí, segue por
este, a jusante, até o Marco 11, de coordenadas geográficas
14'09'56,326"8 e 47'53'51,220" WGr., localizado na margem direita.
Oeste: Do marco antes descrito, segue pela encosta da Serra
Santana, passando por vários marcos, com as seguintes coordenadas geográficas: M-12 - 14'07'46,698"8 e 47'51'25,083" WGr.;
M-13
14'06'28,061"8 e 47'50'28,915" WGr.; M-14
14'03'59,916"8 e 47'47'48,229" WGr.; M-16 - 14'02'33,707"8 e
47'44'59,953" WGr.; M-19 - 13'59'59.062"8 e 47'41'14,990"
WGr.; M-20 - 13'58'18,395"8 e 47'40'55,442" WGr.; M-21 13'57'08,169"8 e 47'40'05,279" WGr.; e M-22, início da descrição
deste perímetro.
Art. 2? O Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama) fica autorizado a processar as desapropriações das terras referidas no artigo anterior,
correndo as respectivas despesas à conta das suas disponibilidades orçamentárias ou outras fontes.
Art. 3? Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 4? Revogam-se as disposições em contrário.
Brasília, 6 de junho de 1990; 169? da Independência e
102? da República.
FERNANDO COLLOR
Bernardo Cabral
CoL Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 182(3);1889-2283, maio/jun. 1990.
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DECRETO N? 99.280, DE 6 DE JUNHO DE 1990
Promulgação da Convenção de Viena
para a Proteção da Camada de Ozônio e do
Protocolo de Montreal sobre Substâncias
que Destroem a Camada de Ozônio.

O PRESIDENTE DA REPúBLICA, usando da atribuição
que lhe confere o artigo 84, inciso IV, da Constituição,
Considerando que o Congresso Nacional aprovou, pelo Decreto Legislativo n? 91, de 15 de dezembro de 1989, os textos da
Convenção e do Protocolo ora promulgados;
Considerando que o Instrumento de Adesão aos referidos
atos internacionais foi depositado em Nova York, em 19 de março de 1990;
Considerando que os atos em apreço entrarão em vigor para
a República Federativa do Brasil em 17 de junho de 1990, na forma, respectivamente, do art. 17 da Convenção e do art. 16 do
Protocolo,

DECRETA:
Art. I? A Convenção de Viena para a Proteção da Camada
de Ozônio e o Protocolo de Montreal sobre Substâncias que Destroem a Camada de Ozônio, apensos por cópia ao presente decreto, serão executados e cumpridos tão inteiramente como neles se
contêm.
Art. 2? Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Art.

3~

Revogam-se as disposições em contrário.

Brasília, 6 de junho de 1990; 169? da Independência e
102? da República.
FERNANDO COLLOR
Francisco Rezek

o texto da

convenção está publicado no DO de 7.6.1990, pág. 10894/10901.
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DECRETO N? 99.281, DE 6 DE JUNHO DE 1990
Altera

dispositivos

do

Decreto

n?

93.303.1 1) de 26 de setembro de 1986, que regulamenta, para a Marinha, a Lei n? 5.821(2).
de 10 de novembro de 1972, que dispõe so-

bre as promoções dos Oficiais da ativa das
Forças Armadas.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, usando da atribuição
que lhe confere o art. 84, item IV da Constituição,
DECRETA:
Art. I? As alíneas a, b e d do item I, do art. 19 do Decreto
n? 93.303, de 26 de setembro de 1986, que regulamenta, para a
Marinha, a Lei n? 5.821, de 10 de novembro de 1972, que dispõe
sobre as promoções dos Oficiais da ativa das Forças Armadas,
passam a vigorar com a seguinte redação:
«Art. 19.
.
.
I) Para Capitães-de-Mar-e-Guerra
ai Do Corpo da Armada - um ano de Comando de
Força Naval, de navio ou de unidade aérea como Oficial
Superior. Para os Oficiais habilitados em C-FTA tãosomente o exercício de função técnica compatível com sua
qualificação, perfazendo um tempo mínimo superior a cinco anos, na carreira;
b I Do Corpo de Fuzileiros Navais - um ano de Comando de Organização Militar da Força de Fuzileiros da
Esquadra e!ou Grupamento de Fuzileiros Navais e!ou Organização Militar considerada equivalente por ato do Ministro da Marinha, como Oficial Superior. Para os Oficiais
habilitados em C-FTA tão-somente o exercicio de função
técnica compatível com sua qualificação, perfazendo um
tempo mínimo superior a cinco anos, na carreira;
c)

.

d) Do Corpo de Intendentes da Marinha - um ano de
exercício do cargo de Direção de Organização Militar ou
(1) V. Coleção das Leis de 1986, volume VI, pág. 58l.
(2) V. Coleção das Leis de 1972, volume VII, pég. 56.
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Vice- Direção de Organização Militar sob a Direção de
Oficial-General como Oficial Superior; e exercicio de função técnica de Intendência. interrompido, tão-somente, por
períodos relativos a cursos, instrutoria e licenças regulamentares, perfazendo um tempo mínimo superior a cinco
anos, como Oficial Superior. Para os Oficiais habilitados
em C-FTA, tão-somente, o exercício de função técnica compatível com sua qualificação, perfazendo um tempo mínimo
superior a cinco anos na carreira.
e)

................•.................................

Art. 2? Este decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 6 de junho de 1990; 169? da Independência e
102? da República.
FERNANDO COLLOR
Mário César Flores
DECRETO N? 99.282, DE 6 DE JUNHO DE 1990
Dá nova reáeçeo a dispositivos do Regulamento da Comissão Brasileira de Atividades Espaciais (Cobae) aprovado pelo Decreto n.O 76. 596{l), de 14 de novembro de
1975.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições
que lhe confere o artigo 84, incisos IV e VI da Constituição,
DECRETA:
Art. 1? O inciso IH e os §§ 1? e 3? do artigo 2?, o caput do
artigo 3?, o caput e os §§ 1? e 2? do artigo 4?, as alíneas b e e do
artigo 6? e o inciso I do artigo 19, do Regulamento da Comissão
Brasileira de Atividades Espaciais (Cobae) e suas alterações,
aprovado pelo Decreto n? 76.596, de 14 de novembro de 1975,
passam a vigorar com a seguinte redação:
«Art.

2~

.

(1) V. Coleção das Leis de 1975, volume VIII, pág. 259.
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 182(3):1889-2283, maio/jun. 1990.

2164

III -

Representante do Ministério da Marinha;
Representante do Ministério do Exército;
Representante do Ministério das Relações Exteriores;

Representante do Ministério da Educação;
- Representante do Ministério da Aeronáutica;
- Representante do Ministério da Economia, Fazenda
e Planejamento;
- Representante do Ministério da Agricultura e Reforma Agrária;
Representante do Ministério da Infra-Estrutura;
Representante do Estado-Maior das Forças Armadas;
Representante da Secretaria da Ciência e Tecnologia da Presidência da República;
- Representante da Secretaria de Assuntos Estratégicos da Presidência da República.
§ 1? O Presidente da Cobae, diretamente subordinado
ao Presidente da República, é o Chefe do Estado-Maior
das Forças Armadas.

§ 3? Cada membro da Cobae terá um suplente indicado pelo respectivo órgão, ao qual caberá substituir o titular nos seus impedimentos eventuais. Aos Ministérios cuja
competência compreenda o exercício de atividades em
áreas diferenciadas, caberá, a seu critério, indicar até dois
suplentes, para cobrir os assuntos das diversas áreas.

«Art. 3? A Secretaria-Executiva da Cobae ficará subordinada ao diretor-executivo, que será designado pelo
presidente da Cobae.
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«Art. 4? O provimento das funções necessarras ao
funcionamento da Secretaria-Executiva far-se-á através de
portaria do Presidente da Cobae, recaindo a designação entre oficiais e/ou civis de idêntica hierarquia, servindo no
Estado-Maior das Forças Armadas.
§ 1? O pessoal da Secretaria-Executiva, quando em
serviço no Emfa, ficará vinculado ao Gabinete do Chefe do
Emfa.
§ 2? Para assegurar a execução de seus trabalhos, a
Secretaria-Executiva contará com auxiliares que serão praças de qualquer das Forças Armadas elou civis de idêntica
hierarquia que, quando em serviço no Emfa, ficarão vinculados ao Gabinete do Chefe deste."

«Art. 6?
;

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

b I coordenar, em ligação com o Ministério da Economia, Fazenda e Planejamento, a elaboração de planos e

programas plurianuais e anuais de atividades espaciais, e
propor prioridades para os projetos que os integram,
submetendo-os à consideração do Presidente da República.

e) realizar a coordenação superior dos programas de
cooperação externa e acompanhar a respectiva execução,
firmando instrumentos necessários com os órgãos de execução estrangeiros ou internacionais, nos casos que implicarem na atividade de mais de uma entidade executora nacional, ressalvada a competência específica do Ministro da
Economia, Fazenda e Planejamento, quanto aos acordos e
convênios de natureza financeira:

«Art. 19
I - responder pela Presidência e presidir as reuniões
da Cobae, no impedimento do Vice-Presidente Executivo;
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Art.

2~

Este decreto entra em vigor na data de sua publi-

cação.

Art. 3? Revogam-se as disposições em contrário.
Brasília, 6 de junho de 1990; 169~ da Independência e
102~ da República.
FERNANDO COLLOR

Bernardo Cabral
Mário César Flores
Carlos Tinoco Ribeiro Gomes
Francisco Rezek
Carlos Chiarelli
Sócrates da Costa Monteiro
Alceni Guerra
Zélia M. Cardoso de Mello
Antonio Cabrera Mano Filho
Olegário José Mundim
Ozires Silva
Margarida Procópio
DECRETO

N~

99.283, DE 6 DE JUNHO DE 1990
Abre ao Ministério das Relações Exteriores o crédito suplementar no valor de
Cr$ 62.000.000,00, para reforço de doteçeo
consignada em vigente Orçamento.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuição
que lhe confere o artigo 84, inciso IV, da Constituição e da autorização contida no artigo 11, inciso I, letra b, da Lei n? 7.999,
de 31 de janeiro de 1990,
DECRETA:
Art. 1~ Fica aberto ao Ministério das Relações Exteriores
o crédito suplementar de Crs 62.000.000,00 (sessenta e dois milhões de cruzeiros), para atender a programação indicada no
Anexo I deste decreto.
Art. 2? Os recursos necessários à execução do disposto no
artigo anterior decorrerão de anulação parcial das dotações indicadas no Anexo II deste decreto e nos montantes especificados.
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Art. 3? Este crédito refere-se a remanejamento de recursos
a nível de grupo de despesa, não implicando em alteração do
valor total do subprojeto e subatividade.
Art. 4? Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 5? Revogam-se as disposições em contrário.
Brasília, 6 de junho de 1990; 169? da Independência e 102?
da República.
FERNANDO COLLOR
Zélia M. Cardoso de Mello

o anexo está publicado no

DO de 7.6.1990, pág. 10902.

DECRETO N? 99.284, DE 6 DE JUNHO DE 1990
Abre ao Ministério das Relações Exteriores o crédito suplementar no valor de
Cr$ 4.386.000,00, para reforço de dotação
consignada no vigente Orçamento.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições
que lhe confere o artigo 84, inciso IV, da Constituição, e da autorização contida no artigo 11, inciso I, letra b, da Lei n? 7.999,
de 31 de janeiro de 1990,
DECRETA:
Art. I? Fica aberto ao Ministério das Relações Exteriores
o crédito suplementar de Cr$ 4.386.000,00 (quatro milhões, trezentos e oitenta e seis mil cruzeiros), para atender a programação indicada no Anexo I deste decreto.
Art. 2? Os recursos necessários à execução do disposto no
artigo anterior decorrerão de anulação parcial das dotações indicadas no Anexo II deste decreto e nos montantes especificados.
Art. 3? Os valores constantes deste decreto foram calculados com base na Unidade de Referência Orçamentária relativa
ao mês de março de 1990.
Art. 4? Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 182(3):1889-2283, maío/jun. 1990.
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Art. 5? Revogam-se as disposições em contrário.
Brasilia, 6 de junho de 1990; 169? da Independência e
102? da República.
FERNANDO COLLOR
Zélia M. Cardoso de Mello

o anexo está publicado no DO

de 7.6.1990, pág. 10903..

DECRETO N? 99.285, DE 6 DE JUNHO DE 1990
Dá nova redação a dispositivos do Decreto n? 68.099,W de 20 de janeiro de 1971,
que cria a Comissão Brasileira de Atividades Espaciais.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições
que lhe confere o artigo 84, incisos IV e VI da Constituição,
DECRETA:
Art. I? As alineas b e e do artigo 2?, e o caput do artigo
3?, do Decreto n? 68.099, de 20 de janeiro de 1971, e suas alterações, passam a vigorar com a seguinte redação:
«Art. 2~
.
b) coordenar, em ligação com o Ministério da Economia, Fazenda e Planejamento, a elaboração de planos e
programas plurianuais e anuais de atividades espaciais, e
propor prioridades para os projetos que os integram,
submetendo-os à consideração do Presidente da República;
e) realizar a coordenação superior dos programas de
cooperação externa e acompanhar a respectiva execução,
firmando instrumentos necessários com os órgãos de execução estrangeiros ou internacionais, nos casos que implicarem na atividade. de mais de uma entidade executora nacional, ressalvada a competência específica do Ministro da
Economia, Fazenda e Planejamento, quanto aos acordos e
convênios de natureza financeira.

Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 182(3):1889-2283, maio/jun. 1990.
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Art. 3? A Comissão Brasileira de Atividades Espaciais (Cobae), presidida pelo Chefe do Estado-Maior das
Forças Armadas, será composta de Membros Representantes dos órgãos abaixo relacionados:
Ministério da Marinha;
Ministério do Exército;
Ministério das Relações Exteriores;
Ministério da Educação;
Ministério da Aeronáutica;
Ministério da Economia, Fazenda e Planejamento;
Ministério da Agricultura e Reforma Agrária;
Ministério da Infra-Estrutura;
Estado-Maior das Forças Armadas;
Secretaria da Ciência e Tecnologia da Presidência
da República;
- Secretaria de Assuntos Estratégicos da Presidência
da República».
Art. 2? Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 3? Revogam-se as disposições em contrário.
Brasília, 6 de junho de 1990; 169? da Independência e
102? da República.
FERNANDO COLLOR
Bernardo Cabral
Mário César Flores
Carlos Tinoco Ribeiro Gomes
Francisco Rezek
Carlos Chiarelli
Sócrates da Costa Monteiro
Alceni Guerra
Zélia M. Cardoso de Mello
Antonio Cabrera Mano Filho
Olegário José Mundim
Ozires Silva
Margarida Procópio
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 182(3):1889-2283, maío/jun. 1990.
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DECRETO N? 99.286, DE 6 DE JUNHO DE 1990
Dá nova redação a dispositivos do Deereto n:' 90.725,(1) de 19 de dezembro de 1984,
que institui a Comissão Assessora de Assuntos Científicos e Tecnológicos das Forças Armadas (Comasse).

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, usando da atribuição
que lhe confere o artigo 84, inciso IV, da Constituição,
DECRETA:
Art. 1? O caput e o inciso IV do art. 2?, os incisos IV, V,
VI e VII e os §§ 1? e 2? do art. 4? e o parágrafo único do art. 6?
do Decreto n? 90.725" de 19 de dezembro de 1984, alterado pelos
Decretos n? 91.632,(2) de 6 de setembro de 1985, e n? 97.723,(31 de
8 de maio de 1989, passam a vigorar com a seguinte redação:
«Art. 2? Compete à Comissão Assessora de Assuntos
Científicos e Tecnológicos assessorar o Chefe do EstadoMaior das Forças Armadas na Coordenação dos seguintes
assuntos:

IV - consolidação dos programas e projetos de pesquisa científica e tecnológica em instrumento de planejamento setorial, denominado Plano de Pesquisa Científica e
Tecnológica das Forças Armadas (PPCT/FA), e submetê-lo
ao Chefe do Estado-Maior das Forças Armadas, para aprovação do Presidente da República; e
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ».

«Art.

4~

IV Estrutura;

.

representante

do

Ministério

da

(1) V. Coleção das Leis de 1984, volume VII, pág. 602.
(2) V. Coleção das Leis de 1985, volume VI, pág. 294.
(3) V. Coleção das Leis de 1989, volume 181, n? 3, pág. 1045.
CoL Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 182(3):1889-2283, maio/jun. 1990.
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v - representante do Ministério da Economia, Fazenda e Planejamento;
VI - representante da Secretaria de Assuntos Estratégicos da Presidência da República; e

VII - representante da Secretaria da Ciência e Tecnologia da Presidência da República.
§ I? OS membros da Comissão, referidos nos itens I a
VII, serão indicados pelos titulares dos respectivos órgãos
e designados pelo Chefe do Emfa.
§ 2? Os membros da Comissão, referidos nos itens I,
11 e 111, serão Oficiais-Generais do Posto de ContraAlmirante ou equivalente, da área de Pesquisa Científica e
Tecnológica) .

«Art. 6?

Parágrafo único. Para atender às atividades da Comissão, o Chefe do Estado-Maior das Forças Armadas poderá contratar serviços de consultor-técnico e especialistas,
de acordo com a legislação em vigor».
Art. 2?

Este decreto entra em vigor na data de sua publi-

cação.

Art. 3? Revogam-se as disposições em contrário.

Brasília, 6 de junho de 1990; 169? da Independência e
102? da República.

FERNANDO COLLOR
Bernardo Cabral
Mário César Flores
Carlos Tinoco Ribeiro Gomes
Sócrates da Costa Monteiro
Zélia M. Cardoso de Mello
Ozires Silva
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 182(3):1889-2283, maío/jun. 1990.
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DECRETO N? 99.287, DE 6 DE JUNHO DE 1990
Abre à Presidência da República, em
favor do Estado-Maior das Forças Armadas, crédito suplementar de Cr$ 1.140.000,00,
para reforço de dotações consignadas no vigente Orçamento.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição
que lhe confere o artigo 84, inciso IV, da Constituição, e da autorização contida no artigo 11, inciso I, letra b, da Lei n? 7.999,
de 31 de janeiro de 1990,
DECRETA:
Art. I? Fica aberto à Presidência da República, em favor
do Estado-Maior das Forças Armadas, crédito suplementar de
Cr$ 1.140.000,00 (um milhão, cento e quarenta mil cruzeiros), para atender as programações indicadas nos Anexos I e III deste
decreto.
Art. 2? Os recursos necessários à execução do disposto no
artigo anterior decorrerão de anulação parcial das dotações indicadas nos Anexos II e IV deste decreto e nos montantes especificados.
Art. 3? Os valores constantes deste decreto foram calculados com base na Unidade de Referência Orçamentária relativa
ao mês de março de 1990.
Art. 4? Os valores constantes dos Anexos I e II referem-se
ao remanejamento de recursos a nível de grupo de despesa,
não implicando em alteração do valor total do subprojeto.
Art. 5? Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 6? Revogam-se as disposições em contrário.
Brasilia, 6 de junho de 1990; 169? da Independência e
102? da República.

FERNANDO COLLOR
Zélia M. Cardoso de Mello

o anexo está publicado no DO

de 7.6.1990, pág , 10904.

CoL Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 182(31:1889-2283, maio/jun. 1990.
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DECRETO

N~

99.288, DE 6 DE JUNHO DE 1990
Transfere atribuições, e competência,
do extinto Instituto do Açúcar e do Álcool
(IAA), e de seus órgãos, para a Secretaria
do Desenvolvimento Regional, e dá outras
providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições
que lhe confere o artigo 84, itens II e IV, da Constituição, e tendo em vista o disposto no art. 22 da Lei n? 8.029, de 12 de abril
de 1990,
DECRETA:
Art. I? Ficam transferidas, à Secretaria do Desenvolvimento Regional da Presidência da República, as atribuições do
extinto, Instituto do Açúcar e do Álcool (IAA), bem assim as
competências de seus Órgãos.
§ I? As competências antes previstas à Presidência do
IAA e ao seu Conselho Deliberativo são atribuídas ao Secretário do Desenvolvimento Regional.
§ 2? Incluem-se no disposto neste artigo as atribuições e
competências deferidas em lei, regulamento ou regimento interno.

Art. 2~ Atê que esteja ultimado seu processo de extinção,
o IAA vincular-se-á à Secretaria do Desenvolvimento Regional
da Presidência da República.
Parágrafo único. Na supervisão a que se refere este artigo
será observado o art. 5? do Decreto n:' 99.240 11), de 7 de maio de
1990.

Art. 3~ E o Secretário do Desenvolvimento Regional autorizado a expedir os atos necessários à execução do presente decreto.
Art. 4?

Este decreto entra em vigor na data de sua publi-

cação.
(1) V. pág. 1901 deste volume.
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 182(3):1889-2283, maio/jun. 1990.
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Art. 5? Revogam-se as disposições em contrário, especialmente o art. 3?, UI, a, do Decreto n? 99.240, de 7 de maio de
1990.
Brasília, 6 de junho de 1990; 169? da Independência e
102? da República.

FERNANDO COLLOR
Bernardo Cabral
DECRETO N? 99.289, DE 6 DE JUNHO DE 1990 1*1
Declara a desnecessidade de cargos e
empregos do Quadro e Tabela Permanentes
do Departamento Nacional de Estradas de
Rodagem e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição
que lhe conferem os arts. 84, inciso IV e 41, § 3?, da Constituição,
e o disposto na Lei n? 8.028, de 12 de abril de 1990,
DECRETA:
Art. I? São declarados desnecessários os cargos e empregos do Quadro e Tabela Permanentes do Departamento Nacional de Estradas de Rodagem, integrantes do Anexo I deste decreto.
Art. 2? Os ocupantes dos cargos e empregos a que se refere o artigo anterior, relacionados no Anexo 11 deste decreto, são
colocados em disponibilidade remunerada.
Art. 3? Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Brasilia, 6 de junho de 1990; 169? da Independência e
102? da República.
FERNANDO COLLOR
Bernardo Cabral
Ozires Silva
(*) Retificado no DO de 8.6.1990 (v. pág. 2288 deste volume).

Os anexos estão publicados no DO de 7.6.1990, págs. 10905/10937.
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 182(3):1889·2283, maio/jun. 1990.

2175
DECRETO N? 99.290, DE 6 DE JUNHO DE 1990
Institui cartão de identidade funcional
com fé pública, e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições
que lhe confere o artigo 84, incisos II e IV, da Constituição,
DECRETA:
Art. 1? Fica instituído, na Presidência da República, o
cartão de identidade funcional cujo modelo consta do anexo a
este decreto.
Parágrafo único. O cartão de que trata este artigo terá, para os seus efeitos específicos, fé pública em todo o território nacional.
Art. 2? O Secretário-Geral da Presidência da República
expedirá os atos necessários à execução do presente decreto.
Parágrafo único. O primeiro dos atos a que alude este artigo deverá ser editado nos trinta (30) dias seguintes à vigência
deste decreto.
Art. 3? Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 4? Revogam-se as disposições em contrário.
Brasília, 6 de junho de 1990; 169? da Independência e
102? da República.
FERNANDO COLLOR
Bernardo Cabral

Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 182{S):1889-2283, maio/jun. 1990.
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ANEXO AO DECRETO N? 99.290/90

OBS.: AHMAS DA HEPüBLICA

Vincado

nas cores originais

CAPA

l>----~----l
143 mrn

Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 182(3):1889-2283, maio/jun. 1990.
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105

111111

T~--------T
HEPü13LICA FEDEHATIVA DO BHI\SIL

PODER EXECUTIVO

Portador

CARGO,

_

IDENTIDADE:

Vincado
---l>

_

Assinatura do Portador

f---------------------'
N?

VALIDADE,

_

Ao portador deve ser dado o máximo apoio e
amplas fecilidades para o cumprimento de sua
missão. bem como prioridade nos transportes
de qualquer natureza.

Cal. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília. 182(3):1889-2283, maio/jun. 1990.

2178
DECRETO N? 99.291, DE 6 DE JUNHO DE 1990
Abre, ao Ministério da Economia, Fazenda e Planejamento em favor do Fundo
Especial de Desenvolvimento e Aperfeiçoamento das Atividades de Fiscalização,
o crédito suplementar no valor de Cr$
475.048.000,00 para reforço de dotações consignadas no vigente Orçamento.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição
que lhe confere o artigo 84, inciso IV, da Constituição e da autorização contida no artigo 11, inciso I, letra b, da Lei n? 7.999, de
31 de janeiro de 1990,
DECRETA:
Art. I? Fica aberto ao Ministério da Economia, Fazenda e
Planejamento, em favor do Fundo Especial de Desenvolvimento
e Aperfeiçoamento das Atividades de Fiscalização, o crédito suplementar de Cr$ 475.048.000,00 (quatrocentos e setenta e cinco
milhões e quarenta e oito mil cruzeiros), para atender a programação indicada no Anexo I deste decreto.
Art. 2? Os recursos necessários à execução do disposto no
artigo anterior decorrerão de anulação parcial das dotações orçamentárias indicadas no Anexo 11 deste decreto e nos montantes
especificados.
Art. 3? Este crédito refere-se a remanejamento de recursos
a nivel de grupo de despesa, não implicando em alteração do valor total da subatividade.
Art. 4? Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 5? Revogam-se as disposições em contrário.
Brasília, 6 de junho de 1990; 169? da Independência e
102? da República.
FERNANDO COLLOR
Zélia M. Cardoso de Mello
Os anexos estão publicados no DO de 7.6.1990, págs. 10938/10939.
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 182(3):1889-2283, maio/jun. 1990.
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DECRETO N? 99.292. DE 7 DE JUNHO DE 1990
Transfere dotações consignadas nos
Orçamentos da União, e dá outras providências.

O VICE·PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no exercício do
cargo de PRESIDENTE DA REPÚBLICA, usando da atribuição que lhe confere o artigo 84, inciso IV, da Constituição Federal, e tendo em vista o disposto no artigo 27, §§ 3? e 4?, da Lei
n? 8.028, de 12 de abril de 1990,
DECRETA:
Art. I? São transferidas, para os órgãos e entidades relacionadas no Anexo I, as dotações consignadas nos Orçamentos
da União, dos órgãos e entidades extintos ou dissolvidos constantes do Anexo 11, e nos montantes especificados, mantida a
respectiva classificação funcional-programática, inclusive os
títulos, descritores, metas e objetivos.
Art. 2? Os empenhos, liquidações e pagamentos efetuados
pelos órgãos e entidades constantes da Lei n? 7.999, de 31 de janeiro de 1990, serão deduzidos das dotações apropriadas.
Art. 3? Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 4? Revogam-se as disposições em contrário.
Brasília, 7 de junho de 1990; 169? da Independência e
102? da República.

ITAMAR FRANCO
Zélia M. Cardoso de Mello

o anexo está publicado no DO

de 8.6.1990, págs. 11047/11064.

DECRETO N? 99.293, DE 7 DE JUNHO DE 1990
Transfere a sede da Superintendência
Nacional de Abastecimento (Sunab), para a
Cidade de Brasílía, Distrito Federal, e dá
outras providências.

O VICE-PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no exercício do
cargo de PRESIDENTE DA REPÚBLICA, usando da atribuiCol. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 182(3):1889-2283, maio/jun. 1990.
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ção que lhe confere o artigo 84, incisos IV e VI, da Constituição,

DECRETA:
Art. 1~ É transferida, para a Cidade de Brasilia, Distrito
Federal, a sede da Superintendência Nacional de Abastecimento
(Sunab), autarquia vinculada ao Ministério da Economia, Fazenda e Planejamento.
Art. 2~ Ao Superintendente da Sunab incumbirá a adoção
das medidas cabiveis para a remoção de pessoal, bem assim para a transferência dos materiais e equipamentos e demais bens
móveis, imprescindíveis ao funcionamento da sede da autarquia, na forma da legislação especifica.
Art. 3~ É fixado em 90 (noventa) dias o prazo para a ultimação das providências de que trata o artigo 2~ deste decreto.
Art. 4~ Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação.
Art. 5? Revogam-se as disposições em contrário.
Brasilia, 7 de junho de 1990; 169? da Independência e
102? da República.
ITAMAR FRANCO
Zélia M. Cardoso de Mello

DECRETO

N~

99.294, DE 8 DE JUNHO DE 1990
Abre ao Orçamento da União, em favor
do Ministério da Acsc Social, o crédito suplementar no valor de Cr$ 550.000.000,00 para reforço de dotações consignadas no vigente Orçamento.

O VICE-PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no exercicio do
cargo de PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe confere o artigo 84, inciso IV, da Constituição, e da
autorização contida no artigo 11, inciso I, letras a e b, da Lei n?
7.999, de 31 de janeiro de 1990,
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 182(3):1889-2283. maio/jun. 1990.
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DECRETA:
Art. I? Fica aberto ao Orçamento da União, em favor do
Ministério da Ação Social, o crédito suplementar de Cr$
550.000.000,00 (quinhentos e cinqüenta milhões de cruzeiros), para atender a programação indicada no Anexo I deste decreto.
Art. 2~ Os recursos necessários à execução do disposto no
artigo anterior, decorrerão de anulação parcial das dotações indicadas no Anexo II deste decreto e nos montantes especificados.
Art. 3? Os valores constantes deste decreto foram calculados com base na Unidade de Referência Orçamentária relativa
do mês de março de 1990.
Art. 4? Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 5? Revogam-se as disposições em contrário.
Brasília, 8 de junho de 1990; 169? da Independência e
102? da República.
ITAMAR FRANCO
Zélia M. Cardoso de Mello
Os anexos estão publicados no DO de 11.6.1990, pág. 11147.

DECRETO N? 99.295, DE 12 DE JUNHO DE 1990
Dispõe sobre a transferência para 8 Capital Federal da sede da Comissão Nacional
de Energia Nuclear (CNEN).

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições
que lhe confere o art. 84, incisos IV, segunda parte, e VI, da
Constituição,
RESOLVE:
Art. I? Determinar que a sede da Comissão Nacional de
Energia Nuclear (CNEN), autarquia vinculada à Secretaria de
Assuntos Estratégicos, seja transferida para a Capital Federal
no prazo de 180 (cento e oitenta) dias, contados da publicação
do presente.
Colo Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 182(3):1889-2283, maio/jun. 1990.
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Art. 2? Fica revogado o § 1? do art. 3? do Regimento Interno da CNEN, baixado pelo Decreto n? 51.726(1), de 19 de fevereiro de 1963.
Art. 3? Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Brasília, 12 de junho de 1990; 169? da Independência e
102? da República.
FERNANDO COLLOR
Bernardo Cabral

DECRETO N? 99.296, DE 12 DE JUNHO DE 1990
Dispõe sobre licitações de serviços de
publicidade, no âmbito da Administração
Pública Federal.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições
que lhe confere o art. 84, incisos IV e VI, da Constituiçâo, e tendo em vista o disposto nos arts. 19 e 20 do Decreto n? 99.188, de
17 de março de 1990, e no art. 5? do Decreto n? 99.257, de 17 de
maio de 1990,
DECRETA:
Art. 1? As contratações de serviços de publicidade, nos
órgãos da Presidência da República e dos Ministérios, bem assim nas autarquias, fundações, empresas públicas, sociedades
de economia mista e demais entidades controladas direta ou indiretamente pela União, serão precedidas de licitação de técnica
e preço, na qual observar-se-ão as normas do Decreto-Lei n~
2.300(1), de 21 de novembro de 1986, e as disposições deste decreto.
Art. 2? Os titulares dos órgãos e entidades referidos no artigo anterior encaminharão seus projetos básicos de licitação à
(1) V. Coleção das Leis de 1963, volume lI, pág. 525.
(1) V. Coleção das Leis de 1986, volume VII, pág. 25.
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília. 182(3):1889-2283, maío/fun. 1990.
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Comissão de Aprovação de Projetos Básicos de Serviços de Publicidade, que os submeterá, mediante Parecer, ao Gabinete
Pessoal do Presidente da República.
Parágrafo único. Os encaminhamentos serão feitos sob a
forma de Solicitação de Campanha, atendendo-se aos requisitos
definidos no inciso VII do art. 5? do Decreto-Lei n? 2.300, de
1986, e às instruções que serão expedidas pelo Chefe do Gabinete Pessoal do Presidente da República.
Art. 3? As licitações serão realizadas entre as agências e
agenciadores pré-qualificados, na forma prevista no Decreto n?
99.257121, de 17 de maio de 1990, devendo os licitantes apresentar, além da documentação exigida no edital, declaração de que
as informações prestadas à época da pré-qualificação permanecem íntegras e inalteradas.
Art. 4? À Comissão de Aprovação de Projetos Básicos de
Serviços de Publicidade procederá à pré-classificação dos Projetos apresentados pelos proponentes, em cada licitação de interesse dos órgãos e entidades referidos no artigo I?
Parágrafo único. Para efeito do disposto neste artigo,
denomina-se:
a) pre-classificação: a verificação de atendimento, no Projeto dos requisitos de melhor técnica, exigidos no ato convocatório da licitação;
b) Projeto: a proposta técnica de cada licitante.
Art. 5? Os processos licitatórios serão realizados:
I - os relativos a serviços de responsabilidade dos órgãos
da Presidência da República e dos Ministérios, pela Comissão
Exclusiva de Licitação de Serviços de Publicidade;
II - os pertinentes às demais entidades referidas neste decreto, pelas respectivas comissões permanentes ou especiais de
licitação.
Parágrafo único. Às Comissões de Licitação, compete fazer cumprir o disposto no parágrafo único, do art. 31, do
Decreto-Lei n? 2.300, de 1986.
Art. 6? O ato convocatório das licitações de que trata este
decreto deverá:
(2)

v.

pág. 2071 deste volume.
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I - definir o critério de técnica e preço para julgamento
das propostas;
H - determinar que as propostas sejam apresentadas em
envelopes distintos contendo:
a) Envelope A: Proposta Técnica - Projeto, que consistirá
em exposição, limitada a cinco laudas, sobre o procedimento
que a licitante pretende adotar na execução dos serviços objeto
da licitação, devendo incluir detalhamento da mídia e produção,
layouts, textos, roteiros e outros demonstrativos considerados
de relevãncia para avaliação dos serviços que serão prestados;
b) Envelope B: Proposta Comercial, que conterá o preço e
demais condições para prestação dos serviços, incluindo planilha demonstrativa dos custos estimados da produção, da veiculação, por modalidade de veiculo, e· das demais despesas em que
se deverá incorrer. O conteúdo do envelope deve ser expresso
de forma clara e precisa, rubricado em todas as folhas e assinado pelo representante regularmente habilitado;
IH - estabelecer os requisitos de melhor técnica, exigidos
para a pré-classificação dos projetos;
IV - consignar que, dentre as propostas pré-classificadas,
será escolhida a mais vantajosa para a administração.
Parágrafo único. As agências e agenciadores licitantes poderão apresentar seus projetos em duas vias, sendo a segunda
para atestar o recebimento, pela Comissão de Licitação.
Art. 7~ No recebimento dos Envelopes A e B, a respectiva
Comissão de Licitação.
I - procederá à abertura dos Envelopes A, rubricará seu
conteúdo, juntamente com os licitantes presentes, e encaminhará os projetos à Comissão de Aprovação de Projetos Básicos de
Serviços de Publicidade, que sobre eles decidirá;
H - reterá os Envelopes B, após lacrados e rubricados por
seus membros, juntamente com os licitantes presentes.
Parágrafo único. Na abertura dos envelopes observar-se-á
o disposto no § 1~ do art. 35, do Decreto-Lei n~ 2.300, de 1986.
Art. 8~ A Comissão de Aprovação de Projetos Básicos de
Serviços de Publicidade, ao restituir às Comissões de Licitação
todos os Envelopes A, indicará os projetos pré-classificados e
justificará a desclassificação dos demais.
Parágrafo único. Da decisão será dada ciência aos licitantes.
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Art. 9? As Comissões de Licitação, em ato público subseqüente, procederão à abertura apenas dos envelopes B corraspondentes a Projetos pré-qualificados.
Art. 10. As campanhas e outros serviços, objeto das propostas vencedoras em cada licitação, serão enviadas à Comissão de Aprovação de Projetos Básicos de Serviços de Publicidade, para efeito de aprovação prévia e acompanhamento de sua
execução, conforme será disposto em ato do Chefe do Gabinete
Pessoal do Presidente da República.
Art. 11. Os contratos relativos a serviços de publicidade
serão publicados, pelo órgão ou entidade contratante, no Diário
Oficial da União, mediante extrato, no prazo de vinte dias contado da respectiva assinatura.
Art. 12. Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 13. Revogam-se os Decretos n?s 83.500 (3), de 28 de
maio de 1979, n? 83.559 14), de junho de 1979, n? 85.55015), de 18 de
dezembro de 1980, n? 85.630 161, de 7 de janeiro de 1981, n?
85.795171, de 9 de março de 1981, n? 86.190 181, de 7 de julho de
1981, n? 86.825 19), de 8 de janeiro de 1982, n? 89.3041 101, de 17 de
janeiro de 1984, n? 91.388(11), de I? de julho de 1985, n? 95.676 (12) ,
de 27 de janeiro de 1988, n? 98.052 113), de 15 de agosto de 1989, e
demais disposições em contrário.
Brasília, 12 de junho de 1990; 169? da Independência e
102? da República.
FERNANDO COLLOR
Bernardo Cabral
(3) V. Coleção das Leis de 1979, volume IV, pág. 128.
(4) V. Coleção das Leis de 1979, volume IV, pág. 167.
(5) V. Coleção das Leis de 1980, volume VIII, pág. 325.
(6) V. Coleção das Leis de 1981, volume lI, pág. 14.
(7) V. Coleção das Leis de 1981, volume 11, pág. 222.
(8) V. Coleção das Leis de 1981, volume VI, pág. 34.
(9) V. Coleção das leis de 1982, volume II, pág. 11.
(10) V. Coleção das Leis de 1984, volume II, pég. 76.
(11) V. Coleção das Leis de 1985, volume VI, pág. 8.
(12) V. Coleção das Leis de 1988, volume II, pág. 88.
(13) V, Coleção das Leis de 1989, volume 181, n? 4, pág. 1881.
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DECRETO

N~

99.297, DE 12 DE JUNHO DE 1990
Aprova o Regimento Interno da Comíssão Exclusiva de Licitação de Serviços de
Publicidade.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições
que lhe confere o art. 84, incisos IV e VI, da Constituição, e tendo em vista o disposto no art. 19, § 2~ do Decreto J:Í~ 99.188, de
17 de março de 1990, bem assim no art. 5~, inciso I, do Decreto
n~ 99.296, de 12 de junho de 1990,
DECRETA:
Art. I? Fica aprovado, nos termos do anexo, o Regimento
Interno da Comissão Exclusiva de Licitação de Serviços de Publicidade, prevista no art. 19 do Decreto n? 99.188, de 17 de março de 1990.
Art. 2~ Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
102~

Brasília, 12 de junho de 1990;
da República.

169~

da Independência e

FERNANDO COLLOR
Bernardo Cabral
REGIMENTO INTERNO
(Anexo ao Decreto n? 99.297, de 12 de junho de 1990)
Art. 1~ A Comissão Exclusiva de Licitação de Serviços de
Publicidade, de que trata o art. 19 do Decreto n? 99.188, de 17 de
março de 1990, vincula-se ao Gabinete Pessoal do Presidente da
República e efetuará todos os processos licitatórios, de responsabilidade dos órgãos da Presidência da República e dos Ministérios, relativos à contratação de serviços de publicidade ou
promoção de atos, programas, obras e campanhas pretendidas
pelos referidos órgãos.
Art. 2~ A Comissão compõe-se de seu Presidente e três
membros, todos vinculados ao Serviço Público Federal e designados pelo Presidente da República, indicados pelo Chefe de
seu Gabinete Pessoal.
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§ l? A designação do Presidente e dos membros da Comissão será válida pelo periodo de um ano.
§ 2? A participação na Comissão será considerada relevante serviço prestado à Administração Pública Federal e não
será remunerada.
Art. 3? A Comissão atuará mediante provocação formal
do Gabinete Pessoal do Presidente da República, em processo
instituído com a documentação proveniente do órgão solicitante.
Art. 4? Compete à Comissão:
I - processar e julgar os certames de pré-qualificação
de agências e agenciadores de publicidade, para atendimento
dos órgãos referidos no art. l?;
U - manter cadastro de agências e agenciadores préqualificados para prestar serviços de publicidade a cada órgão,
procedendo às inclusões e cancelamentos subseqüentes;
UI - elaborar os editais e instrumentos contratuais relativos às licitações de serviços de publicidade necessários aos órgãos referidos no art. 1 ~;
IV - processar as licitações referidas no inciso UI, submetendo os projetos concorrentes à Comissão de Aprovação de
Projetos Básicos de Serviços de Licitação para sua préclassificação (art. 4? do Decreto n? 99.296 (14 ), de 12 de junho de
1990);
V - julgar as licitações e encaminhar o processo à deliberação da autoridade competente, no órgão de origem;
VI - aplicar as sanções de que trata o art. 74 do DecretoLei n? 2.300 1151, de 1986, às agências e aos agenciadores incluidos no cadastro referido no inciso U;
VII - decidir sobre os recursos interpostos contra os seus
próprios atos e, mantida a decisão, submetê-los:
a) à autoridade referida no inciso V, quando se tratar de
julgamento das propostas; e

{14} V. pág. 2182 deste volume.
(15) V. Coleção das Leis de 1986, volume VII, pág. 25.
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b) ao Chefe do Gabinete Pessoal do Presidente da República, nos demais casos;
VIII - conduzir os processos de renovação ou prorrogação
dos contratos resultantes dessas licitações.
§ I? No exercício da competência referida no inciso I deste
artigo, a Comissão observará as normas definidas no Decreto n?
99.257(161, de 17 de maio de 1990, cujas disposições se aplicam
aos órgãos referidos no art. I? deste regimento, no que couber.
§ 2~ O cadastro de que trata o inciso II agrupará as agências e os agenciadores, de acordo corn-o órgão perante o qual estejam pré-qualificados.
Art. 5~ A homologação do resultado da licitação e a adjudicação dos serviços serão procedidas pela autoridade competente do órgão no qual se originou o processo.
Art. 6~ A tramitação dos processos de licitação de serviços de publicidade será definida em ato do Chefe do Gabinete
Pessoal do Presidente da República.

DECRETO

N~

99.298, DE 12 DE JUNHO DE 1990
Aprova o Regimento Interno da Comissão de Aprovação de Projetos Básicos de
Serviços de Publicidade.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições
que lhe confere o art. 84, incisos IV e VI, da Constituição, e tendo em vista o disposto no art. 20 do Decreto n~ 99.188, de 17 de
março de 1990, bem assim nos arts. 3~, § 2~, 4~, 5~ e 9~ do Decreto n~ 99.257, de 17 de maio de 1990, e nos arts. 2~, 4~, 7~, inciso
I, 8~ e 9~ do Decreto n? 99.296, de 12 de junho de 1990,
DECRETA:
Art. I? Fica aprovado, nos termos do anexo, o Regimento
Interno da Comissão de Aprovação de Projetos Básicos de Ser'
viços de Publicidade, instituída no art. 20 do Decreto n~
99.188(1), de 17 de março de 1990.
(16) V. pág. 2071 deste volume.
(1) V. Coleção das Leis de 1990. volume 182, n? 2, tomo 2, pág. 1566.
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Art. 2? Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Brasília, 12 de junho de 1990; 169? da Independência e
102? da República.
FERNANDO COLLOR
Bernardo Cabral
REGIMENTO INTERNO
(Anexo ao Decreto n? 99.298, de 12 de junho de 1990)
Art. 1? À Comissão de Aprovação de Projetos Básicos de
Serviços de Publicidade, instituída conforme o art. 20 do Decreto
n? 99.188, de 17 de março de 1990, tem por finalidade o assessoramento ao Chefe do Gabinete Pessoal do Presidente da República, no que concerne à contratação, a terceiros, de serviços de
publicidade, no âmbito da Administração Pública Federal.
§ I? A Comissão reunir-se-á, ordinariamente, duas vezes
por mês e, extraordinariamente, sempre que convocada pelo
Chefe do Gabinete Pessoal do Presidente da República.
§ 2? A Assessoria de Divulgação do Gabinete Pessoal do
Presidente da República prestará o apoio administrativo e operacional necessário à realização das reuniões da Comissão.
Art. 2? A Comissão será composta pelo Presidente e três
membros, todos designados pelo Presidente da República mediante indicação do Chefe de seu Gabinete Pessoal, com mandato de um ano.
Parágrafo único. A participação na Comissão será considerada relevante serviço prestado à Administração Pública Federal e não será remunerada.
Art. 3? Os atos da Comissão terão a forma de Parecer ou
Deliberação e serão aprovados por maioria simples dos votos de
seus componentes, cabendo ao Presidente, além do voto comum,
O de qualidade.
Art. 4? Ao Presidente da Comissão compete:
I - convocar as reuniões da Comissão;
II - coordenar, orientar e supervisionar os trabalhos da
Comissão;
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III - representar a Comissão perante o Gabinete Pessoal
do Presidente da República;
IV - propor ao Chefe do Gabinete Pessoal do Presidente
da República alterações a este Regimento.
Art. 5? Compete à Comissão:
I - manter cadastro permanente das necessidades de
serviços de publicidade dos diversos órgãos e entidades da Administração Pública Federal;
II - deliberar, previamente à homologação do resultado,
sobre processos de pré-qualificação nos quais apenas uma agência ou agenciados seja contemplado (§ 2?, do art. 3?, do Decreto
n? 99.257(2) , de 17 de maio de 1990);
III - deliberar sobre projetos básicos de contratação de
serviços de publicidade, previamente ao pronunciamento da autoridade competente para autorizar o início do processo lícitatório ou a dispensa deste;
IV - adotar as providências necessárias à racionalização
e integração dos projetos básicos que lhe forem submetidos;
V - atuar, na qualidade de Comissão Técnica, nos processos de licitação de serviços de publicidade de interesse dos
órgãos da Presidência da República e dos Ministérios, bem assim das autarquias, fundações, empresas públicas, sociedades
de economia mista e demais entidades controladas direta ou diretamente pela União, decidindo sobre a pré-classificação dos
Projetos concorrentes;
VI - acompanhar, de acordo com as instruções expedidas pelo Gabinete Pessoal do Presidente da República, a execução de campanhas e demais serviços de publicidade contratados
pelos órgãos e entidades da Administração Pública Federal;
VII - decidir sobre os recursos interpostos contra seus
próprios atos e, mantida a decisão, submetê-los ao Chefe do Gabinete Pessoal do Presidente da República;
VIII - elaborar propostas de normas e instruções, a serem
submetidas ao Gabinete Pessoal do Presidente da República,
pertinentes à contratação, a terceiros, pelos órgãos e entidades
da Administração Pública Federal, de serviços de publicidade;
(2) V _ pág. 2071 deste volume.
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IX - executar outras atividades que lhe sejam atribuídas
pelo Chefe do Gabinete Pessoal do Presidente da República.
Parágrafo único. Haverá registro formal de todos os atos
da Comissão, em especial lavratura de ata de suas reuniões.
Art. 6? Para o exercício da atribuição prevista no inciso
III do art. 5?, a Comissão emitirá Parecer, sobre as Solicitações
de Campanha, submetendo-as, em seguida, à aprovação do Gabinete Pessoal do Presidente da República (art. 2? do Decreto n?
99.296(31, de 12 de junho de 1990).
Parágrafo único. Compete ao Chefe do Gabinete Pessoal
do Presidente da República expedir as instruções pertinentes ao
disposto neste artigo.

DECRETO N? 99.299, DE 12 DE JUNHO DE 1990
Institui a Comissão de Execução de
Tratado de Integração, Cooperação e Desenvolvimento entre a República Federativa do Brasil e a República da Argentina, e
dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição
que lhe confere o art. 84, incisos II e IV, da Constituição, e tendo em vista o disposto no art. 6? do Tratado de Integração, Cooperação e Desenvolvimento firmado entre a República Federativa do Brasil e a República da Argentina, aprovado pelo Decreto
Legislativo n? 50, de 17 de agosto de 1989,
DECRETA:
Art. I? Fica instituída a Comissão de Execução do Tratado de Integração, Cooperação e Desenvolvimento, assinado entre a República Federativa do Brasil e a República da Argentina.
Art. 2? Integrarão a Comissão os Ministros de Estado das
Relações Exteriores, da Economia, Fazenda e Planejamento, da
Infra-Estrutura e da Agricultura e Reforma Agrária.
(3) V. pag. 2182 deste volume.
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Art. 3? O Ministro de Estado e o Chefe do Departamento
Econômico do Ministério das Relações Exteriores exercerão.
respectivamente, as funções de Coordenador e de Secretário N acionai, pelo Brasil, da Comissão a que alude o art. 1? deste decreto.
Art. 4? Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 5? Revogam-se as disposições em contrário.
Brasília, 12 de junho de 1990; 169? da Independência e
102? da República.
FERNANDO COLLOR
Francisco Rezek

DECRETO N? 99.300, DE 15 DE JUNHO DE 1990
Dispõe sobre os proventos dos servidores postos em disponibilidade e dá outras
providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições
que lhe confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e tendo em
vista o disposto no seu art. 41, § 3?,

DECRETA:
Art. 1? Os proventos dos servidores estáveis, cujos cargos
ou empregos forem extintos ou declarados desnecessários, serão
calculados proporcionalmente ao tempo de serviço público, com
base nos registros constantes dos respectivos assentamentos individuais.
Art. 2? No cálculo do valor dos proventos a que têm direito os servidores em disponibilidade serão incluídos exclusivamente:
a) o vencimento do cargo ou salário do emprego;
b) o adicional por tempo de serviço;
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c) os quintos previstos no art. 2? da Lei n? 6.7321 11, de 4 de
dezembro de 1979;
d) o salário-familia;
e) as vantagens pessoais nominalmente identificadas.
Parágrafo único. Para efeito de cálculo dos proventos pro'
porcionais serão considerados como base os seguintes limites de
tempo de serviço fixados para a aposentadoria voluntária:
a) aos trinta e cinco anos de serviço, se homem, e aos trinta, se mulher;
b) aos trinta anos de efetivo exercício em funções de magistério, se professor, e vinte e cinco, se professora;
c) nos prazos especiais de proventos integrais regulados em
lei.
Art. 3? O aproveitamento do servidor disponível se dará
em cargo ou emprego de natureza compatível com o que ocupava na atividade.
Art. 4? Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 5~ Revogam-se as disposições em contrário.
Brasília, 15 de junho de 1990; 169? da Independência e
102? da República.
FERNANDO COLLOR
Bernardo Cabral
Mário César Flores
Carlos Tinoco Ribeiro Gomes
Francisco Rezek
Carlos Chiarelli
Sócrates da Costa Monteiro
Alceni Guerra
Zélia M. Cardoso de Mello
Antonio Cabrera Mano Filho
Antonio Magri
Ozires Silva
Margarida Procópio
(1) V. Coleção das Leis de 1979, volume VII, pág. 116.
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DECRETO N? 99.301, DE 15 DE JUNHO DE 1990
Declara a desnecessidade de cargos e
empregos do Quadro e Tabela Permanentes
do Ministério do Trabalho e da Previdência
Social e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição
que lhe conferem os arts. 84, inciso IV e 41, § 3?, da Constituição, e o disposto na Lei n? 8.028, de 12 de abril de 1990,
DECRETA;
Art. 1? São declarados desnecessários os cargos e empregos do Quadro e Tabela Permanentes do Ministério do Trabalho
e da Previdência Social, integrantes do Anexo I deste decreto.
Art. 2? Os ocupantes dos cargos e empregos a que se refere o artigo anterior, relacionados no Anexo 11 deste decreto, são
colocados em disponibilidade remunerada.
Art. 3? Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Brasília, 15 de junho de 1990; 169? da Independência e
102? da República.
FERNANDO COLLOR
Bernardo Cabral
Mário César Flores
Carlos Tinoco Ribeiro Gomes
Francisco Rezek
Carlos Chiarelli
Sócrates da Costa Monteiro
Alceni Guerra
Zélia M. Cardoso de Mello
Antonio Cabrera Mano Filho
Antonio Magri
Ozires Silva
Margarida Procópio
Os anexos estão publicados no DO de 16.6.1990, págs. 11498/11510.
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DECRETO N? 99.302, DE 15 DE JUNHO DE 1990
Extingue cargos e empregos do Quadro
e Tabela de Pessoal do extinto Instituto
Brasileiro do Café e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição
que lhe confere o art. 84, incisos IV e XXV, da Constituição, e
tendo em vista o disposto no seu art. 41, § 3?,
DECRETA:
Art. 1? São extintos os cargos e empregos do Quadro e 'I'abela de Pessoal do extinto Instituto Brasileiro do Café, íntegrantes do Anexo I deste decreto.
Art. 2? Os ocupantes dos cargos e empregos a que se refere o artigo anterior, relacionados no Anexo II deste decreto, são
colocados em disponibilidade remunerada.
Art. 3? Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Brasília, 15 de junho de 1990; 169? da Independência e
102? da República.
FERNANDO COLLOR
Bernardo Cabral
Mário César Flores
Carlos Tinoco Ribeiro Gomes
Francisco Rezek
Carlos Chiarelli
Sócrates da Costa Monteiro
Alceni Guerra
Zélia M. Cardoso de Mello
Antonio Cabrera Mano Filho
Antonio Magri
Ozires Silva
Margarida Procópio
Os anexos estão publicados no DO de 16.6.1990, págs. 11510/11517.
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DECRETO

N~

99.303, DE 15 DE JUNHO DE 1990
Extingue cargos e empregos do Quadro
e Tabela de Pessoal da extinta Fundação
Nacional para Educaçiio de Jovens e Adul·
tos e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição
que lhe confere os arts. 84 inciso IV e 41, § 3?, da Constituição,
e o disposto na Lei nf 8.029, de 12 de abril de 1990,
DECRETA:
Art. 1~ São extintos os cargos e empregos do Quadro e Tabela de Pessoal da extinta Fundação Nacional para Educação
de Jovens e Adultos integrantes do Anexo I deste decreto.
Art. 2~ Os ocupantes dos cargos e empregos a que se refere o artigo anterior, relacionados no Anexo II deste decreto, são
colocados em disponibilidade remunerada.
Art. 3~ Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 15 de junho de 1990: 169? da Independência e
102? da República.
FERNANDO COLLOR
Bernardo Cabral
Mário César Flores
Carlos Tinoco Ribeiro Gomes
Francisco Rezek
Carlos ChiarelH
Sócrates da Costa Monteiro
Alceni Guerra
Zélia M. Cardoso de Mello
Antonio Cabrera Mano Filho
Antonio Magri
Ozires Silva
Margarida Procópio
Os anexos estão publicados no DO de 16.6.1990, pags. 11518/11530.
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 182(3):1889-2283, maio/jun. 1990.
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DECRETO N? 99.304, DE 15 DE JUNHO DE 1990
Declara a desnecessidade de cargos e
empregos do Quadro e Tabela Permanentes
do Conselho Nacional de Desenvolvimento
Científico e Tecnológico (CNPq) e dá outras
providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição
que lhe confere os arts. 84, inciso IV e 41, § 3?, da Constituição,
e o disposto na Lei n? 8.028, de 12 de abril de 1990,
DECRETA:
Art. I? São declarados desnecessários os cargos e empregos do Quadro e Tabela Permanentes do Conselho Nacional de
Desenvolvimento Científico e Tecnológico, integrantes do Anexo I deste decreto.
Art. 2? Os ocupantes dos cargos e empregos a que se refere o artigo anterior, relacionados no Anexo II deste decreto, são
colocados em disponibilidade remunerada.
Art. 3? Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 15 de junho de 1990; 169? da Independência e
102? da República.
FERNANDO COLLOR
Bernardo Cabral
Mário César Flores
Carlos Tinoco Ribeiro Gomes
Francisco Rezek
Carlos Chiarelli
Sócrates da Costa Monteiro
Alceni Guerra
Zélia M. Cardoso de Mello
Antonio Cabrera Mano Filho
Antonio Magri
Ozires Silva
Margarida Procópio
Os anexos estão publicados no DO de 16.6.1990, págs. 11530/11531.

Col. Leis Hep. Fed. Brasil. Brasília, 182(3):1889-2283, maío/jun. 1990.

2198
DECRETO N? 99.305, DE 15 DE JUNHO DE 1990
Declara a desnecessidade de cargos e
empregos do Quadro e Tabela Permanentes
do extinto Ministério da Cultura e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição
que lhe conferem os arts. 84, inciso IV e 41, § 3?, da Constituição,
e o disposto na Lei n? 8.028, de 12 de abril de 1990,
DECRETA:
Art. I? São declarados desnecessários os cargos e empregos do Quadro e Tabela Permanentes do extinto Ministério da
Cultura, integrantes do Anexo I deste decreto.
Art. 2? Os ocupantes dos cargos e empregos a que se refere
o artigo anterior, relacionados no Anexo II deste decreto, são colocados em disponibilidade remunerada.
Art. 3? Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 15 de junho de 1990; 169? da Independência e
102? da República.
FERNANDO COLLOR
Bernardo Cabral
Mário César Flores
Carlos Tinoco Ribeiro Gomes
Francisco Rezek
Carlos Chiarelli
Sócrates da Costa Monteiro
Alceni Guerra
Zélia M. Cardoso de Mello
Antonio Cabrera Mano Filho
Antonio Magri
Ozires Silva
Margarida Procópio
Os anexos estão publicados no DO de 16.6.1990, págs. 11591/11532.
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 182(3):1889-2283. maio/jun. 1990.

2199
DECRETO N? 99.306, DE 15 DE JUNHO DE 1990
Declara a desnecessidade de cargos e
empregos do Quadro e Tabela Permanentes
do extinto Ministério da Ciência e Tecnoiogia e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição
que lhe conferem os arts. 84, inciso IV e 41, § 3?, da Constituição e o disposto na Lei n? 8.028, de 12 de abril de 1990,
DECRETA:
Art. I? São declarados desnecessários os cargos e empregos do Quadro e Tabela Permanentes do extinto Ministério da
Ciência e Tecnologia, integrantes do Anexo I deste decreto.
Art. 2? Os ocupantes dos cargos e empregos a que se refere o artigo anterior, relacionados no Anexo II deste decreto, são
colocados em disponibilidade remunerada.
Art. 3? Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 15 de junho de 1990; 169? da Independência e
102? da República.
FERNANDO COLLOR
Bernardo Cabral
Mário César Flores
Carlos Tinoco Ribeiro Gomes
Francisco Rezek
Carlos Chiarelli
Sócrates da Costa Monteiro
Alceni Guerra
Zélia M. Cardoso de Mello
Antonio Cabrera Mano Filho
Antonio Magri
Ozires Silva
Margarida Procópio
Os anexos estão publicados no DO de 16.6.1990, pág. 11533
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 182(3):1889-2283, maio/jun. 1990.

2200
DECRETO N? 99.307, DE 15 DE JUNHO DE 1990
Declara 8 desnecessidade de cargos e
empregos do Quadro e Tabela Permanentes
dos órgéoe que menciona e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição
que lhe conferem os arts. 84, inciso IV e 41, § 3?, da Constituição, e o disposto na Lei n? 8.028, de 12 de abril de 1990,
DECRETA:
Art. I? São declarados desnecessários os cargos e empregos do Quadro e Tabela Permanentes dos extintos Ministérios
da Fazenda e do Desenvolvimento da Indústria e do Comércio,
bem como da extinta Secretaria de Planejamento e Coordenação
da Presidência da República, integrantes dos Anexos I e III
deste decreto.
Art. 2? Os ocupantes dos cargos e empregos a que se refere o artigo anterior, relacionados nos Anexos IV a VI deste decreto, são colocados em disponibilidade remunerada.
Art. 3? Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasilia, 15 de junho de 1990; 169? da Independência e
102? da República.
FERNANDO COLLOR
Bernardo Cabral
Mário César Flores
Carlos Tinoco Ribeiro Gomes
Francisco Rezek
Carlos Chiarelli
Sócrates da Costa Monteiro
Alceni Guerra
Zélia M. Cardoso de Mello
Antonio Cabrera Mano Filho
Antonio Magri
Ozires Silva
Margarida Procópio
Os anexos estão publicados no DO de 16.6.1990, págs. 11534/11547.
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 182(3):1889-2283, maío/fun. 1990.

2201
DECRETO N? 99.308, DE 15 DE JUNHO DE 1990
Declara a desnecessidade de cargos e
empregos do Quadro e Tabela Permanentes
do Ministério da Justiça e dá outras
providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição
que lhe conferem os arts. 84, inciso IV e 41, § 3?, da Constitui'
ção, e o disposto na Lei n? 8.028, de 12 de abril de 1990,
DECRETA:
Art. 1? São declarados desnecessários os cargos e ernpregos do Quadro e Tabela Permanentes do Ministério da Justiça,
integrantes do Anexo I deste decreto.
Art. 2? Os ocupantes dos cargos e empregos a que se refere o artigo anterior, relacionados no Anexo II deste decreto, são
colocados em disponibilidade remunerada.
Art. 3? Este decreto entra em vigor na data de sua publícação.

Brasília, 15 de junho de 1990; 169? da Independência e
102? da República.
FERNANDO COLLOR

Bernardo Cabral
Mário César Flores
Carlos Tinoco Ribeiro Gomes
Francisco Rezek
Carlos Chiarelli
Sócrates da Costa Monteiro
Alceni Guerra
Zélia M. Cardoso de Mello
Antonio Cabrera Mano Filho
Antonio Magri
Ozires Silva
Margarida Procópio
Os anexos estão publicados no DO de 16.6.1990, pags. 11547/11548.
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília. 182(3):1889-2283. maío/Iun. 1990.

2202
DECRETO N? 99.309, DE 15 DE JUNHO DE 1990
Declara a desnecessidade de cargos e
empregos do Quadro e Tabela Permanentes
dos órgãos que menciona e dá outras
providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição
que lhe conferem os arts. 84, inciso IV e 41, § 3?, da Constituição, e o disposto na Lei n? 8.028, de 12 de abril de 1990,
DECRETA:
Art. I? São declarados desnecessários os cargos e empregos do Quadro e Tabela Permanentes da extinta Secretaria de
Planejamento e Coordenação da Presidência da República e da
Fundação Centro de Formação do Servidor Público, integrantes
dos Anexos I e II deste decreto.
Art. 2? Os ocupantes dos cargos e empregos a que se refere o artigo anterior, relacionados nos Anexos III e IV deste decreto, são colocados em disponibilidade remunerada.
Art. 3? Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 15 de junho de 1990; 169? da Independência e
102? da República.
FERNANDO COLLOR
Bernardo Cabral
Mário César Flores
Carlos Tinoco Ribeiro Gomes
Francisco Rezek
Carlos Chiarelli
Sócrates da Costa Monteiro
Alceni Guerra
Zélia M. Cardoso de Mello
Antonio Cabrera Mano Filho
Antonio Magri
Ozires Silva
Margarida Procópio
Os anexos estão publicados no DO de 16.6.1990, págs. 11549/11550.

Cal. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 182(3):1889-2283, maio/Iun. 1990.

2203
DECRETO

N~

99.310, DE 15 DE JUNHO DE 1990
Declara a desnecessidade de cargos e
empregos do Quadro e Tabela Permanentes
da Imprensa Nacional e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição
que lhe conferem os arts. 84, inciso IV e 41, § 3~, da Constituição, e o disposto na Lei n~ 8.028, de 12 de abril de 1990,
DECRETA:
Art. 1~ São declarados desnecessários os cargos e empregos do Quadro e Tabela Permanentes da Imprensa Nacional, integrantes do Anexo I deste decreto.
Art. 2~ Os ocupantes dos cargos e empregos a que se refere o artigo anterior, relacionados no Anexo II deste decreto, são
colocados em disponibilidade remunerada.
Art. 3~ Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 15 de junho de 1990; 169? da Independência e
102? da República.
FERNANDO COLLOR
Bernardo Cabral
Mário César Flores
Carlos Tinoco Ribeiro Gomes
Francisco Rezek
Carlos Chiarelli
Sócrates da Costa Monteiro
Alceni Guerra
Zélia M. Cardoso de Mello
Antonio Cabrera Mano Filho
Antonio Magri
Ozires Silva
Margarida Procópio

o anexo está publicado no DO

de 16.6.1990, págs. 11550/11551.

Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 182(3):1889-2283, maío/jun. 1990.

2204
DECRETO N? 99.311, DE 15 DE JUNHO DE 1990
Declara a desnecessidade de cargos e
empregos do Quadro e Tabela Permanentes
dos órgiios que menciona e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição
que lhe conferem os arts. 84, inciso IV e 41, § 3?, da Constituição, e o disposto na Lei n? 8.028, de 12 de abril de 1990,
DECRETA:
Art. I? São declarados desnecessários os cargos e empregos do Quadro e Tabela Permanentes do ex-Ministério da Agricultura, do Departamento Nacional de Obras Contra a Seca, do
Instituto Nacional de Meteorologia e da Comissão Executiva do
Plano da Lavoura Cacaueira, integrantes do Anexo I deste decreto.
Art. 2? Os ocupantes dos cargos e empregos a que se refere o artigo anterior, são colocados em disponibilidade remunerada.
Art. 3? Este decreto entra em vigor na data de sua publicação,

Brasília, 15 de junho de 1990; 169? da Independência e
102? da República.
FERNANDO COLLOR
Bernardo Cabral
Mário César Flores
Carlos Tinoco Ribeiro Gomes
Francisco Rezek
Carlos Chiarelli
Sócrates da Costa Monteiro
Alceni Guerra
Zélia M. Cardoso de Mello
Antonio Cabrera Mano Filho
Antonio Magri
Ozires Silva
Margarida Procópio
O anexo está publicado no DO de 16.6.1990, págs. 11551/11589.
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 182(3):1889-2283, maio/jun. 1990.

2205
DECRETO N? 99.312, DE 15 DE JUNHO DE 1990
Promulga o Acordo sobre Cooperaçiio
Econômica entre o Governo da República
Federativa do Brasil e o Governo da República Federativa da Tchecoslováquia.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, usando das atribuições que lhe confere o art. 84, inciso VIII, da Constituição, e
Considerando que o Congresso Nacional aprovou, pelo Decreto Legislativo n? 85, de 14 de dezembro de 1989, o Acordo sobre Cooperação Econômica, celebrado entre o Governo da República Federativa do Brasil e o Governo da República Federativa
da Tchecoslováquia, em Brasília, a 12 de maio de 1988;
Considerando que o referido acordo entrou em vigor, por
troca de instrumentos de ratificação, a 5 de abril de 1990, nos
termos de seu artigo 6?,

DECRETA:
Art. 1? O Acordo sobre Cooperação Econômica entre o
Governo da República Federativa do Brasil e o Governo da República Federativa da Tchecoslováquia, apenso por côpia ao
presente decreto, será executado e cumprido tão inteiramente
como nele se contém.
Art. 2? Este decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 15 de junho de 1990; 169? da Independência e
102? da República.
FERNANDO COLLOR
Francisco Rezek

o acordo está publicado no DO

de 16.6.1990, pág. 11592/11594.

Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 182(3):1889-2283, maio/jun. 1990.

2206
DECRETO N? 99.313. DE 18 DE JUNHO DE 1990
Declara a desnecessidade de cargos e
empregos do Quadro e Tabela Permanentes
do extinto Serviço Nacional de Informações
e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição
que lhe conferem os arts. 84, inciso IV e 41, § 3?, da Constituição, e o disposto na Lei n? 8.028, de 12 de abril de 1990,
DECRETA:
Art. I? São declarados desnecessários os cargos e empregos do Quadro e Tabela Permanentes do extinto Serviço Nacional de Informações, integrantes do Anexo I deste decreto.
Art. 2? Os ocupantes dos cargos e empregos a que se refere o artigo anterior, relacionados no Anexo II deste decreto, são
colocados em disponibilidade remunerada.
Art. 3? Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Brasília, 18 de junho de 1990; 169? da Independência e
102? da República.
FERNANDO COLLOR
Bernardo Cabral
Mário César Flores
Carlos Tinoco Ribeiro Gomes
Francisco Rezek
Carlos Chierelli
Sócrates da Costa Monteiro
Alceni Guerra
Zélia M. Cardoso de Mello
Antonio Cabrera Mano Filho
Antonio Magri
Ozires Silva
Margarida Procópio
Os anexos estão publicados no DO de 19.6.1990, pág. 11679/11680.
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 182(3):1889-2283, maio/jun. 1990.

2207
DECRETO N? 99.314, DE 18 DE JUNHO DE 1990
Declara a desnecessidade de cargos e
empregos do Quadro e Tabela Permanentes
dos extintos Ministérios das Comunicações, das Minas e Energia e dos Transportes, e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição
que lhe conferem os arts. 84, inciso IV e 41, § 3?, da Constituição, e o disposto na Lei n? 8.028, de 12 de abril de 1990,
DECRETA:
Art. I? São declarados desnecessários os cargos e empregos do Quadro e Tabela Permanentes dos extintos Ministérios
das Comunicações, das Minas e Energia e dos Transportes, integrantes do Anexo I deste decreto.
Art. 2~ Os ocupantes dos cargos e empregos a que se refere o artigo anterior, relacionados no Anexo II deste decreto, são
colocados em disponibilidade remunerada.
.
Art. 3? Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Brasília, 18 de junho de 1990: 169? da Independência e
102? da República.
FERNANDO COLLOR
Bernardo Cabral
Mário César Flores
Carlos Tinoco Ribeiro Gomes
Francisco Rezek
Carlos Chiarelli
Sócrates da Costa Monteiro
Alceni Guerra
Zélia M. Cardoso de Mello
Antonio Cabrera Mano Filho
Antonio Magri
Ozires Silva
Margarida Procópio
Os anexos estão publicados no DO de 19.6.1990, pága. 11680/11696.
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 182(3);1889-2283, maio/jun. 1990.

2208
DECRETO N? 99.315, DE 18 DE JUNHO DE 1990
Declara a desnecessidade de cargos e
empregos do Quadro e Tabela Permanentes
do Instituto Nacional de Propriedade Industrial e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição
que lhe conferem os arts. 84, inciso IV e 41, § 3?, da Constituição, e o disposto na Lei n? 8.028, de 12 de abril de 1990,
DECRETA:

Art. I? São declarados desnecessários os cargos e empregos do Quadro e Tabela Permanentes do Instituto Nacional de
Propriedade Industrial, integrantes do Anexo I deste decreto.
Art. 2? Os ocupantes dos cargos e empregos a que se refere o artigo anterior, relacionados no Anexo II deste decreto, são
colocados em disponibilidade remunerada.
Art. 3? Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 18 de junho de 1990; 169? da Independência e
102? da República.
FERNANDO COLLOR

Bernardo Cabral
Mário César Flores
Carlos Tinoco Ribeiro Gomes
Francisco Rezek
Carlos Chiarelli
Sócrates da Costa Monteiro
Alceni Guerra
Zélia M. Cardoso de Mello
Antonio Cabrera Mano Filho
Antonio Magri
Ozires Silva
Margarida Procópio
Os anexos estão publicados no DO de 19.6.1990, pags. 11697/11698.
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 182(3):1889-2283, maio/jun. 1990.

2209
DECRETO N? 99.316, DE 18 DE JUNHO DE 1990
Declara a desnecessidade de cargos e
empregos do Quadro e Tabela Permanentes
do Ministério da Educação e dá outras
providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição
que lhe conferem os arts, 84, inciso IV e 41, § 3?, da Constituição, e o disposto na Lei n? 8.028, de 12 de abril de 1990,
DECRETA:
Art. I? São declarados desnecessários os cargos e empregos do Quadro e Tabela Permanentes do Ministério da Educação, integrantes do Anexo I, deste Decreto.
Art. 2? Os ocupantes dos cargos e empregos a que se refere o artigo anterior, relacionados no Anexo 11 deste decreto, são
colocados em disponibilidade remunerada.
Art. 3? Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Brasília, 18 de junho de 1990; 169? da Independência e
102? da República.
FERNANDO COLLOR
Bernardo Cabral
Mário César Flores
Carlos Tinoco Ribeiro Gomes
Francisco Rezek
Carlos Chiarelli
Sócrates da Costa Monteiro
Alceni Guerra
Zélia M. Cardoso de Mello
Antonio Cabrera Mano Filho
Antonio Magri
Ozires Silva
Margarida Procópio
Os anexos estilo publicados no DO de 19.6.1990, pégs. 11698/11700.
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 182(3):1889-2283, maio/jun. 1990.

2210
DECRETO

N~

99.317, DE 18 DE JUNHO DE 1990
Declara a desnecessidade de cargos e
empregos do Quadro e Tabela Permanentes
do extinto Ministério do Interior e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição
que lhe conferem os arts. 84, inciso IV e 41, § 3~, da Constituição, e o disposto na Lei n~ 8.028, de 12 de abril de 1990,
DECRETA:
Art. 1~ São declarados desnecessários os cargos e empregos do Quadro e Tabela Permanentes do extinto Ministério do
Interior, integrantes do Anexo I deste decreto.
Art. 2~ Os ocupantes dos cargos e empregos a que se refere o artigo anterior, relacionados no Anexo II deste decreto, são
colocados em disponibilidade remunerada.
Art. 3~ Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
102~

Brasília, 18 de junho de 1990;
da República.

169~

da Independência e

FERNANDO COLLOR
Bernardo Cabral
Mário César Flores
Carlos Tinoco Ribeiro Gomes
Francisco Rezek
Carlos Chiarelli
Sócrates da Costa Monteiro
Alceni Guerra
Zélia M. Cardoso de Mello
Antonio Cabrera Mano Filho
Antonio Magri
Ozires Silva
Margarida Procópio
Os anexos estão publicados no DO de 19.6.1990, págs. 11700/11701.
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 182(3):1889-2283, maio/jun. 1990.

2211
DECRETO N? 99.318, DE 18 DE JUNHO DE 1990
Declara a desnecessidade de cargos e
empregos do Quadro e Tabela Permanentes
dos órgãos que menciona, e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição
que lhe conferem os arts. 84, inciso IV e 41, § 3?, da Constituição, e o disposto na Lei n? 8.028, de 12 de abril de 1990,
DECRETA:
Art. I? São declarados desnecessários os cargos e empregos do Quadro e Tabela Permanentes da Fundação Roquette
Pinto, do Instituto Benjamin Constant e do Instituto Nacional
de Educação de Surdos, integrantes dos Anexos I, III e V deste
decreto.
Art. 2? Os ocupantes dos cargos e empregos a que se refere o artigo anterior, relacionados nos Anexos lI, IV e VI deste
decreto, são colocados em disponibilidade remunerada.
Art. 3? Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 18 de junho de 1990; 169? da Independência e
102? da República.
FERNANDO COLLOR
Bernardo Cabral
Mário César Flores
Carlos Tinoco Ribeiro Gomes
Francisco Rezek
Carlos Chiarelli
Sócrates da Costa Monteiro
Alceni Guerra
Zélia M. Cardoso de Mello
Antonio Cabrera Mano Filho
Antonio Magri
Ozires Silva
Margarida Procópio
Os anexos estão publicados no DO de 19.6.1990, págs. 11701/11707.
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 182(3):1889-2283. maio/jun. 1990.

2212
DECRETO

N~

99.319, DE 18 DE JUNHO DE 1990
Declara a desnecessidade de cargos e
empregos do Quadro e Tabela Permanentes
dos órgãos que menciona, e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição
que lhe conferem os arts. 84, inciso IV e 41, § 3~, da Constituição e o disposto na Lei n? 8.028, de 12 de abril de 1990,
DECRETA:
Art. I? São declarados desnecessários os cargos e empregos do Quadro e Tabela Permanentes da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior, da Fundação de Assistência ao Estudante, da Fundação Joaquim Nabuco e do
Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, integrantes
dos Anexos I, IH, V e VH deste decreto.
Art. 2~ Os ocupantes dos cargos e empregos e que se refere o artigo anterior, relacionados nos Anexos H, IV, VI e VHI
deste decreto, são colocados em disponibilidade remunerada.
Art. 3~ Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Brasília, 18 de junho de 1990; 169? da Independência e
102? da República.
FERNANDO COLLOR
Bernardo Cabral
Mário César Flores
Carlos Tinoco Ribeiro Gomes
Francísco Rezek
Carlos Chiarelli
Sócrates da Costa Monteiro
Alceni Guerra
Zélia M. Cardoso de Mello
Antonio Cabrera Mano Filho
Antonio Magri
Ozires Silva
Margarida Procópio
Os anexos estão publicados no DO de 19.6.1990, pégs. 11707/11709.
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 182(3):1889-2283, maio/jun. 1990.

2213
DECRETO N? 99.320, DE 19 DE JUNHO DE 1990
Declara a desnecessidade de cargos e
empregos do Quadro e Tabela Permanentes
dos órgãos que menciona, e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição
que lhe conferem os arts. 84, inciso IV e 41, § 3?, da Constituição, e o disposto na Lei n? 8.028, de 12 de abril de 1990,
DECRETA:
Art. I? São declarados desnecessários os cargos e empregos do Quadro e Tabela Permanentes da Empresa Brasileira de
Turismo, da Superintendência do Desenvolvimento da Amazônia, da Superintendência do Desenvolvimento do Nordeste e da
Superintendência da Zona Franca de Manaus, integrantes dos
Anexos I a IV deste decreto.
Art. 2? Os ocupantes dos cargos e empregos a que se refere o artigo anterior, relacionados nos Anexos V a VIII deste decreto, são colocados em disponibilidade remunerada.
Art. 3? Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Brasília, 19 de junho de 1990; 169? da Independência e
102? da República.
FERNANDO COLLOR
Bernardo Cabral
Mário César Flores
Carlos Tinoco Ribeiro Gomes
Francisco Rezek
Carlos Chiarelli
Sócrates da Costa Monteiro
Alceni Guerra
Zélia M. Cardoso de Mello
Antonio Cabrera Mano Filho
Antonio Magri
Ozires Silva
Margarida Procópio
Os anexos estão publicados no DO de 20.6.1990, págs. 11775/11784.
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 182(3):1889-2283. maio/jun. 1990.

2214
DECRETO N? 99.321, DE 19 DE JUNHO DE 1990
Declara a desnecessidade de cargos e
empregos do Quadro e Tabela Permanentes
da Fundação Nacional do Índio, e dá outras
providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição
que lhe conferem os arts. 84, inciso IV e 41, § 3?, da Constituição, e o disposto na Lei n? 8.028, de 12 de abril de 1990,
DECRETA:
Art. 1? São declarados desnecessários os cargos e empregos do Quadro e Tabela Permanentes da Fundação Nacional do
Índio, integrantes do Anexo I deste decreto.
Art. 2? Os ocupantes dos cargos e empregos a que se refere o artigo anterior, relacionados no Anexo 11 deste decreto, são
colocados em disponibilidade remunerada.
Art. 3? Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Brasília, 19 de junho de 1990; 169? da Independência e
102? da República.
FERNANDO COLLOR
Bernardo Cabral
Mário César Flores
Carlos Tinoco Ribeiro Gomes
Francisco Rezek
Carlos Chiarelli
Sócrates da Costa Monteiro
Alceni Guerra
Zélia M. Cardoso de Mello
Antonio Cabrera Mano Filho
Antonio Magri
Ozires Silva
Margarida Procópio
Os anexos estão publicados no DO de 20.6.1990, págs. 11784/11786.
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 182(3):1889-2283, maio/jun. 1990.
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DECRETO N? 99.322, DE 19 DE JUNHO DE 1990
Declara a desnecessidade de cargos e
empregos do Quadro e Tabela Permanentes
dos órgãos que menciona e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição
que lhe conferem os arts. 84, inciso IV e 41, § 3?, da Constituição, e o disposto na Lei n? 8.028, de 12 de abril de 1990,
DECRETA:
Art. I? São declarados desnecessários os cargos e empregos do Quadro e Tabela Permanentes do Instituto de Administração Financeira da Previdência e Assistência Social e do Instituto Nacional da Previdência Social, integrantes dos Anexos I
e 11 deste decreto.
Art. 2? Os ocupantes dos cargos e empregos a que se refere o artigo anterior, relacionados nos Anexos 111 e IV deste decreto, são colocados em disponibilidade remunerada.
Art. 3? Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Brasília, 19 de junho de 1990; 169? da Independência e
102? da República.
FERNANDO COLLOR
Bernardo Cabral
Mário César Flores
Carlos Tinoco Ribeiro Gomes
Francisco Rezek
Carlos Chiarelli
Sócrates da Costa Monteiro
Alceni Guerra
Zélia M. Cardoso de Mello
Antonio Cabrera Mano Filho
Antonio Megri
Ozires Silva
Margarida Procópio
Os anexos estão publicados no DO de 20.6.1990, págs. 11787/11803.
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 182(3):1889-2283, maio/jun. 1990.
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DECRETO

N~

99.323, DE 19 DE JUNHO DE 1990
Declara a desnecessidade de cargos e
empregos do Quadro e Tabela Permanentes
do Ministério da Educação e dá outras
providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição
que lhe conferem os arts. 84, inciso IV e 41, § 3~, da Constituição, e o disposto na Lei n~ 8.028, de 12 de abril de 1990,
DECRETA:
Art. 1~ São declarados desnecessários os cargos e empregos do Quadro e Tabela Permanentes do Ministério da Educação, integrantes do Anexo I deste decreto.
Art. 2~ Os ocupantes dos cargos e empregos a que se refere o artigo anterior, relacionados no Anexo II deste decreto, são
colocados em disponibilidade remunerada.
Art. 3~ Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 19 de junho de 1990; 169? da Independência e
102? da República.
FERNANDO COLLOR
Bernardo Cabral
Mário César Flores
Carlos Tinoco Ribeiro Gomes
Francisco Rezek
Carlos Chiarelli
Sócrates da Costa Monteiro
Alceni Guerra
Zélia M. Cardoso de Mello
Antonio Cabrera Mano Filho
Antonio Magri
Ozires Silva
Margarida Procópio
Os anexos estão publicados no DO de 20.6.1990, págs. 11804/11806.
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 182(3):1889-2283. maio/jun. 1990.
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DECRETO N? 99.324, DE 19 DE JUNHO DE 1990
Declara a desnecessídade de cargos e
empregos do Quadro e Tabela Permanentes
dos órgãos que menciona e dá outras
providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição
que lhe conferem os arts. 84, inciso IV e 41, § 3?, da Constituição, e o disposto na Lei n? 8.028, de 12 de abril de 1990,
DECRETA:
Art. I? São declarados desnecessários os cargos e empregos do Quadro e Tabela Permanentes do Instituto Nacional de
Previdência Social e do Instituto de Administração Financeira
da Previdência e Assistência SOClaI;--mtegrantes do Anexo I
deste decreto.
Art. 2? Os ocupantes dos cargos e empregos a que se refere o artigo anterior, relacionados no Anexo II deste decreto, são
colocados em disponibilidade remunerada.
Art. 3? Este decreto entra -em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 19 de junho de 1990; 169? da Independência e
102? da República.
FERNANDO COLLOR
Bernardo Cabral
Mário César Flores
Carlos Tinoco Ribeiro Gomes
Francisco Rezek
Carlos Chiarelli
Sócrates da Costa Monteiro
Alceni Guerra
Zélia M. Cardoso de Mello
Antonio Cabrera Mano Filho
Antonio Magri
Ozires Silva
Margarida Procópio
Os anexos estão publicados no DO de 20.6.1990, págs. 11807/11838.
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 182(3):1889-2283, maío/jun. 1990.
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DECRETO N? 99.325, DE 19 DE JUNHO DE 1990
Declara a desnecessidade de cargos e
empregos do Quadro e Tabela Permanentes
do extinto Ministério da Ciência e Tecnologia, e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição
que lhe conferem os arts. 84, inciso IV e 41, § 3?, da Constituição, e o disposto na Lei n? 8.028, de 12 de abril de 1990,
DECRETA:
Art. I? São declarados desnecessários os cargos e empregos do Quadro e Tabela Permanentes do extinto Ministério da
Ciência e Tecnologia, integrantes do Anexo I deste decreto.
Art. 2? Os ocupantes dos cargos e empregos a que se refere o artigo anterior, relacionados no Anexo II deste decreto, são
colocados em disponibilidade remunerada.
Art. 3? Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 19 de junho de 1990; 169? da Independência e
102? República.
FERNANDO COLLOR
Bernardo Cabral
Mário César Flores
Carlos Tinoco Ribeiro Gomes
Francisco Rezek
Carlos Chiarelli
Sócrates da Costa Monteiro
Alceni Guerra
Zélia M. Cardoso de Mello
Antonio Cabrera Mano Filho
Antonio Magri
Ozires Silva
Margarida Procópio
Os anexos estão publicados no DO de 20.6.1990, pág. 11839.
Col. Leis Bep. Fed. Brasil, Brasília, 182(3):1889-2283, maio/jun. 1990.
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DECRETO N? 99.326, DE 19 DE JUNHO DE 1990
Declara a desnecessidade de cargos e
empregos do Quadro e Tabela Permanentes
do Hospital das Forças Armadas, e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPúBLICA, no uso da atribuição
que lhe conferem os arts. 84, inciso IV e 41, § 3?, da Constituição, e o disposto na Lei n? 8.028, de 12 de abril de 1990,
DECRETA:
Art. I? São declarados desnecessários os cargos e empregos do Quadro e Tabela Permanentes do Hospital das Forças
Armadas, integrantes do Anexo I deste decreto.
Art. 2? Os ocupantes dos cargos e empregos a que se refere o artigo anterior, relacionados no Anexo II deste decreto, são
colocados em disponibilidade remunerada.
Art. 3? Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 19 de junho de 1990; 169? da Independência e
102? da República.
FERNANDO COLLOR
Bernardo Cabral
Mário César Flores
Carlos Tinoco Ribeiro Gomes
Francisco Rezek
Carlos Chiarelli
Sócrates da Costa Monteiro
Alceni Guerra
Zélia M. Cardoso de Mello
Antonio Cabrera Mano Filho
Antonio Magri
Ozires Silva
Margarida Procópio
Os anexos estão publicados no DO de 20.6.1990, págs. 11839/11840.
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 182(3):1889-2283, maío/jun. 1990.
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DECRETO N? 99.327, DE 18 DE JUNHO DE 1990
Cria Grupo de Trabalho com a finalidade de propor solução para os débitos de responsabilidade de empresas estatais federais.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições
que lhe confere o art. 84, incisos H, IV e VI, da Constituição,
DECRETA:
Art. I? É criado Grupo de Trabalho com a finalidade de
propor solução para os débitos de responsabilidade de empresas
estatais federais.
Art. 2? O Grupo de Trabalho é constituído de representantes dos seguintes órgãos:
I - da Presidência da República:
a) Secretaria-Geral;
b) Secretaria de Assuntos Estratégicos;
II - do Ministério da Economia, Fazenda e Planejamento:
a) Secretaria da Fazenda Nacional;
b) Secretaria Nacional de Planejamento;
c) Secretaria Nacional de Economia;
d) Secretaria Especial de Política Econômica;
III - do Ministério da Infra-Estrutura:
a) Secretaria Nacional de Minas e Metalurgia;
b) Secretaria Nacional de Energia;
c) Secretaria Nacional de Transportes;
d) Secretaria Nacional de Comunicações; e
IV - do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e
Social (BNDES).
§ I? O Coordenador do Grupo de Trabalho será escolhido
dentre os representantes do Ministério da Economia, Fazenda e
Planejamento.
§ 2? Os Ministros da Economia, Fazenda e Planejamento e
da Infra-Estrutura, até o dia 22 de junho de 1990, expedirão, no
âmbito de suas atribuições, os atos de designação dos representantes do Grupo de Trabalho.
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 182(3):1889-2283, maio/jun. 1990.
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§ 3? O Grupo de Trabalho instalar-se-á, mediante convocação de seu Coordenador, até o terceiro dia útil subseqüente à
data referida no parágrafo anterior.

Art. 3? No prazo de trinta dias contados da data de sua
instalação, o Grupo de Trabalho apresentará relatório conclusivo contendo:
I - quadro demonstrativo das posições devedoras e credoras das empresas estatais federais, discriminando as situações delas:
a) entre si;
b) com o Tesouro Nacional;
c) com instituições financeiras privadas ou públicas federais, estaduais e municipais;
II - proposta de solução global das situações a que alude
o inciso precedente, compativel com a política de eliminação do
déficit do setor público federal;
III - sugestão de medidas de natureza administrativa,
com o objetivo de coibir a ocorrência de débitos de responsabilidade de empresas estatais federais, com previsão de penalidades a serem aplicadas aos respectivos administradores, sem
prejuízo das demais sanções previstas em lei.

Art. 4? Consideram-se empresas estatais, para os fins deste decreto:
I - empresas públicas, sociedades de economia mista e
demais entidades controladas direta ou indiretamente pela
União; e
II - autarquias federais.
Art. 5? Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Brasília, 19 de junho de 1990; 169? da Independência e
102? da República.
FERNANDO COLLOR
Bernardo Cabral
Zélia M. Cardoso de Mello
Ozires Silva
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 182(3):1889-2283, maio/jun. 1990.
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DECRETO N? 99.328, DE 19 DE JUNHO DE 1990
Institui o Sistema Integrado de Administração de Recursos Humanos (Siape) e
dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições
que lhe confere o art. 84, incisos IV e VI, da Constituição,

DECRETA:
Art. I? Fica instituído o Sistema Integrado de Administração de Recursos Humanos (Siape) , com a finalidade de:
I - dotar o Sistema de Pessoal Civil da Administração
Federal (Sipec), criado pelo Decreto n? 67.326(1), de 5 de outubro
de 1970, de instrumento de modernização da administração de
recursos humanos e de viabilização da integração sistêmica nessa área;
II - atender ao Departamento de Recursos Humanos da
Secretaria da Administração Federal, nas atividades de planejamento, coordenação, supervisão, controle e desenvolvimento de
recursos humanos da Administração Pública Federal direta, de
ex-Territórios, das autarquias e das fundações públicas;
III - atender às unidades de pessoal dos órgãos e entidades referidos no inciso anterior no desenvolvimento de suas atividades.
Parágrafo único. Compete ao Departamento de Recursos
Humanos da Secretaria da Administração Federal a supervisão
e coordenação dos processos de desenvolvimento e manutenção
do Siape.
Art. 2? Serão cadastrados no Siape todos os servidores civis da Administração Pública Federal direta, dos ex-Territórios, das autarquias e das fundações públicas que recebam recursos à conta do Tesouro Nacional, para efeito de controle administrativo, financeiro e orçamentário pelos órgãos centrais da
Administração Pública Federal, bem assim de execução da fo(1) V. Coleção das Leis de 1970, volume VII, pág. 16.
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 182(3):1889-2283. maio/jun. 1990.
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lha de pagamentos unificada e padronizada, em articulação com
o Departamento do Tesouro Nacional do Ministério da Economia, Fazenda e Planejamento.
Art. 3? O Siape será desenvolvido de forma modular, a ser
implantado por etapas, de acordo com as prioridades a serem
estabelecidas pelo órgão gestor do sistema.
Parágrafo único. Os módulos Tabelas, Cadastro Básico,
Folha de Pagamento e Informações Gerenciais do Siape, já desenvolvidos, deverão ter o processo de implantação definitiva
concluído no decorrer do exercício de 1990.
Art. 4? A alimentação e manutenção dos dados necessários ao processamento do Siape são de responsabilidade de cada
órgão, na sua área de competência.
Art. 5? A Secretaria da Administração Federal, através do
seu Departamento de Recursos Humanos, expedirá as instruções complementares necessárias à consecução dos objetivos e
prazos determinados neste decreto.
Art. 6? Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 7? Revogam-se as disposições em contrário.
Brasília, 19 de junho de 1990; 169? da Independência e
102? da República.
FERNANDO COLLOR
Bernardo Cabral
Zélia M. Cardoso de Mello
DECRETO N? 99.329, DE 19 DE JUNHO DE 1990
Abre ao Ministério do Exército, em favor da Secretaria de Economia e Finanças,
crédito suplementar de Cr$ 500.000,00, para
reforço de dotação consignada no vigente
Orçamento.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição
que lhe confere o artigo 84, inciso IV, da Constituição, e da autorização contida no artigo 11, inciso 1, letra b, da Lei n? 7.999,
de 31 de janeiro de 1990,
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 182(31:1889-2283. maío/jun. 1990.
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DECRETA:
Art. 1? Fica aberto ao Ministério do Exército, em favor da
Secretaria de Economia e Finanças, crédito suplementar de Cr$
500.000,00 (quinhentos mil cruzeiros), para atender a programação indicada no Anexo I deste decreto.
Art. 2? Os recursos necessários à execução do disposto no
artigo anterior decorrerão de anulação parcial da dotação indicada no Anexo II deste decreto e no montante especificado.
Art. 3? Os valores constantes deste decreto foram calculados com base na Unidade de Referência Orçamentária relativa
ao mês de março de 1990.
Art. 4? Este crédito refere-se ao remanejamento de recursos a nível de grupo de despesa, não implicando em alteração
do valor total da subatividade.
Art. 5? Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 6? Revogam-se as disposições em contrário.
Brasília, 19 de junho de 1990:, 169? da Independência e
102? da República.
FERNANDO COLLOR
Zélia M. Cardoso de Mello
Os anexos estão publicados no DO de 20.6.1990, pég. 11841.

DECRETO N? 99.330, DE 19 DE JUNHO DE 1990
Transfere dotações consignadas nos
Orçamentos da União, e dá outras
providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição
que lhe confere o artigo 84, inciso IV, da Constituição Federal,
e tendo em vista o disposto no artigo 27, §§ 3? e 4?, da Lei n?
8.028, de 12 de abril de 1990,
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 182(3):1889-2283, maío/jun. 1990.
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DECRETA:
Art. 1? São apropriadas, aos órgãos e entidades relacionados no Anexo I, as dotações constantes do Anexo H, nos montantes especificados, mantida a respectiva classificação funcional-programática, inclusive os títulos, descritores, metas e objetivos.
Art. 2? Os empenhos, liquidações e pagamentos efetuados
pelos órgãos e entidades constantes do Anexo II deste decreto
deverão ser deduzidos das dotações ora apropriadas.
Art. 3? Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 4? Revogam-se as disposições em contrário.
Brasília, 19 de junho de 1990; 169? da Independência e
102? da República.
FERNANDO COLLOR
Zélia M. Cardoso de Mello
Os anexos estão publicados no DO de 20.6.1990, págs. 11842/11843.

DECRETO N? 99.331, DE 20 DE JUNHO DE 1990
Declara a desnecessidade de cargos e
empregos do Quadro e Tabela Permanentes
do Ministério da Educação e dá outras
providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição
que lhe conferem os arts. 84, inciso IV e 41, § 3?, da Constituição, e o disposto na Lei n? 8.028, de 12 de abril de 1990,
DECRETA:
Art. I? São declarados desnecessários os cargos e empregos do Quadro e Tabela Permanentes do Ministério da Educação, integrantes do Anexo I deste decreto.
Art. 2? Os ocupantes dos cargos e empregos a que se refere o artigo anterior, relacionados no Anexo 11 deste decreto, são
colocados em disponibilidade remunerada.
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília. 182(3):1889-2283, maio/jun. 1990.
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Art. 3? Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 20 de junho de 1990; 169? da Independência e
102? da República.
FERNANDO COLLOR
Bernardo Cabral
Mário César Flores
Carlos Tinoco Ribeiro Gomes
Francisco Rezek
Carlos Chiarelli
Sócrates da Costa Monteiro
Alceni Guerra
Zélia M. Cardoso de Mello
Antonio Cabrera Mano Filho
Antonio Magri
Ozires Silva
Margarida Procópio
Os anexos estão publicados no

no de 21.6.1990,

pág. 11929.

DECRETO N? 99.332, DE 20 DE JUNHO DE 1990
Declara a desnecessidade de cargos e
empregos do Quadro e Tabela Permanentes
do Instituto Nacional de Assistência Médica da Previdência Social e dá outras
providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição
que lhe conferem os arts. 84, inciso IV e 41, § 3?, da Constituição, e o disposto na Lei n? 8.028, de 12 de abril de 1990,
DECRETA:
Art. I? São declarados desnecessários 08 cargos e empregos do Quadro e Tabela Permanentes do Instituto Nacional de
Assistência Médica da Previdência Social, integrantes do Anexo I deste decreto.
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 182(3):1889-2283, maio/jun. 1990.
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Art. 2? Os ocupantes dos cargos e empregos a que se refere o artigo anterior, relacionados no Anexo 11 deste decreto, são
colocados em disponibilidade remunerada.
Art.. 3? Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 20 de junho de 1990; 169? da Independência e
102? da República.
FERNANDO COLLOR
Bernardo Cabral
Mário César Flores
Carlos Tinoco Ribeiro Gomes
Francisco Rezek
Carlos Chiarelli
Sócrates da Costa Monteiro
Alceni Guerra
Zélia M. Cardoso de Mello
Antonio Cabrera Mano Filho
Antonio Magri
Ozires Silva
Margarida Procópio
Os anexos estão publicados no DO de 21.6.1990, págs. 11929/11930.

DECRETO N? 99.333, DE 20 DE JUNHO DE 1990
Extingue cargos e empregos do Quadro
e Tabela de Pessoal da extinta Superintendência do Desenvolvimento da Região Sul e
dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição
que lhe conferem os arts. 84, inciso IV e 41, § 3?, da Constituição, e o disposto na Lei n? 8.029, de 12 de abril de 1990,
DECRETA:
Art. I? São extintos os cargos e empregos do Quadro e Tabela de Pessoal da extinta Superintendência do Desenvolvimento da Região Sul, integrantes do Anexo I deste decreto.
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 182(3);1889-2283, maio/jun. 1990.
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Art. 2? Os ocupantes dos cargos e empregos a que se refere o artigo anterior, relacionados no Anexo II deste decreto são
colocados em disponibilidade remunerada.
Art. 3? Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Brasília, 20 de junho de 1990; 169? da Independência e
102? da República.
FERNANDO COLLOR
Bernardo Cabral
Mário César Flores
Carlos Tinoco Ribeiro Gomes
Francisco Rezek
Carlos Chiarelli
Sócrates da Costa Monteiro
Alceni Guerra
Zélia M. Cardoso de Mello
Antonio Cabrera Mano Filho
Antonio Magri
Ozires Silva
Margarida Procópio
Os anexos estão publicados no DO de 21.6,1990, págs , 11930/11931.

DECRETO N? 99.334, DE 20 DE JUNHO DE 1990
Declara a desnecessidade de cargos e
empregos do Quadro e Tabela Permanentes
do Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição
que lhe conferem os arts. 84, inciso IV e 41, § 3?, da Constituição, e o disposto na Lei n? 8.028, de 12 de abril de 1990,
DECRETA:
Art. 1? São declarados desnecessários os cargos e empregos do Quadro e Tabela Permanentes do Instituto Nacional de
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília. 182(3):1889-2283, maío/Iun. 1990.
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Colonização e Reforma Agrária, integrantes do Anexo I deste
decreto.
Art. 2? Os ocupantes dos cargos e empregos a que se refere o artigo anterior, relacionados no Anexo II deste decreto são
colocados em disponibilidade remunerada.
Art. 3? Este decreto entra em vigor na data de sua publícação.
Brasília, 20 de junho de 1990; 169? da Independência e
102? da República.
FERNANDO COLLOR

Bernardo Cabral
Mário César Flores
Carlos Tinoco Ribeiro Gomes
Francisco Rezek
Carlos ChiarelJi
Sócrates da Costa Monteiro
Alceni Guerra
Zélia M. Cardoso de Mello
Antonio Cabrera Mano Filho
Antonio Magri
Ozires Silva
Margarida Procópio
Os anexos estão publicados no DO de 21.6.1990, págs. 11931/11945.

DECRETO N? 99.335, DE 20 DE JUNHO DE 1990
Declara a desnecessidade de cargos e
empregos do Quadro e Tabela Permanentes
do Ministério da Saúde e dá outras nrovídências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição
que lhe conferem os arts. 84, inciso IV, e 41, § 3?, da Constituição, e o disposto na Lei n? 8.028, de 12 de abril de 1990,
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 182(3):1889-2283, maio/jun. 1990.
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DECRETA:
Art. 1~ São declarados desnecessários os cargos e empregos do Quadro e Tabela Permanentes do Ministério da Saúde,
integrantes do Anexo I deste decreto.
Art. 2? Os ocupantes dos cargos e empregos a que se refere o artigo anterior. relacionados no Anexo 11 deste decreto, são
colocados em disponibilidade remunerada.
Art. 3? Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 20 de junho de 1990; 169? da Independência e
102? da República.
FERNANDO COLLOR

Bernardo Cabral
Mário César Flores
Carlos Tinoco Ribeiro Gomes

Francisco Rezek
Carlos Chiarelli
Sócrates da Costa Monteiro
Alceni Guerra
Zélia M. Cardoso de Mello
Antonio Cabrera Mano Filho
Antonio Magri
Ozires Silva
Margarida Procópio
Os anexos estão publicados no DO de 21.6.1990, págs. 11946/11956.

DECRETO N? 99.336, DE 21 DE JUNHO DE 1990
Declara a desnecessidade de cargos e
empregos do Quadro e Tabela Permanentes
do extinto Ministério da Agricultura e dá
outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição
que lhe conferem os arts. 84, inciso IV, e 41, § 3?, da Constituição, e o disposto na Lei n? 8.028, de 12 de abril de 1990,
Cal. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 182(3):1889-2283, maio/jun. 1990.
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DECRETA:
Art. 1~ São declarados desnecessários os cargos e empregos do Quadro e Tabela Permanentes do ex-Ministério da Agricultura, integrantes do anexo deste decreto.
Art. 2~ Os ocupantes dos cargos e empregos a que se refere o artigo anterior são colocados em disponibilidade remunerada.
Art. 3? Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
102~

Brasília, 21 de junho de 1990; 169~ da Independência e
da República.
FERNANDO COLLOR
Bernardo Cabral
Mário César Flores
Carlos Tinoco Ribeiro Gomes
Francisco Rezek
Carlos Chiarelli
Sócrates da Costa Monteiro
Alceni Guerra
Zélia M. Cardoso de Mello
Antonio Cabrera Mano Filho
Antonio Magri
Ozires Silva
Margarida Procópio

o anexo está publicado no DO
DECRETO

N~

de 22.6.1990, pags. 12017/12022.

99.337, DE 21 DE JUNHO DE 1990 (*)
Declara a desnecessidade de cargos e
empregos do Quadro e Tabela Permanentes
dos órgàos que menciona e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição
que lhe conferem os arts. 84, inciso IV e 41, § 3~, da Constituição, e o disposto na Lei n? 8.028, de 12 de abril de 1990,
(*) Republícado no DO de 25.6.1990 (v. pág. 2231 deste volume).

Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 182(3):1889-2283, maío/Iun. 1990.
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DECRETA:
Art. I? São declarados desnecessários os cargos e empregos do Quadro e Tabela Permanentes da Fundação Serviços de
Saúde Pública e da Superintendência de Campanhas de Saúde
Pública, integrantes dos Anexos I e lU deste decreto.
Art. 2? Os ocupantes dos cargos e empregos a que se refere o artigo anterior, relacionados nos Anexos U e IV deste decreto, são colocados em disponibilidade remunerada.
Art. 3? Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasflia, 21 de junho de 1990; 169? da Independência e
102? da República.
FERNANDO COLLOR
Bernardo Cabral
Mário César Flores
Carlos Tinoco Ribeiro Gomes
Francisco Rezek
Carlos Chiarelli
Sócrates da Costa Monteiro
Alceni Guerra
Zélia M. Cardoso de Mello
Antonio Cabrera Mano Filho
Antonio Magri
Ozires Silva
Margarida Procópio
Os anexos estão publicados no DO de 22.6.1990, pégs. 12022/12087.

DECRETO N? 99.338, DE 22 DE JUNHO DE 1990
Concede à empresa American Airlines
Inc. autorização para funcionar no Brasil.

o PRESIDENTE DA REPÚBLICA, usando das atribuições que lhe confere o artigo 84, item IV, da Constituição, tendo
em vista o Decreto n? 92.319, de 23 de janeiro de 1986, e a Lei n?
7.565, de 19 de dezembro de 1986,
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 182(3):1889-2283, maio/jun. 1990.

2233
DECRETA:
Art. 1 ~ E concedida à American Airlines Inc., com sede
no Estado de Delaware, Estados Unidos da América do Norte,
autorização para funcionar no Brasil como empresa regular de
transporte aéreo, com o Contrato Social e Estatuto que apresentou, e com o capital destinado às suas operações estimado em
1.000 (um mil) BTN - Bônus do Tesouro Nacional, obrigada a
cumprir integralmente as leis e os regulamentos em vigor ou
que venham a vigorar sobre o objeto da presente autorização.
Art. 2~ Este decreto é acompanhado pelo Contrato Social,
Estatuto e demais documentos mencionados no artigo 2? do Decreto n~ 92.319, de 23 de janeiro de 1986.
Art. 3~ O exercício efetivo de qualquer atividade da American Airlines Inc. no Brasil, relacionada com os serviços de
transporte aéreo regular, ficará sujeito à legislação brasileira no
que for aplicável.
Art.

4~

Ficam, ainda, estabelecidas as seguintes cláusu-

las:
I - A American Airlines Inc. é obrigada a ter, permanentemente, um representante no Brasil, com plenos e ilimitados poderes para tratar e, definitivamente, resolver as questões
que se suscitarem, quer com o Governo, quer com particulares,
podendo ser demandado e receber citação inicial pela empresa.
II - Todos os atos praticados no Brasil ficarão sujeitos
unicamente às respectivas leis, regulamentos e à jurisdição de
seus tribunais judiciários ou administrativos, sem que, em tempo algum, possa a referida empresa reclamar exceção, fundada
no Contrato Social e no Estatuto, cujas disposições não poderão
servir de base para qualquer reclamação concernente à execução das obras ou serviços a que eles se referem.
III - A empresa não poderá realizar no Brasil os objetivos constantes do seu Contrato Social, do seu Estatuto, e da
Certidão n? 18358, de 30 de abril de 1990, que são vedados a empresas estrangeiras, e só poderá exercer os que dependam da
permissão governamental, depois desta obtida e sob as condições em que foi concedida.
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 182(31:1889-2283, maio/jun. 1990.
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IV - Qualquer alteração que a empresa fizer em seu Contrato Social ou Estatuto dependerá de aprovação do Governo
Federal para produzir efeitos no Brasil.
V - ser-lhe-á cassada a autorização para funcionamento
no Brasil se infringir as cláusulas anteriores e as disposições
constantes do Acordo sobre Transporte Aéreo entre o Brasil e
os Estados Unidos da América do Norte, firmado no dia 21 de
março de 1989 ou se, a juizo do Governo brasileiro, a empresa
exercer atividades contrárias ao interesse público.
VI - a transgressão de qualquer das cláusulas para a
qual não exista cominação especial, e a prática de infrações de
tarifas de transportes 'aprovadas ou autorizadas pela autoridade
brasileira competente, serão punidas com as multas estabelecidas pela legislação interna. No caso de reincidência, poderá ser
cassada a autorização concedida.
VII - Para efeito do artigo 5? do Acordo sobre Transporte
Aéreo, ser-Ihe-ão aplicadas as leis e os regulamentos brasileiros
relativos à entrada, permanência ou saída de aeronaves, bem
como à entrada. permanência ou saída de passageiros, tripulação ou carga das aeronaves.
Art. 5? O presente decreto entrará em vigor na data de
sua publicação.
Brasília, 22 de junho de 1990; 169? da Independência e
102? da República.
FERNANDO COLLOR
Sócrates da Costa Monteiro
O texto do anexo está publicado no DO de 25.6.1990, págs. 12160/12167.

DECRETO N? 99.339, DE 22 DE JUNHO DE 1990
Declara a desnecessidade de cargos e
empregos do Quadro e Tabela Permanentes
do extinto Ministério do Trabalho e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição
que lhe conferem os arts. 84, inciso IV e 41, § 3? da Constituição,
e o disposto na Lei n? 8.028, de 12 de abril de 1990,
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 182(3):1889-2283, maio/jun. 1990.
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DECRETA:
Art. I? São declarados desnecessários os cargos e empregos do Quadro e Tabela Permanentes do extinto Ministério do
Trabalho, integrantes do Anexo I deste decreto.
Art. 2~ Os ocupantes dos cargos e empregos a que se refere
o artigo anterior, relacionados no Anexo II deste decreto, são colocados em disponibilidade remunerada.
Art. 3~ Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 22 de junho de 1990; 169~ da Independência e
102? da República.

FERNANDO COLLOR
Bernardo Cabral
Mário César Flores
Carlos Tinoco Ribeiro Gomes
Francisco Rezek
Carlos Chiarelli
Sócrates da Costa Monteiro
Alceni Guerra
Zélia M. Cardoso de Mello
Antonio Cabrera Mano Filho
Antonio Magri
Ozires Silva
Margarida Procópio
Os anexos estão publicados no DO de 25.6.1990, págs. 12167/12188.

DECRETO

N~

99.340, DE 22 DE JUNHO DE 1990
Promulga O Tratado de Extradição, entre a República Federativa do Brasil e o
Reino da Espanha.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, usando das atribuições
que lhe confere o art. 84, inciso VIII, da Constituição, e
Considerando que o Congresso Nacional aprovou pelo Decreto Legislativo n? 75, de 29 de novembro de 1989, o Tratado de
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília. 182(3):1889-2283, maio/jun. 1990.
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Extradição, celebrado entre a República Federativa do Brasil e o
Reino da Espanha, celebrado em Brasília, a 2 de fevereiro de
1988;
Considerando que o referido tratado entrará em vigor em 30
de junho de 1990, na forma de seu art. XXIII,
DECRETA:
Art. I? O Tratado de Extradição, entre a República Federativa do Brasil e o Reino da Espanha, apenso por cópia ao presente decreto, será executado e cumprido tão inteiramente como
nele se contém.
Art. 2? Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposiçôes em contrário.
Brasília, 22 de junho de 1990; 169? da Independência e
102? da República.
FERNANDO COLLOR
Francisco Rezek
O texto do tratado está publicado no DO de 25.6.1990, págs . 12189/12192.

DECRETO N? 99.341, DE 25 DE JUNHO DE 1990
Declara de utilidade pública, para fins
de desapropriação total ou parcial ou instituíçéa de servidão administrativa ou de
passagem, em favor da Petróleo Brasileiro
S.A., {Petrobrás}, imáveie constituídos de
terras e benfeitorias, situados nos Municípios de Estância Balneária de Praia
Grande, São Vicente e Cubatão, no Estado
de São Paulo, necessários li construção do
gasoduto Praia Grande/RPBC.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições
que lhe confere o art. 84, item IV, da Constituição, tendo em
vista o disposto no art. 24 da Lei n? 2.004, de 3 de outubro de
1953, e de conformidade com o Decreto-Lei n? 3.365, de 21 de junho de 1941, alterado pela Lei n? 2.786, de 21 de maio de 1956, e
pelo Decreto-Lei n? 1.075, de 22 de janeiro de 1970, atendendo à
necessidade de a Petróleo Brasileiro S.A., (Petrobrás), construir
o gasoduto Praia Grande/RPBC, no Estado de São Paulo,
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 182(3):1889-2283, maio/fun. 1990.
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DECRETA:
Art. I? Ficam declarados de utilidade pública, para fins
de desapropriação total ou parcial ou instituição de servidão administrativa ou de passagem, em favor da Petróleo Brasileiro
S.A. (Petrobrás), os imóveis constituidos de terras e benfeitorias, compreendidos numa faixa de terra situada nos Municipios de Estância Balneária de Praia Grande, São Vicente e
Cubatão, no Estado de São Paulo, os quais se encontram relacionados neste decreto e assinalados na planta e desenho constantes do Processo MME n? 27000.000827/90-08.
Parágrafo único. À faixa de terra a que se refere este decreto, assim se descreve e se caracteriza:

Descrição da Faixa
A diretriz da faixa do gasoduto tem inicio no Município de
Estância Balneária de Praia Grande, no Estado de São Paulo,
com ponto inicial denominado PI-O (km 0-120,00m) situado na
praia, lateralmente à Avenida Presidente Castelo Branco, ponto
este situado a 373.385m a Nordeste do Posto de Salvamento n? 9
e a 1.188,294m a sudoeste da estátua de Iernanjá, na Praia Grande, próximo ao Balneário Pires e Vila Mirim, sendo que o ponto
de coordenadas UTM N=7.344.943,990 e E =357.986,605 (Xixová)
foi utilizado como origem do sistema de coordenadas topográficas utilizada para a locação da faixa; partindo do PI-O, de coordenadas Y=7.340.902,416 e X=348.262,335, com o rumo de
52'52'12,9" NWe distância de 1.738,434m chega-se ao PI-1, neste trecho a diretriz cruza a A v. Presidente Castelo Branco, Av.
Presidente Kennedy, Rodovia Juquiá/São Vicente e canal de
drenagem; neste trecho a largura total da faixa é de 32,00m, sen
do 17,00m para o lado esquerdo do eixo e 15,00m para o lado direito, exceto entre o km 0-65,70 e o km 0-5,70m que a faixa é de
49,25m de largura, sendo 34,25m para o lado esquerdo do eixo e
15,00m para o lado direito; no PI-I, existe a igualdade de quilometragem, onde o km 1+618,434m (ré) coincide com o km
1+620,938m (vante); partindo do PI-1, de coordenadas
Y=7.341.951,772 e X=346.876,333, com o rumo de 16'11'39,6"
NE e distância de 867,247m, chega-se ao PI-2 neste trecho a diretriz segue aproximadamente paralela à estrada de ferro da Fepasa, ramal Santos/Juquiá, canal de drenagem e Rodovia Pe.
Manoel da Nóbrega; neste trecho a largura total da faixa é vaCol. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 182(3):1889-2283, maio/jun. 1990.
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riável entre 20,00m e 21,50m, sendo 17,00m para o lado direito
do eixo e variável entre 3,00m e 4,50m para o lado esquerdo; partindo do PI-2, de coordenadas Y=7.342.784,608 e
X=347.118,204, com o rumo de 52°02'53,4" NW e distância de
1.823,910m chega-se ao PI-3, neste trecho a diretriz cruza a estrada de ferro da Fepasa, ramal Santos/ J uquiá, e a rodovia Pe.
Manoel da Nóbrega, seguindo aproximadamente paralela à faixa da linha de alta tensão da Eletropaulo; partindo do PI-3, de
coordenadas Y=7.343.906,311 e X=345.680,000, com o rumo de
0°00',00,0" NE e distância de 90,805m, chega-se ao PI-4, neste
trecho cruza-se o Rio Branco; partindo do PI-4, de coordenadas
Y=7.343.997,116 e X=345.680,000, com o rumo de 31°10'57,7"
NW e distância de 9l0,191m, chega-se ao PI-5, neste trecho a diretriz caminha aproximadamente paralela à faixa da linha de alta tensão da Eletropaulo; o trecho compreendido entre o PI-2 e
PI-5, a largura de faixa é de 20,00m, sendo 5,00m para o lado es'querdo do eixo e 15,00m para o lado direito, exceto no trecho entre o km 4+168,543 ao km 4+213,543m e km 4+498,00m ao km
4+543,00m, onde a faixa tem a largura de 35,00m sendo 20,00
para o lado esquerdo do eixo e 15,00m para o lado direito; partindo do PI-5, de coordenadas Y = 7.344.775,803 e X = 345.208,732,
com o rumo de 30 0 3 2 ' 5 8 , 3 " N E e distância de 754,629m, chega-se
ao PI-6, neste trecho a diretriz cruza a faixa sob as linhas de alta tensão da Eletropaulo; partindo do PI-6, de coordenadas
Y=7.345.425,682 e X=345.592,297, com o rumo de 51"03'54,6"NE
e distância de 582,761m, chega-se ao PI-7, parte deste trecho a
diretriz segue aproximadamente paralela à estrada de ferro da
Fepasa, ramais Paratinga/Perequê e Paratinga/Samaritá; partindo do PI-7, de coordenadas Y=7.345.791,910 e X=346.045,604,
com o rumo de 15°38'22,8 NW e distância de 54.676m, chega-se
ao PI-8, neste trecho a diretriz cruza a estrada de ferro da Fepasa, ramal Paratinga/Samaritá; partindo do PI-8, de coordenadas
Y=7.345.844,562 e X=346.030,864, com o rumo de 3°45'31,4" NW
e distáncia de 463,838m, chega-se ao PI-9, este trecho da diretriz
cruza a estrada de ferro Fepasa no ramo de ligação dos ramais
Paratinga/Samaritá e Paratinga/Perequê, onde a seguir caminha aproximadamente paralela ao pátio de Paratínga, situado
no ramal Paratinga/Perequê; partindo do PI-9, de coordenadas
Y=7.346.307,402 e X=346.000,457, com rumo de 7°05'45,6" NE e
distância de 71,572m, chega-se ao PI-I0; partindo do PI-I0, de
coordenadas Y=7.346.378,425 e X=346.009,299, com o rumo de
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 182(3):1889-2283, maio/jun. 1990.
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18°44'46,3" NE e distância de 100,667m, chega-se ao PIoU;
partindo do PI-U, de coordenadas Y=7.346.473,752 e
X=346.041.651, com o rumo de 46°09'50,9" NE e distância de
265,484m, chega-se ao PI-12; o trecho compreendido entre o PI-9
e PI-12, a diretriz segue aproximadamente paralela ao pátio de
Paratinga, situado no ramal Paratinga/Perequê da estrada de
ferro da Fepasa; partindo do PI-12, de coordenadas
Y=7.346.657,625 e X=346.233,152, com o rumo de 30°17'18,9"
NE e distância de 478,490m, chega-se ao PI-13, onde neste intervalo (km 7+743.435m) situa-se o limite entre os Municípios da
Estância Balneária de Praia Grande e São Vicente; partindo do
PI-13, de coordenadas Y=7.347.070,799 e X=346.474,481, com o
rumo de 28°55'42,7" NE e distância de 200,883m, chega-se ao PI14; o trecho compreendido entre o PI-12 e PI-14, a diretriz segue
aproximadamente paralela à estrada de ferro da Fepasa, ramal
Paratinga/Perequê; partindo do PI-14, de coordenadas
Y=7.347.246,617 e X=346.571,652, com o rumo de 84°35'34,1"
NE e distância de 106,512m, chega-se ao PI-15; partindo do PI15, de coordenadas Y=7.347.256,654 e X=346.677,690, com o rumo de 70°33'37,8" NE e distância de 75,884m, chega-se ao PI-16;
partindo do PI-16, de coordenadas Y=7.347.281.909 e
X=346.749,248, com o rumo de 70°34'22,7" NE e distância de
65,048m, chega-se ao PI-17; partindo do PI-17, de coordenadas
Y=7.347.303,544 e X=346.810,593, com o rumo de 80°12'37,4"
NE e distância de 165,585m, chega-se ao PI-18; partindo do PI18, de coordenadas Y=7.347.331,699 e X=346.973,767, com o rumo de 80°07'58,4" NE e distância de 76,U5m, chega-se ao PI-19;
partindo do PI-19, de coordenadas Y=7.347.344,742 e
X=347.048.756, com o rumo de 80°24'27,4" NE e distância de
86,693m, chega-se ao PI-20; partindo do PI-20, de coordenadas
Y=7.347.359.189 e X=347.134,237, com o rumo de 80°21'16,5"
NE e distância de 174,085m, chega-se ao PI-21; a partir do PI-14
e até o PI-21 a diretriz deflete à direita em relação à estrada de ferro Fepasa; partindo do PI-21, de coordenadas
Y=7.347.388.357 e X=347.305,861, com o rumo de 26°30'08,6"
NE e distância de 666,424m, chega-se ao PI-22; partindo do PI-22, de coordenadas Y=7.347.984,750 e X=347.603,243, com o rumo de 44°25'08,9" e distância de 67,653m, chega-se ao PI-23;
partindo do PI-23, de coordenadas Y=7.348.033,071 e
X=347.650,594, com o rumo de 43°53'22,9" NE e distância de
37,983m, chega-se ao PI-24; partindo do PI-24, de coordenadas
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 182(3):1889-2283, maío/jun. 1990.
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Y-7.348.060,444 e X=347.676,926, com o rumo de 44°24'25,7" NE
e distância de 113,355m, chega-se ao PI-25; partindo do PI-25, de
coordenadas Y=7.348.141,423 e X=347.756,247, com o rumo de
15°43'29,6" NE e distância de 64,945m, chega-se ao PI-26;
partindo do PI-26, de coordenadas Y=7.348.203,938 e
X=347.773,848, com o rumo de 41"32'24,1" NE e distância de
54,481m, chega-se ao PI-27; partindo do PI-27, de coordenadas
Y=7.348.244,716 e X=347.809,977, com o rumo de 2°44'57,8" NE
e distância de 61,474m, chega-se ao PI-28; partindo do PI-28, de
coordenadas Y=7.348.306,119 e X=347.812,925, com o rumo de
25°37'24,9" NE e distância de 106,441m, chega-se ao PI-29; partindo
do
PI-29,
de
coordenadas
Y=7.348,402,092
e
X=347.858,956, com o rumo de 12°36'49,6" NE e distância de
99,779m, chega-se ao PI-30; partindo do PI-30, de coordenadas
Y=7.348,499,462 e X=347.880,746, com o rumo de 7°13'41,5" NE
e distância de 132,586m, chega-se ao PI-31; partindo do PI-31, de
coordenadas Y=7.348.630,995 e X=347.897,428, com o rumo de
42°53'18,6" NE e distância de 84,290m, chega-se ao PI-32;
partindo do PI-32, de coordenadas Y=7.348.692.752 e
X=347.954,794, com o rumo de 37°31'51,5" NE e distância de
175,071m, chega-se ao PI-33; partindo do PI-33, de coordenadas
Y=7.348.836,588 e X=348.061,445, com o rumo de 71°59'28,8"
NE e distância de 122,403m, chega-se ao PI-34; partindo do PI34, de coordenadas Y=7.348.869,430 e X=348.177,851, com o rumo de 71°26'54,6" NE e distância de 337,987m, chega-se ao PIo
35; partindo do PI-35, de coordenadas Y=7.348.976,963 e
X=348,498,276, com o rumo de 9°07'06,0" NE e distância de
109,147m, chega-se ao PI-36; partindo do PI-36, de coordenadas
Y=7.349.084,731 e X=348.515,573, com o rumo de 42°13'45,6"
NE e distância de 134,873m, chega-se ao PI-37; partindo do PI37, de coordenadas Y=7.349.184,599 e X=348.606,221, com o rumo de 42°11'10,5" NE e distância de 369,154m, chega-se ao PI38; partindo do PI-38, de coordenadas Y=7.349,458,130 e
X=348.854,124, com o rumo de 20°25'28,8" NE e distância de
101,927m, chega-se ao PI-39; partindo do PI-39, de coordenadas
Y=7.349.553,649 e X=348.889,694, com o rumo de 26°50'07,5"
NE e distância de 95,015m, chega-se ao PI-40; partindo do PI-40,
de coordenadas Y=7.349.638,431 e X=348.932,587, com o rumo
de 26°47'38,1" NE e distância de 335,552m, chega-se ao PI-41;
partindo do PI-41, de coordenadas Y=7.349.937,956 e
X=349.083,848, com o rumo de 20°02'40,1" NE e distância de
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 182(3):1889-2283, maio/jun. 1990.
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105,380m, chega-se ao PI-42; partindo do PI-42, de coordenadas
Y=7.350.036,953 e X=349.119.967, com o rumo de 28'08'35,1"
NE e distância de 52,666m, chega-se ao PI-43; partindo do PI-43,
de coordenadas Y=7.350.083,392 e X=349.144,808, com o rumo
de 17'08'12,6" NE e distância de 61,742m, chega-se ao PI-44;
partindo do PI-44, de coordenadas Y=7.350.142,392 e
X=349.163,00l, com o rumo de 22'09'26,8" NE e distância de
108,309m, chega-se ao PI-45; o trecho compreendido entre o PI22 e o PI -45, a diretriz segue aproximadamente paralela à estrada de ferro da Fepasa, ramal Paratinga/Perequê; partindo do
PI-45, de coordenadas Y=7.350.242,703 e X=349.203,850, com o
rumo de 21'34'42,8" NE e distância de 124,233m, chega-se ao PI46; partindo do PI-46, de coordenadas Y=7.350.358,229 e
X=349.249,540, com o rumo de 33'09'17,3" NE e distância de
618,795m, chega-se ao PI-47; partindo do PI-47, de coordenadas
Y=7.350.876,282 e X=349.587,961, com o rumo de 12'41'25,5"
NE e distância de 70,567m, chega-se ao PI-48; partindo do PI-48,
de coordenadas Y=7.350.945,125 e X=349.603,464, com o rumo
de 13'29'04,2" NE e distância de 90,611m, chega-se ao PI-49;
partindo do PI-49, de coordenadas Y=7.351.033,238 e
X=349.624,592, com o rumo de 13'08'25,1" NW e distância de
206,979m, chega-se ao PI-50; partindo do PI-50, de coordenadas
Y=7.351.234,798 e X=349.577,538, com o rumo de 13'00'09,7"
NW e distância de 222,234m, chega-se ao PI-51; a partir do PI-45
e até o PI -47 e diretriz deflete à direita em relaçâo à estrada de
ferro da Fepasa e a partir deste até o PI-51, torna a defletir à
esquerda aproximando-se novamente junto à estrada de ferro; partindo do PI-51, de coordenadas Y=7.351.451,334 e
X=349.527,536, com o rumo de 52'53'21,4" NW e distância de
44,726m, chega-se ao PI-52, neste trecho a diretriz cruza com a
estrada de ferro da Fepasa, ramal Paratinga/Perequê; o trecho
compreendido entre o PI -5 e o PI -52, a largura da faixa é
de 20,00m, sendo 3,00m para o lado esquerdo do eixo e 17,00m
para o lado direito; partindo do PI-52, de coordenadas
Y=7.351,478,320 e X=349.491,868, com o rumo de 17'38'37,0"
NE e distância de 107,136m, chega-se ao PI-53; partindo do PI53, de coordenadas Y=7.351.580,415 e X=349.524,341, com o rumo de 4'34'05,4" NE e distância de 127,227m, chega-se ao PI-54;
o trecho compreendido entre o PI -52 e o PI -54 a diretriz segue
aproximadamente paralela à estrada de ferro da Fepasa: partindo do PI-54, de coordenadas Y=7.351.707,238 e X=349.534,474,
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com o rumo de 58°40'50,6" NW e distância de 54,412m, chega-se
ao PI-55, onde neste trecho cruza-se o Rio Acarau; partindo do
PI-55, de coordenadas Y=7.351,735,522 e X=349.487,991, com o
rumo de 31"38,17,2" NE e distância de 50,122m, chega-se ao PI56; partindo do PI-56, de coordenadas Y = 7.351.778,195 e
X=349.514,282, com o rumo de 39°20'52,3" NE e distância de
95,891m, chega-se ao PI-57; partindo do PI-57, de coordenadas
Y=7.351.852,348 e X=349.575,080, com o rumo de 31"50'15,5"
NE e distância de 66,890m, chega-se ao PI-58; partindo do PI-58,
de coordenadas Y=7.351.909,175 e X=349.610,365, com o rumo
de 50°17'17,9" NE e distância de 70,240m, chega-se ao PI-59;
partindo do PI-59, de coordenadas Y=7.351.954,053 e
X=349.664,399, com o rumo de 56°27'59,6" NE e distância de
124,943m, chega-se ao PI-60; partindo do PI-60, de coordenadas
Y=7.352.023,075 e X=349.768,547, com o rumo de 83°27'12,9" SE
e distância de 70,590m, chega-se ao PI-61; o trecho compreendido entre o PI-55 e PI-61, a diretriz segue aproximadamente paralela à estrada de ferro da Fepasa; o trecho compreendido entre o PI-52 e o PI-61, a largura da faixa é de 20,00m, sendo
5,00m para o lado esquerdo do eixo e 15,00m para o lado direito;
partindo do PI-61, de coordenadas Y=7.352.015,027 e
X=349.838,677, com o rumo de 17°17'05,8" SE e distância de
52,094m, chega-se ao PI-62, neste trecho a diretriz cruza a estrada de ferro da Fepasa, ramal Paratinga/Perequê; próximo
ao km 14+832,34 (PI-62), transversalmente a diretriz da faixa do gasoduto, tem-se uma área, de forma geral trapezoidai com 1.558,40m2 , com as seguintes coordenadas dos vértices:
Y=7.351.946,905
e
X=349.856,063,
Y=7.351.802,313
e X=349.866,938,
Y=7.351.791,946 e X=349.857,582,
e
Y=7.351.950,562 e X=349.844,215; partindo do PI-62 de coordenadas Y=7.351.965,285 e X=349.854,155, com o rumo de
72°50'39,5" SE e distância de 108,117m, chega-se ao PI-63; partindo
do
PI-63,
de
coordenadas
Y=7.351.933,394
e
X=349.957,462, com o rumo de 89°19'34,4" NE e distância de
94,307m, chega-se ao PI-64; partindo do PI-64, de coordenadas
Y=7.351.934,503 e X=350.051,762, com o rumo de 79°21'52,6"
NE e distância de 222,087m, chega-se ao PI-65; partindo do PI65, de coordenadas Y=7.351.975,491 e X=350.270,034, com o rumo de 85°00'06,3" SE e distância de 97,631m, chega-se ao PI-66;
partindo do PI-66, de coordenadas Y=7.351.966,985 e
X=350.367,294, com o rumo de 70°19'29,9 NE e distância de
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151,673m, chega-se ao PI-67; partindo do PI-67, de coordenadas
Y=7.352.018,051 e X=350.510,112, com o rumo de 5.9°55'07,3"
NE e distância de 88,709m, chega-se ao PI-68; partindo do PI-68,
de coordenadas Y=7.352.062,515 e X=350.586,874, com o rumo
de 68°37'40,5" NE e distância de 53,468m, chega-se ao PI-69;
partindo do PI-69, de coordenadas Y=7.352.082,000 e
X=350.636,665, com o rumo de 67°41'11,9" NE e distância de
89.326m, chega-se ao PI-70; partindo do PI-70, de coordenadas
Y=7.352_115,914 e X=350.719,302, com o rumo de 54°23'31,6"
NE e distância de 226,937m, chega-se ao PI-71; partindo do PI71, de coordenadas Y=7.352.248,045 e X=350.903,806, com o rumo de 86°36'29,1 NE e distância de 33.<J63m, chega-se ao PI-72,
este localizado na margem do Rio Branco, sob a ponte da Rodovia Pe. Manoel da Nóbrega, km 62,5; onde a diretriz cruza com esta rodovia; partindo do PI-72, de coordenadas
Y=7.352.250.00I e X=350.936,811, com o rumo de 71°34'49,8"
NE e distância de 31,645m, chega-se ao PI-73; no PI-73, existe a
igualdade de quilometragem onde o km 16+29,303m, (ré) coincide com o km 16+29,256m, (vante); partindo do PI-73, de coordenadas Y=7.352.260,OOO e X=350.968,835, com o rumo de
33°40'11,6" NE e distância de 86,070m, chega-se ao PI-74; partindo
do
PI-74,
de
coordenadas
Y=7.352.331,631
e
X=351.0l4,553, com o rumo de 40°30'20,9" NE e distância de
227,833m, chega-se ao PI-75; partindo do PI-75, de coordenadas
Y=7.352.504,862 e X=351.162,536, com o rumo de 44°32'11,3"
NE e distância de 105,934m, chega-se ao PI-76; partindo do PI76, de coordenadas Y=7.352.580,372 e X=351.236,834, com o rumo de 46°34'33,1" NE e distância de 153,089m, chega-se ao PI77; partindo do PI-77, de coordenadas Y=7.352.685,604 e
X=351.348,020 com o rumo de 36°06'02,05" NE e distância de
201,208m, chega-se ao PI-78; partindo do PI-78, de coordenadas
Y=7.352.848,177 e X =351.466,573, com o rumo de 38°33'50,1"
NE e distância de 29,126m, chega-se ao PI-79; partindo do PI-79,
de coordenadas Y=7.352.870,951 e X=351.484,730, com o rumo de 0034'42,5" NE e distância de 32,631m, chega-se ao
PI-80; partindo do PI-80, de coordenadas Y=7.351.903,580 e
X=351.485,060, com o rumo de 13°02'36,5" NE e distância de
105,066m, chega-se ao PI-81; partindo do PI-81, de coordenadas
Y=7.353.005,936 e X=351.508,772, com o rumo de 7°36'26,4" NE
e distância de 200,268m, chega-se ao PI-82; partindo do PI-82, de
coordenadas Y=7.353.204,441 e X=351.535,284, com o rumo de
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10°51'15,1" NE e distância de 309,183m, chega-se ao PI-83;
partindo do PI-83, de coordenadas Y=7.353.508,093 e
X=351.593,507, com o rumo de 53°05'12,1" NW e distância de
82,125m, chega-se ao PI-84; partindo do PI-84, de coordenadas
Y=7.353.557,418 e X=351.527,844, com o rumo de 3°12'34,4" NE
e distância de 55,941m, chega-se ao PI-85; partindo do PI-85, de
coordenadas Y=7.353.613,271 e X=351.530,976, com o rumo de
5°39'58,7" NE e distância de 125,523m, chega-se ao PI-86;
partindo do PI-86, de coordenadas Y=7.356.738,181 e
X=351.543.370, com o rumo de 10°21'54,3" NE e distância de
155,008m, chega-se ao PI-87; partindo do PI-87, de coordenadas
Y=7.353.890,659 e X=351.571,258, com o rumo de 14°41'29,1"
NE e distância de 182,227m, chega-se ao PI-88; partindo do PI88, de coordenadas Y=7.354.066,928 e X=351.617,474, com o rumo de 18°04'29,8" NE e distância de 184,438m, chega-se ao PI89; partindo do PI-89, de coordenadas Y =7.354.242,264 e
X=351.674,697, com o rumo de 17°40'44,7" NE e distância de
136,388m, chega-se ao PI-90; partindo do PI-90, de coordenadas
Y=7.354.372,211 e X=351.716,116, com o rumo de 11°36'30,9"
NW e distância de 183,029m, chega-se ao PI-91; partindo do PI91, de coordenadas Y=7.354.551,496 e X=351.679,286, com o rumo de 38°50'20,1" NW e distância de 202,538m, chega-se ao PI92; partindo do PI-92, de coordenadas Y=7.354.709,255 e
X=351.552,268, com o rumo de 41°40'05,8" NW e distância de
372,919m, chega-se ao PI-93, onde neste intervalo (km
18+965,458m) situa-se o limite entre os Municípios de São Vicente e Cubatão: partindo do PI -93, de coordenadas
Y=7.354.987,828 e X=351.304,345, com o rumo de 21°10'07,7"
NW e distância de 222,495m, chega-se ao PI-94; partindo do PI94, de coordenadas Y=7.355.195,309 e X=351.223,998, com o rumo de 6°44'58,1 NE e distância de 269,315m, chega-se ao PI-95; o
trecho compreendido entre o PI-62 e o PI-95, a diretriz segue
aproximadamente paralela à estrada de ferro da Fepasa, ramal
Paratinga/Perequê, sendo que após o PI-73 e a Rodovia Pe.
Manoel da Nóbrega também segue paralela à estrada de
ferro; partindo do PI-95, de coordenadas Y=7.355.462,757 e
X=351.255,651, com o rumo de 49°04'38,9" NW e distância de
137,055m, chega-se ao PI-96, onde neste trecho a diretriz cruza a
estrada de ferro da Fepasa, ramal Paratinga/Perequê, a Rodovia Pe. Manoel da Nóbrega e a alça da ligação da Rodovia dos
Imigrantes com a Rodovia Pe, Manoel da Nóbrega; partindo do
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PI-96, de coordenadas Y=7.355.552,533 e X=351.152,093, com o
rumo de 32°04'25,4" NWe distância de 17,060m, chega-se ao PI97; partindo do PI-97, de coordenadas Y=7.355.566,989 e
X=351.143,034, com o rumo de 26°49'55,6" NW e distância de
65,433m, chega-se ao PI-98; partindo do PI-98, de coordenadas
Y=7.355.625,3'17 e X=351.113,499, com o rumo de 2°40'14,3" NW
e distância de 79,30lm, chega-se ao PI-99; partindo do PI-99, de
coordenadas Y=7.355.704,592 e X=351.109,804, com o rumo de
45°05'04,1" NW e distância de 53,133m, chega-se ao PI-I00;
partindo do PI-I00, de coordenadas Y=7.355.742,107 e
X=351.072,178, com rumo de 67°31'58,7" NW e distância de
127,830m, chega-se ao PI-IOl; partindo do PI-IOl, de coordenadas Y=7.355.790,958 e X=350.954,050, com o rumo de
25°44'39,4" NW e distância de 65,832m, chega-se ao PI-I02;
partindo do PI-I02, de coordenadas Y=7.355.850,256 e
X=350.925,455, com o rumo de 10°18'35,0" NE e distância de
242,125m, chega-se ao PI-I03, neste trecho a diretriz cruza a Rodovia dos Imigrantes sob o viaduto; no trecho compreendido entre o PI-61 e o PI-I02 a largura da faixa é de 20,00m, sendo
3,00m para o lado esquerdo do eixo e 17,OOm para o lado direito,
exceto no trecho entre o km 14+895,46m e o km 14 + 940,46m,
perfazendo uma extensão de 45,00m onde a largura da faixa do
lado esquerdo é variável entre 15,40m e 24,85m; partindo do PI103, de coordenadas Y=7.356.088,471 e X=350.968,788, com o rumo de 38°51'22,2" NE e distância de 98,920m, chega-se ao PI104, este situado próximo ao Caminho dos Pilões, também conhecido por Estrada dos Pilões; partindo do PI-I04, de coordenadas Y=7.356.165,502 e X=351.030,847, com o rumo de
34°34'30,2" NE e distância de 21,153m, chega-se ao PI-I05;
partindo do PI-I05, de coordenadas Y=7.356.182,919 e
X=351.042,851, com o rumo de 45°31'54,4" NE e distância de
53,104m, chega-se ao PI-I06; partindo do PI-I06, de coordenadas
Y=7.356.220,119 e X=351.080,748, com o rumo de 39°25'43,1"
NE e distância de 109,359m, chega-se ao PI-I07; partindo do PI107, de coordenadas Y=7.356.304,590 e X=351.150,204, com o rumo de 33°55'34,6" NE e distância de 38,003m, chega-se ao PI108; partindo do PI-I08, de coordenadas Y=7.356.336,123 e
X=351.171,414, com o rumo de 56°02'58,1" NE e distância de
27,479m, chega-se ao PI-I09; partindo do PI-I09, de coordenadas
Y=7.356.350,470 e X=351.194,209, com o rumo de 62°06'11,9"
NE e distância de 60,535m, chega-se ao PI-110; partindo do PICol. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 182(3):1889-2283, maio/jun. 1990.
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110, de coordenadas Y=7.356,379,793 e X=351.247,709, com o rumo de 74°07'14,9" NE e distância de 36,268m, chega-se ao P1111; partindo do PI-111, de coordenadas Y=7.356.389,716 e
X=351.282,593, com o rumo de 57°20'57,4" NE e distância de
28,883m, chega-se ao PI-112; partindo do PI-112, de coordenadas
Y=7.356.405,299 e X=351.306,912, com o rumo de 31'28'15,8"
NE e distância de 27,166m, chega-se ao PI-113; partindo do PI113, de coordenadas Y=7.356.428,469 e X=351.321.094, com o rumo de 24°59'17,0" NE e distância de 35,767m, chega-se ao PI114; partindo do PI-114, de coordenadas Y=7.356.460,888 e
X=351.336,203, como rumo de 38°32'02,2" NE e distância de
29,152m, chega-se ao PI-115; partindo do PI-115, de coordenadas
Y=7.356.483,692 e X=351.354,364, com o rumo de 50°08'36,9"
NE e distância de 108,979m, chega-se ao PI-116; partindo do PI116, de coordenadas Y=7.356.553,532 e X=351.438,022, com o rumo de 29°54'20,7" NE e distância de 71,388m, chega-se ao PI117; partindo do PI-117, de coordenadas Y=7.356.615,415 e
X=351.473,614, com o rumo de 39°45'55,3"NE e distância de
33,307m, chega-se ao PI-118; partindo do PI-118, de coordenadas
Y=7.356.641,017 e X=351.494,919, com o rumo de 47°42'38,1"
NE e distância de 30,365m, chega-se ao PI-119; partindo do P1119, de coordenadas Y=7.356.661,449 e X=351.517,382 com o rumo de 53°04'06,6" NE e distância de 46,071m, chega-se ao PI120; partindo do PI-120, de coordenadas Y=7.356.689,131 e
X=351.554,209, com o rumo de 35°18'01,2" NE e distância de
52,464m, chega-se ao PI-121; partindo do PI-121, de coordenadas
Y=7.356.731,949 e X=351.584,526 com o rumo de 43°01'43,2" NE
e distância de 19,504m, chega-se ao PI-122; partindo do PI-122,
de coordenadasY=7.356.746,207 e X=351.597,835, com o rumo de
51°23'18,5" NE e distância de 22,802m, chega-se ao PI-123; partindo
do
PI-123,
de
coordenadas
Y=7.356.760,436 e
X=351.615,652 com o rumo de 40°04'54,4" NE e distância de
36,785m, chega-se ao PI-124; partindo do PI-124, de coordenadas
Y=7.356.788,581 e X=351.639,337, com o rumo de 42°47'46,3"
NE e distância de 33,393m, chega-se ao PI-125; partindo do PI125, de coordenadas Y=7.356.813,084 e X=351.662,024, com o rumo de 27°34'25,8" NE e distância de 54,596m, chega-se ao PI126; o trecho compreendido entre o PI-104 e o PI-126, o eixo da
diretriz está situado no pavimento asfáltico, a aproximadamente um metro e meio da borda direita, no sentido Imigrantes/Anchieta do Caminho dos Pilões, também conhecida como Estrada
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dos Pilões; partindo do PI-126, de coordenadas Y=7.356.861,479
e X=351.687,296, com o rumo de 43'27'04,3" NE e distância de
127,218m, chega-se ao PI-127; partindo do PI-127, de coordenadas Y=7.356.953,834 e X=351.774,789, com o rumo de
59'57'07,3" NE e distância de 128,113m, chega-se ao PI-128; o
trecho compreendido entre o PI-126 e o PI-128, o eixo da diretriz
deflete à direita em relação ao Caminho dos Pilões, cruzando-o
logo após o PI-128; partindo do PI-128, de coordenadas
Y=7.357.017,983 e X=351.885,684, com o rumo de 50'12'07,9"
NE e distância de 560,068m, chega-se ao PI-129; partindo do PI129, de coordenadas Y=7.357.376,472 e X=352.315,989, com o rumo de 56'26'45,9" NE e distância de 30,002m, chega-se ao PI130; partindo do PI-130, de coordenadas Y=7.357.393,055 e
X=352.340,992, com o rumo de 71'18'46,9" SE e distância de
32,641m, chega-se ao PI-131; o trecho compreendido após o PI128 a diretriz segue aproximadamente paralela ao Caminho dos
Pilões até o PI-131, localizado entre o canal de drenagem e a
cerca da Estação de Bombas de Cubatão (EBC); partindo do PI131, de coordenadas Y=7.357.382,597 e X=352.371,912, com o rumo de 54'55'12,9" NE e distância de 413,585m, chega-se ao PI132; partindo do PI-132, de coordenadas Y=7.357.620,291 e
X=352.710,370, com o rumo de 75'42'58,9" NE e distância de
82,112m, chega-se ao PI-133; partindo do PI-133, de coordenadas
Y=7.357.640,550 e X=352.789.944, com o rumo de 83'01'27,0"
NE e distância de 35,109m, chega-se ao PI-134; partindo do PI134, de coordenadas Y=7.357.644,814 e X=352.824,793, com o rumo de 89'48'09,7" SE e distância de 51,307m, chega-se ao PI135; o trecho compreendido entre o PI-131 e o PI-135, a diretriz
localiza-se entre o canal de drenagem situado na lateral do Caminho dos Pilões e a cerca da Estação dé Bombas de Cubatão
(EBC); no trecho compreendido entre o PI-I02 e o PI-135 a largura da faixa é de 20,00m, sendo 17,00m para o lado esquerdo
do eixo e 3,00m para o lado direito, exceto no trecho entre o km
22+929,977m ao km 22+974,977m, perfazendo uma extensão de
45,00m, onde a largura da faixa do lado direito é 7,50m. Após
o PI-135 e até o PI-158 o eixo da diretriz percorrerá dentro da
faixa de dutos EBC/RPBC do programa 56618 (EMDUT) do
usuário Detran/Tedep da Petrobrás; partindo do PI-135, de
coordenadas Y=7.357.644,637 e X=352.876,100, com o rumo de 45'11'50,3" NE e distância de 24,682m, chega-se ao PI137; partindo do PI-136, de coordenadas Y=7.357.662,030 e
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X=352.893,613, com o rumo de 82°32'42,4" SE e distância de
76,785m, chega-se ao PI-137; partindo do PI-137, de coordenadas
Y=7.357.652,067 e X=352.969,749, com o rumo de 59°54'38,3" SE
e distância de 35,450m, chega-se ao PI-138; partindo do PI-138,
de coordenadas Y=7.357.634,295 e X=353.000,421, com o rumo
de 73°40'35,4" SE e distância de 49,089m, chega-se ao PI-139;
partindo do PI-139, de coordenadas Y=7.357.620,498 e
X=353.047,531, com o rumo de 45°44'57,0" NE distância de
28,879m, chega-se ao PI-140; partindo do PI-140, de coordenadas
Y=7.357.640,649 e X=353.068,217, com o rumo de 45°44'53,8"
NE e distância de 142,531m, chega-se ao PI-141, este trecho a direita cruza a Rodovia Anchieta; partindo do PI-141, de coordenadas Y=7.357.740,109 e X=353.170,309, com o rumo de
14°02'13,06" NW e distância de 126,884m, chega-se ao PI-142;
partindo do PI-142, de coordenadas Y=7.357.863,204 e
X=353.139,533, com o rumo de 27°22'44,5" NW e distância de
34,815m, chega-se ao PI-143; partindo do PI-143, de coordenadas
Y=7.357.894,1l9 e X=353.123,523, com o rumo de 4°46'22,4" NE
e distância de 40,035m, chega-se ao PI-144; partindo do PI-144,
de coordenadas Y=7.357.934,015 e X=353.126,854, com o rumo
de 2°19'22,8" NE e distância de 15,483m, chega-se ao PI-145;
partindo do PI-145, de coordenadas Y=7.357.949,485 e
X=353.127,481, com o rumo de 5°01'01,4" NE e distância de
22,982m, chega-se ao PI-146; partindo do PI-146, de coordenadas
Y=7.357.972,380 e X=353.129,491, com o rumo de 5°21'54,2" NW
e distância de 137,617m, chega-se ao PI-147, este trecho a diretriz cruza o Rio Cubatâo; partindo do PI-147, de coordenadas
Y=7.358.109,394 e X=353.116,624, com o rumo de 5°21'57,4" NW
e distância de 284,422m, chega-se ao PI-148; partindo do PI-148,
de coordenadas Y=7.358.392,570 e X=353.090,026, com o rumo
de 33°09'09,5" NW e distância de 27,335m, chega-se ao PI-149;
partindo do PI-149, de coordenadas Y=7.358.415,455 e
X=353.075,077, com o rumo de 22°46'44,0" NW e distância de
32,859m, chega-se ao PI-150; partindo do PI-150, de coordenadas
Y=7.358.445,752 e X=353.062,355, com o rumo de 43°27'10,3"
NW e distância de 55,643m, chega-se ao PI-151; partindo do PI151, de coordenadas Y=7.358.486,145 e X=353.024,086, com o rumo de 61"51'46,8" NW e distância de 23,082m, chega-se ao PI152; partindo do PI-152, de coordenadas Y=7.358.497,030 e
X=353.003,732, com o rumo de 40°56'26,3" NW e distância de
1,786m, chega-se ao PI-153; partindo do PI-153, de coordenadas
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Y =7.358.498,380 e X=353.002,561, com o rumo de 13°26'31,9"
NE e distância de 61,194m, chega-se ao PI-154; partindo do PI154, de coordenadas Y=7.358.557,897 e X=353.016,786, com o rumo de 24°38'36,2" NW e distância de 42,836m, chega-se ao PI155; partindo do PI-155, de coordenadas Y = 7.358.596,832 e
X=352.998.925, com o rumo de 4°36'14,5" NW e distância de
23,598m, chega-se ao PI-156, este localizado dentro da faixa de
domínio da Eletropaulo; partindo do PI-156, de coordenadas
Y=7.358.620,354 e X=352.997,031, com o rumo de 35°00'57,9"
NE e distância de 13,551m, chega-se ao PI-l57; partindo do PI157, de coordenadas Y=7'.358.631,452 e X=353.004,807, com o rumo de 42°05'06,0" NE e distância de 267,788m, chega-se ao PI158; partíndo do PI-158, de coordenadas Y=7.358.830,191 e
X=353.184,287, com o rumo de 87°30'48,9" SE e distância de
195,771m, chega-se ao PI-159; o trecho compreendido entre o PI135 e o PI-159 a largura da faixa é de 20,00m, sendo 18,00m para
o lado esquerdo do eixo e 2,00m para o lado direito; partindo do
PI-159, de coordenadas Y=7.358.821,698 e X=353.379,874, com o
rumo de 74°13'19,5" NE e distância de 364,359m, chega-se ao PI160, onde neste trecho o eixo da diretriz cruza com a Avenida
Bernardo Geisel Filho, canal de descarga e ramal RPBC/Ultrafértil da estrada de ferro; partindo do PI-160, de coordenadas
Y=7.358.920,770 e X=353.730,505, com o rumo de 75°43'06,9"
NE e distância de 391,617m, chega-se ao PI-161, neste trecho o
eixo da diretriz cruza em um ponto com diversas linhas de tubos e Rua X-1 da RPBC; partindo do PI-161, de coordenadas
Y=7.359.0l7,377 e X=354.nO,020, com o rumo de 75°41'03,0"
NE e distância de 256,269m, chega-se ao PI-162, neste trecho o
eixo da diretriz cruza em um ponto com diversas linhas de tubos, canal de descarga n? 1, Rua X-2 da RPBC e desvío do ramal ferroviário RPBC; partindo do PI-162, de coordenadas
Y=7.359.080,743 e X=354.358,331, com o rumo de 63°43'44,6"
NE e distância de 272,269m, chega-se ao PI-163; neste trecho o
eixo cruza a Avenida Nove de Abril, acesso principal da RPBC;
partindo do PI-163, de coordenadas Y=7.359.201,254 e
X=354.602,478, com o rumo de 2°36'43,5" NW e distância de
41,196m, "hega-se ao PI-164; partindo do PI-164, de coordenadas
Y=7.359.242,407 e X=354.600,601, com o rumo de 64°02'38,6" NE
e distância de 774,674m, chega-se ao PI-165; neste trecho o eixo
da diretriz cruza em um ponto com tubos da Petrocoque; partindo do PI-165, de coordenadas Y=7.359.581,466 e X=355.297,134,
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com o rumo de 59°20'44,2" NE e distância de 246,222m, chega-se
ao PI ~ 166; neste trecho o eixo da diretriz cruza a via de acesso
da Rodovia Piaçaguera e Petrocoque; partindo do PI-166, de
coordenadas Y=7.359.707,004 e X=355.508,948, com o rumo de
22°23'50,0" NE e distância de 136,195m, chega-se ao PI-167; neste trecho o eixo da diretriz cruza o ramal RPBC da estrada de
ferro; partindo do PI-167, coordenadas Y=7.359.832,925 e
X=355.560,842, com o rumo de 2°22'38,2" NE e distância de
37,753m, chega-se ao PI-168; o trecho compreendido entre o PI156 e o PI-167 o eixo da diretriz segue dentro da faixa de linhas
de alta tensâo da Eletropaulo; partindo do PI-168, de coordenadas Y=7.359.870,646 e X=355.562,408, localizado no jardim em
frente à portaria da Petrocoque, segue com o rumo de
19°01'26,8" NE e distância de 38,473m, chega-se ao PI-169; o trecho compreendido entre o PI-167 e o PI-169 a diretriz cruza as
vias de acesso à Petrocoque e à Subestação da Eletropaulo;
partindo do PI-169, de coordenadas Y=7.359.907,018 e
X=355.574,949, com o rumo de 0°36'54,1" NE e distância de
442,360m, chega-se ao PI-170, este trecho, o eixo segue aproximadamente paralelo à via de acesso à Subestação da Eletropaulo, entre a cerca existente e o Rio Perequê; partindo do PI-170,
de coordenadas Y=7.360.349,352 e X=355.579,697, com o rumo
de 89°23'05,9" NW e distância de 43,858m, chega-se ao PI-I71,
neste trecho o eixo cruza a via de acesso à Subestação da Eletropaulo; partindo do PI-I71, de coordenadas Y=7.360.349,823 e
X=355.535,842 com o rumo de 53°17'09,4" SW e distância de
390,056m, chega-se ao PI-172 com coordenadas Y=7.360.116,639
e X=355.223,162, ponto final do eixo da diretriz, que corresponde ao km 28 + 175,375m: o trecho compreendido entre o PI-159 e
o PI-172, a largura da faixa é de 20,00m, sendo 5,00m para o lado esquerdo do eixo e 15,00m para o lado direito, exceto nos trechos entre o km 24+755,00m e o km 24+790,00m, onde a faixa
tem 35,00m de largura sendo 18,00m para o lado esquerdo e
17,00m para o lado direito e no trecho entre o km 27+792,819m e
o km 27+837,819m onde a faixa tem 35,00m de largura, sendo
15,00m para o lado direito e 20,00m para o lado esquerdo. A extensão total da diretriz descrita neste memorial é de 28.292,92m,
perfazendo uma área total atingida de 594.345,00m 2 , sendo localizados: - no Município da Estância Balneária de Praia Grande uma extensão de 7.860,93m, abragendo uma área de
180.890,00m 2 ; - no Município de São Vicente uma extensão de
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1l.222.07m, abrangendo uma área de 227.700,00m 2 ; - no Município de Cubatão uma extensão de 9.209,92m, abrangendo uma
área de 185.775,00m2 .
Art. 2~ A Petrobrás fica autorizada a promover e executar, amigável ou judicialmente, as desapropriações ou instituíções de servidão administrativa ou de passagem a que se refere
o art. 1~ deste decreto.
Art. 3~ A expropriante, no exercício das prerrogativas que
lhe são asseguradas por este decreto, poderá, inclusive, alegar
urgência para efeito da prévia imissão na posse, nos termos do
art. 15 do Decreto-Lei n~ 3.365, de 1941, alterado pela Lei n~
2.786, de 1956, e Decreto-Lei n~ 1.075, de 1979.
Art. 4~ Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 5? Revogam-se as disposições em contrário.
Brasília, 25 de junho de 1990; 169~ da Independência e
102~ da República.
FERNANDO COLLOR
Ozires Silva
DECRETO

N~

99.342, DE 25 DE JUNHO DE 1990
Autoriza a Telecomunicações Brasilei·
ras S.A. (Telebrás) a promover aumento de
capital social.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, usando das atribuições que lhe confere o artigo 84, item IV, da Constituição,
DECRETA:
Art. 1~ Fica a Telecomunicações Brasileiras S.A. (Telebrás] autorizada a promover a elevação do respectivo capital social, de Cr$ 30.443.691.936,60 para Cr$ 31.544.270.109,18.
Art. 2~ Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 3? Revogam-se as disposições em contrário.
Brasília, 25 de junho de 1990; 169? da Independência e
102? da República.
FERNANDO COLLOR
Ozires Silva
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DECRETO N? 99.343, DE 25 DE JUNHO DE 1990
Declara de utilidade pública, para fins
de desapropriação, total ou parcial, ou de
instituição de servidão de passagem em
favor da Rede Ferroviária Federal S.A.
(RFFSA), imóveis constituidos de terra,
benfeitorias, acessões e outros bens situados nos municípios abaixo discriminados,
no Estado da Bahia.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, usando das atribuições que lhe confere o artigo 84, inciso IV, da Constituição Federal, e tendo em vista o disposto nos arts. 5?, letra i, e 6? do
Decreto-Lei n? 3.365, de 21 de junho de 1941, e o que consta do
Processo Minfra n? 29.000.002052/90-13,
DECRETA:
Art. I? Ficam declarados de utilidade pública, para fins
de desapropriação, total ou parcial, ou instituição de servidão
de passagem, em favor da Rede Ferroviária Federal S.A.
(RFFSA), os imóveis constituidos de terras, benfeitorias, acessões e outros bens de propriedade particular. como ainda o
domínio útil dos terrenos porventura foreiros situados nos MUM
nicipios de Muritiba, São Félix, Maragipe, Cachoeira, Santo
Amaro, São Sebastião do Passe, São Francisco do Conde e Candeias, todos no Estado da Bahia, necessários à construção da
variante Salvador Pinto-Candeias, totalizando uma extenção de
78,960 quilómetros.
Art. 2? As faixas de terra compreendidas no presente decreto possuem, aproximadamente, um total de 31.544.000,00m2
(trinta e um milhões e quinhentos e quarenta e quatro mil metros quadrados), e têm as seguintes delimitações em coordenadas:
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Coordenadas
Registro

01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13

14
15
16
17
18
19
20
21
22
23

24
25

26
27
28

29
30
31
32

33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46

Faixa {m!

(Km)

+
+
+
oi +
01 +
01 +
02 +
02 +
02 +
02 +
02 +
02 +
03 +
03 +
03 +
04 +
04 +
04 +
05 +
06 +
06 +
06 +
07 +
07 +
07 +
08 +
08 +
08 +
08 +
09 +
09 +
09 +
09 +
10 +
10 +
10 +
10 +
11 +
11 +
12 +
12 +
13 +
13 +
13 +
15 +
15 +
00
00
00

000
300
600
000
400
840
130
400
640
680
800
950
140
310
480
080
290
520
530
500
680
920
220
510
880
000
330
720
880
070
260
500
800
050
400
700
910
340
850
350
700
000
300
700
000
450

X

y

Lado
Esquerdo

Lado
Direito

501.800
502.050
502.390
502.720
503.150
503.420
503.630
503.840
503.930
503.95Q
503.980
504.060
504.140
504.200
504.250
504.400
504.430
504.420
504.310
504.210
504.200

8.603.320
8.603.410
8.603.470
8.603.430
8.603.290
8.603.030
8.602.810
8.602.600
8.602".370
8.602.330
8.602.220
8.602.100
8.601.910

200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200

200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200

8.601.780

8.601.600
8.601.020

8.600.830

8.600.600
8.599.570
8.598.640

504.230

8.598.430
8.598.210

504.290

8.597.920

504.320

8.597.600
8.597.260
8.597.160
8.596.920
8.596.460
8.596.300
8.596.100
8.595.930
8.595.680
8.598.600
8.595'.160
8.599.090
8.594.780
8.594.700
8.594.500
8.594.050
8.593.580
8.594.740
8.59&.100
8.593.040
8.593.010
8.593.280

504.230
504.200
504.100
504.16Q
504.210
504.250
504.260
504.270
504.280
504.400
504.600
504.900
505.120
505.480
505.760
505.940
506.100
506.340
506.640
507.050
508.300
508.710

8.5~3.370

200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
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Coordenadas
Registro

(Km)

X

47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92

Faixa [m]

15
16
16
16
19
21
23
23
24
24

+
+
+
+

+
+
+
+
+

+

800
100
500
820
000
400
250
800
300
800

25 + 300
25

26
26
27
28
29
30
30
31
31
32
33
34
34
35
36
36
37
37
38
38
39
39
39
40
41
42
43
43
45
47
48
49
50
50

+ 800
+ 200
+ 750
+ 260
+ 600

+
+
+
+

+

+
+
+
+

+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+

860
200
600
000
290
400
510
200
830
800
670
900
200
570
475
800
100
400
800
210
400
430
000
520
200
000
400
740
000
210

509.040
509.300
509.520
509.650
510.180
510.760
511.210
511.440
511.670
511.970
512.380
512.790
513.155
513.690
514.185
515.510
516.770
517.100
517.500
517.890
518.150
519.190
520.230
520.865
521.490
522.440
523.330
523.560
523.840
524.170
524.870
525.150
525.450
525.740
525.070
526.300
526.800
527.220~

527.475
527.780
528.840
529.970
530.840
531.690
531.855
532.030

y

8.593.480
8.5~3.660

8.593.970
8.594.280
8.596.375
8.598.690
8.600.490
8.601.000
8.601.440
8.601.830
8.602.150
8.602.400
8.602.555
8.602.680
8.602·720
8.602.670
8.602.670
8.602.670
8.602.730
8.602.830
8.602.930
8.603.350
8.603.780
8.603.990
8.604.050
8.604.070
8.604.100
8.604.090
8.604.000
8.603.815
8.603.270
8.603.110
8.603.050
8.603.090
8.603.280
8.603.630
8.604.730
8.605.750
8.606.250
8.606.690
8.608.000
8.609.410
8.610.500
8.611.420
8.611.700
8.611.810

Lado
Esquerdo

200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
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Lado
Direito

200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
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Faixa (m)

Coordenadas

Registro

(Km)

X

93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
128
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138

+ 200
+ 260
52 + 600

51
52

52

53
53
53
54
54
54
55
55
55

+
+
+
+

+

+
+

+

960

200
400
600
410
600
750
190
400
580

+
+
55 + 820
56 + 000
56
56
56
57

+

57

+

57
57
58
59
59
59
60
61
62
62
63
63
65
66
68
68
69
69
60
71
73
75
75
75
76
76

+

+

+
+

185
430
700
000
200

500
+ 870
+ 700
+ 050
+ 400
+ 800
+ 200
+ 000
+ 270
+ 700
+ 200
+ 820
+ 400
+ 800
+ 110
+ 550
+ 000
+ 500
+ 900
+ 600
+ 200
+ 130
+ 500
+ 900
+ 200
+ 620

532.900
533.810
534.110
534.470
534.680
534.890
535.080
535.900
536.090
536.230
536.670
536.890
537.050
537.290
537.450
537.630
537.890
538.150
538.410
538.550
538.660
538.670
538.590
538.600
538.690
538.940
539.270
539.990
541.080
541.450
541.850
542.260
543.230
544.075
544.860
545.150
545.500
545.920
546.280
547.860
549.360
551.190
551.540
551.860
552.100
552.400

y

8.612.300
8.612.810
8.612.920
8.612.925
8.612.880
8.612.860
8.612.870
8.612.905
8.612.900
8.612.86Q
8.612.770
8.612.740
8.612.750
8.612.760
8.612.760
8.612.750
8.612.700
8.612.640
8.612.460
8.612.300
8.612.020
8.611.660
8.610.820
8.610.470
8.610.140
8.609.810
8.609.600
8.609.240
8.608.680
8.608.480
8.608.160
8.607.700
8.606.470
8.605.380
8.604.300
8.603.970
8.603.680
8.603.420
8.603.265
8.602.660
8.60~.O90

8.601.390
8.601.250
8.601.070
8.600.870
8.600.599

Lado
Esquerdo
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
299

Lado
Direito

200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
299
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Coordenadas
Registro

139
140
141
142
143
144

Faixa (m)

(Km)

77
77
77
78
78
78

+
+
+
+
+
+

350
600
900
100
320
960

X

y

552.900
553.060
553.140
553.150
553.320
552.920

8.600.080
8.599.880
8.599.520
8.599.410
8.599.100
8.598.500

Lado

Lado

Esquerdo

Direito

200
200
200
200
200
200

200
200
200
200
200
200

Art. 3? A Rede Ferroviária Federal S.A. (RFFSA) fica autorizada a promover, na forma da legislação vigente, as desapropriações ou instituições de servidão a que se refere o art. I?
deste decreto.
Art. 4? A Rede Ferroviária Federal S.A. (RFFSA) poderá
alegar urgência nas desapropriações a que se refere o presente
decreto, com base no art. 15 do Decreto-Lei n? 3.365, de 21 de
junho de 1941, com a redação dada pelo art. 2? da Lei n? 2.786,
de 21 de maio de 1956, para efeito de imediata imissão de posse
de parte ou da totalidade dos imóveis, acessórios e outros bens
necessários à construção da variante.
Art. 5?

Este decreto entra em vigor na data de sua publi-

cação.

Art. 6?

Revogam-se as disposições em contrário.

Brasília, 25 de junho de 1990; 169? da Independência e
102? da República.
FERNANDO COLLOR

Ozires Silva
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DECRETO N? 99.344, DE 25 DE JUNHO DE 1990
Declara a desnecessidade de cargos e
empregos do Quadro e Tabela Permanentes
da Fundeção das Pioneiras Sociais e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição
que lhe conferem os arts. 84, inciso IV e 41, § 3?, da Constituição e o disposto na Lei n:' 8.028, de 12 de abril de 1990,
DECRETA:
Art. 1? São declarados desnecessários os cargos e empregos do Qnadro e Tabela Permanentes da Fundação das Pioneiras
Sociais, integrantes do Anexo I deste decreto.
Art. 2? Os ocupantes dos cargos e empregos a que se refere o artigo anterior. relacionados no Anexo II deste decreto, são
colocados em disponibilidade remunerada.
Art. 3? Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Brasília, 25 de junho de 1990; 169? da Independência e
102? da República.
FERNANDO COLLOR

Bernardo Cabral
Mário César Flores
Carlos Tinoco Ribeiro Gomes
Francisco Rezek
Carlos Chiarelli
Sócrates da Costa Monteiro
Alceni Guerra
Zélia M. Cardoso de Mello
Antonio Cabrera Mano Filho
Antonio Magri
Ozires Silva
Margarida Procópio
Os anexos estão publicados no DO de 26.6.1990, páginas 12261/12263.
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DECRETO N? 99.345, DE 25 DE JUNHO DE 1990
Declara a desnecessidade de cargos e
empregos do Quadro e Tabela Permanentes
dos órgãos que menciona e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição
que lhe conferem os arts. 84, inciso IV e 41, § 3?, da Constituição e o disposto na Lei n? 8.028, de 12 de abril de 1990,
DECRETA:
Art. I? São declarados desnecessários os cargos e empregos do Quadro e Tabela Permanentes do Instituto Nacional de
Previdência Social e do Instituto de Administração Financeira
da Previdência e Assistência Social, integrantes do Anexo I
deste decreto.
Art. 2? Os ocupantes dos cargos e empregos a que se refere o artigo anterior, relacionados no Anexo II deste decreto, são
colocados em disponibilidade remunerada.
Art. 3? Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Brasília, 25 de junho de 1990; 169? da Independência e
102? da República.
FERNANDO COLLOR
Bernardo Cabral
Mário César Flores
Carlos Tinoco Ribeiro Gomes
Francisco Rezek
Carlos Chiarelli
Sócrates da Costa Monteiro
Alceni Guerra
Zélia M. Cardoso de Mello
Antonio Cabrera Mano Filho
Antonio Magri
Ozires Silva
Margarida Procópio
Os anexos estão publicados no DO de 26.6.1990, págs. 12263/12283.
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 182(3):1889-2283, maio/jun. 1990.
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DECRETO N? 99.346, DE 26 DE JUNHO DE 1990
Declara a desnecessidade de cargos e
empregos do Quadro e Tabela Permanentes
dos órgãos que menciona e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições
que lhe conferem os arts. 84, inciso IV e 41, § 3?, da Constituição e o disposto na Lei n? 8.028, de 12 de abril de 1990,
DECRETA:
Art. I? São declarados desnecessários os cargos e empregos do Quadro e Tabela Permanentes do Conselho Nacional de
Desenvolvimento Científico e Tecnológico, do extinto Ministério
do Interior, do extinto Ministério das Minas e Energia e do Ministério da Saúde, integrantes dos Anexos I a VI deste decreto.
Art. 2? Os ocupantes dos cargos e empregos a que se refere o artigo anterior, relacionados nos Anexos VII a XII deste
decreto, são colocados em disponibilidade remunerada.
Art. 3? Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Brasília, 26 de junho de 1990; 169? da Independência e
102? da República.
FERNANDO COLLOR

Bernardo Cabral
Mário César Flores
Carlos Tinoco Ribeiro Gomes
Francisco Rezek
Carlos Chiarelli
Sócrates da Costa Monteiro
Alceni Guerra
Zélia M. Cardoso de Mello
Antonio Cabrera Mano Filho
Antonio Magri
Ozires Silva
Margarida Procópio
Os anexos estão publicados no DO de 27.6.1990, págs. 12335/12338.
CoL Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 182(3):1889-2283. maio/jun. 1990.
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DECRETO N? 99.347, DE 26 DE JUNHO DE 1990
Modifica o art.

6? do

Decreto n?

79.099(1), de 6 de janeiro de 1977, relativo à

Salvaguarda de Assuntos Sigilosos.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, usando da atribuição
que lhe confere o art. 84, inciso IV, segunda parte, e VI da
Constituição Federal,

DECRETA:
Art. I? O art. 6? do Decreto n? 79.099 (de 6.1.1977) passa a
vigorar com a seguinte redação:
« O grau de sigilo Ultra-Secreto só poderá ser atribuido
pelas seguintes autoridades:

Presidente da República;
Vice-Presidente da República;
Ministros de Estado;
Secretário-Geral da Presidência da República;
Chefe do Estado-Maior das Forças Armadas;
Chefe do Gabinete Militar da Presidência da República;
Secretário de Assuntos Estratégicos da Presidência
da República;
Chefe do Estado-Maior da Armada;
Chefe do Estado-Maior do Exército;
Chefe do Estado-Maior da Aeronáutica."
Art. 2? Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 26 de junho de 1990; 169? da Independência e
102? da República.
FERNANDO COLLOR
Bernardo Cabral
(1) V. Coleção das Leis de 1977, volume lI, pág. 72.
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DECRETO N? 99.348, DE 26 DE JUNHO DE 1990
Cria Grupo de Trabalho com O objetivo
de avaliar a legislação relativa a poluição
hídrica causada pelo derrame de óleo e substâncias nocivas e apresentar propostas.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição
que lhe confere o art. 84, inciso lI, e tendo em vista o disposto
no art. 225, da Constituição,

DECRETA:
Art. 1? Fica criado Grupo de Trabalho com o objetivo específico de avaliar a legislação em vigor relativa à. poluição
hídrica causada pelo derrame de óleo e substâncias nocivas,
bem assim as propostas existentes
relação à matéria.
Art. 2? O Grupo de Trabalho será coordenado pelo representante do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis, e composto de:
I
dois representantes do Ministério da Marinha;
II
três representantes do Ministério da Infra-Estrutura;
III
um representante do Ministério das Relações Exteriores;
IV
dois representantes da Secretaria do Meio Ambiente
da Presidência da República.
Parágrafo único. De acordo com a natureza da matéria a
ser examinada, poderão participar das reuniões do Grupo de
Trabalho, a convite do seu Coordenador, representantes de órgãos e entidades da Administração Pública Federal, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, bem assim pessoas
naturais ou jurídicas de direito privado.
Art. 3? Os representantes do Grupo de Trabalho serão designados, juntamente COm os respectivos suplentes, pelos titulares dos órgãos que representem.
Art. 4? A participação no Grupo de Trabalho não será remunerada, cabendo aos órgãos representados o custeio das despesas de deslocamento e estadia.

em
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Art. 5? O Grupo de Trabalho terá o prazo de sessenta dias,
contados da data de sua instalação, para apresentar proposta final da legislação relativa à matéria de que trata o art. 1?
Art. 6? Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Brasília, 26 de junho de 1990; 169? da Independência e
102? da República.
FERNANDO COLLOR
Bernardo Cabral
Mário César Flores
Francisco Rezek
Ozires Silva
DECRETO N? 99.349, DE 27 DE JUNHO DE 1990
Reduz alíquota do Imposto sobre Produtos Industrializados incidente sobre os
veículos que especifica.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição
que lhe confere o artigo 84, inciso IV, da Constituição, e tendo
em vista o disposto no ar-tigo 4~, inciso I. do Decreto-Lei n?
1.199, de 27 de dezembro de 1971,
DECRETA:
Art. 1? Fica reduzida para 20% (vinte por cento) a alíquota do Imposto sobre Produtos Industrializados incidente sobre
os automóveis de passageiros, veículos de uso misto e outros
veículos automóveis principalmente concebidos para transporte
de pessoas, com motor de pistão alternativo, de ignição por centelha (faísca) e cilindrada não superior a 1.000cm3 (mil centímetros cúbicos), classificados no código 8703.21.9900 da Tabela de
Incidência aprovada pelo Decreto n? 97.410 (1) , de 23 de dezembro de 1988, com as alterações decorrentes das modificações efetuadas na Nomenclatura Brasileira de Mercadorias pela Resolução n? 77(2) , de 12 de dezembro de 1988, do Comitê Brasileiro de
Nomenclatura.
(1) V. Coleção das Leis de 1988, volume VIII, pág. 735.
(2) Publicada no DO de 15.12.1988, Seção I, pág. 24460.
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Art. 2? Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.

•

Art. 3? Revogam-se as disposições em contrário.
Brasília, 27 de junho de 1990; 169 0 da Independência e
0
102 da República.
FERNANDO COLLOR
Zélia M. Cardoso de Mello

DECRETO N? 99.350, DE 27 DE JUNHO DE 1990
Cria o Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) define sua estrutura básica e o
Quadro DistrIbutivo de Cargos e Funções
do Grupo-Direção e Assessoramento Superiores de suas Unidades Centrais e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições
que lhe confere o art. 84, incisos IV e VI da Constituição, e tendo em vista o disposto no art. 14 da Lei n? 8.029, de 12 de abril
de 1990,
DECRETA;
CAPÍTULO I
Do Instituto
Art. I? É criado o Instituto Nacional do Seguro Social
(INSS), autarquia federal vinculada ao Ministério do Trabalho e
da Previdência Social (MTPS), mediante fusão do Instituto de
Administração Financeira da Previdência e Assistência Social
(lapas) com o Instituto Nacional de Previdência Social (INPS).
Art. 2? O INSS será dirigido por uma diretoria composta
por presidente e quatro diretores, todos nomeados pelo Presidente da República.
Art. 3? Compete ao INSS;
I - promover a arrecadação, fiscalização e cobrança das
contribuições sociais e demais receitas destinadas à Previdência
Social;
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 182(3):1889-2283, maío/fun. 1990.
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U
gerir os recursos do Fundo de Previdência e Assistência Social (FPAS);
lU - conceder e manter os benefícios e serviços previdenciários;
IV - executar as atividades e programas relacionados com
emprego, apoio ao trabalhador desempregado, identificação profissional, segurança e saúde do trabalhador.
CAPÍTULO U
Da Estrutura Básica
Art. 4? A estrutura básica do INSS compõe-se de;
I - Presidência;
U - órgãos de assistência direta e imediata ao Presidente
do Instituto:
a) Gabinete;
b) Procuradoria;
c) Auditoria;
lU - órgãos especificos:
a) Diretoria de Arrecadação e Fiscalização;
b) Diretoria de Beneficios;
c) Diretoria de Relações de Emprego;
d) Diretoria de Administração e Finanças.
CAPÍTULO III
Das Competências
Art. 5? À Presidência compete:
I - representar o INSS em suas relações com terceiros;
U - cumprir e fazer cumprir a Consolidação das Leis da
Previdência Social e as normas emanadas do MTPS;
lU - expedir as normas gerais reguladoras das atividades
administrativas do INSS;
IV - constituir comissões;
V - celebrar e rescindir acordos, convênios e contratos
para prestação de serviços;
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 182(3):1889-2283, maio/jun. 1990.
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VI - avocar o exame e a solução de quaisquer assuntos
pertinentes ao INSS.
Art. 6? Ao Gabinete compete assistir ao Presidente na sna
representação política a social, incumbir-se dos despachos e do
seu expediente pessoal e executar outras atividades que lhe forem atribuídas.
Art. 7? À Procuradoria compete zelar pela observância da
Constituição da República e das leis e atos emanados dos Poderes Públicos, fixar a orientação jurídica do INSS e representá-lo
perante os órgãos do Poder Judiciário e de jurisdição administrativa, inscrever a dívida ativa, tudo sob orientação normativa
e supervisão técnica da Consultoria Jurídica do MTPS.
Art. 8? À Auditoria, sujeita à orientação normativa, à supervisão técnica e à fiscalização específica da Secretaria de
Controle Interno do MTPS, nos termos do Decreto n? 93.872(11,
de 23 de dezembro de 1986, compete:
I - fiscalizar a aplicação de recursos financeiros, valores
e guarda de bens do INSS e verificar os respectivos controles
internos;
n - verificar a execução orçamentária do FPAS e do
INSS;
In - realizar tomada de contas e verificação de valores
dos agentes recebedores, pagadores e responsáveis por bens do
INSS;
IV - verificar controles contábeis, financeiros e orçamentários; analisar e certificar a exatidão de contas, registros, demonstrações contábeis, balancetes, balanços e peças contábeis
de encerramento de exercício; fiscalizar contratos, convênios,
acordos e atos que gerem direitos e obrigações;
V - executar atividades de auditoria contábil, financeira,
orçamentária, operacional e patrimonial dos órgãos integrantes
da estrutura do INSS:
VI - elaborar, analisar e encaminhar demonstrativos e relatórios de prestação de contas do FPAS e do INSS.

(1) V. Coleção das Leis de 1986, volume VIII, pág , 761.
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Art. 9? À Diretoria de Arrecadação e Fiscalização compete promover a arrecadação e fiscalização das contribuições sociais e demais receitas destinadas à Previdência Social, a lavratura de autos de infração, a imposição de multas e a cobrança
administrativa de débitos.
Art. 10. À Diretoria de Benefícios compete orientar e controlar a concessão e manutenção dos benefícios da Previdência
Social urbana e rural, inclusive as dos servidores federais, bem
como a inscrição de segurados e dependentes; promover a avaliação da capacidade laborativa, a reabilitação dos incapacitados e a prestação de assistência social a beneficiários em suas
necessidades relacionadas com os programas do INSS, e promover a execução dos pagamentos dos benefícios do segurodesemprego e do abono anual.
Art. 11. À Diretoria de Relações de Emprego compete controlar e orientar a operacionalização das atividades e programas
relacionados com emprego; apoio ao trabalhador desempregado;
identificação profissional; segurança e saúde do trabalhador.
Art. 12. À Diretoria de Administração e Finanças compete;

I - propor diretrizes para o planejamento da ação global e elaborar os planos parciais do INSS, em articulação com
as demais Diretorias da entidade;
II - exercer a supervisão e a coordenação das atividades de planejamento, modernização administrativa, orçamento,
contabilidade e programação financeira. de acordo com as instruções expedidas pelo Presidente do INSS e as diretrizes do
MTPS;
lU
elaborar a proposta orçamentária do FPAS e do
INSS;
IV
gerir o FPAS e acompanhar o registro da receita e
despesa e das alterações patrimoniais e financeiras. promovendo o recebimento. a guarda, a movimentação e a alocação de
seus recursos financeiros;
V - supervisionar, coordenar e controlar as atividades
de execução orçamentária e financeira referentes ao FPAS e ao
INSS;
VI - formular a política de recursos humanos, mediante
planos de recrutamento e seleção e de desenvolvimento e aperCol. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 182(3):1889-2283, maio/jun. 1990.
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feiçoamento profissional, em articulação com a Coordenação de
Recursos Humanos do MTPS;
VII - orientar e coordenar a execução das políticas de recursos humanos, de assistência e de medicina social, observada
a legislação pertinente;
VIII - promover o levantamento e análise das necessidades de recursos humanos do INSS;
IX - formular planos relativos aos demais recursos materiais ou administrativos e supervisionar sua execução;
X - planejar, coordenar, supervisionar e controlar a
execução das atividades referentes à administração de material,
obras, comunicações, documentação, transportes, edifícios públicos e imóveis residenciais, bem como as atividades referentes
à gerência, avaliação e desimobilização do patrimônio do INSS.
CAPÍTULO IV
Das Disposições Gerais
Art. 13. O Ministro de Estado do Trabalho e da Previdência Social submeterá ao Presidente da República, por intermédio da Secretaria da Administração Federal, no prazo de trinta
dias da vigência deste decreto, proposta de Estrutura Regimental do INSS, da Lotação Ideal por unidade administrativa, bem
assim das Tabelas Permanentes de cargos em comissão ou funções de confiança do Grupo-Direção e Assessoramento Superiores e de funções de supervisão dos órgãos e unidades descentralizados.
Art. 14. As Superintendências Regionais e outros órgãos e
unidades descentralizados dos extintos INPS e lapas ficam vinculados ao INSS e subordinados à sua Presidência até a estruturação dos órgãos descentralizados do INSS, no prazo previsto
no art. 13 deste decreto.
Art. 15. Ficam incorporados ao INSS os acervos patrimonial, financeiro e de recursos humanos dos órgãos e unidades,
dos extintos lapas e INPS.
Art. 16. Os cargos em comissão e as funções de confiança
do Grupo-Direção e Assessoramento Superiores das Unidades
centrais do INSS são os constantes do anexo deste decreto.
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Parágrafo umco. As unidades do INSS a que alude este
artigo consíderar-se-ão instaladas com a posse ou ato equivalente dos respectivos titulares.
Art. 17. Até que se cumpra o disposto no art. 13 deste decreto, ficam mantidos os cargos em comissão e funções de confiança do Grupo-Direção e Assessoramento Superiores - DAS
e as funções do Grupo-Direção e Assistência Intermediária DAI das unidades descentralizadas do lapas e do INPS, bem
assim das Delegacias Regionais do Trabalho (DRT).
Art. 18. No cumprimento de suas finalidades e objetivando a redução de custos operacionais fica o INSS autorizado a
celebrar acordos, convênios e ajustes com instituições governamentais ou privadas.
Art. 19. Este decreto entra em vigor no dia 2 de julho de
1990.
Art. 20. Revogam-se as disposições em contrário.
Brasília, 27 de junho de 1990; 169? da Independência e
102? da República.
FERNANDO COLLOR

Antonio Megri

ANEXO AO DECRETO N? 99.350, DE 27 DE JUNHO
DE 1990
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
QUADRO DISTRIBUTIVO DE CARGOS EM COMISSAo E FUNÇOES
DE CONFIANÇA no GRUPO-DIREÇAO E ASSESSORAMENTO
SUPERIORES - DAS 100 - ORGAo CENTRAL

N~

01
05
01
02
Ol

Denominação

Direção Geral
Presidente
Assessor
Gabinete do Presidente
Chefe de Gabinete
Chefe de Assessoria
Chefe de Serviço

Código

LT-DAS-101..6
LT-DAS-I02.2
LT.DAS-l(1l.3
LT-DAS-101.2
LT-DAS-IOl.l
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Parágrafo umco. As unidades do INSS a que alude este
artigo considerar-se-ão instaladas com a posse ou ato equivalente dos respectivos titulares.
Art. 17. Até que se cumpra o disposto no art. 13 deste decreto, ficam mantidos os cargos em comissão e funções de confiança do Grupo- Direção e Assessoramento Superiores - DAS
e as funções do Grupo-Direção e Assistência Intermediária DAI das unidades descentralizadas do lapas e do INPS, bem
assim das Delegacias Regionais do Trabalho (DRT).
Art. 18. No cumprimento de suas finalidades e objetivando a redução de custos operacionais fica o INSS autorizado a
celebrar acordos, convênios e ajustes com instituições governamentais ou privadas.
Art. 19. Este decreto entra em vigor no dia 2 de julho de
1990.
Art. 20. Revogam-se as disposições em contrário.
Brasília, 27 de junho de 1990; 169? da Independência e
102? da República.
FERNANDO COLLOR

Antonio Megri

ANEXO AO DECRETO N? 99.350, DE 27 DE JUNHO
DE 1990
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
QUADRO DISTRIBUTIVO DE CARGOS EM COMISSAO E FUNÇOES
DE CONFIANÇA no GRUPO-DIREÇAO E ASSESSORAMENTO
SUPERIORES - DAS 100 - ORGAo CENTRAL

N?

Denominação

Código

01
05

Direção Geral
Presidente
Assessor
Gabinete do Presidente

LT-DAS-101..6
LT-DAS-I02.2

01
02
Ol

Chefe de Gabinete
Chefe de Assessoria
Chefe de Serviço

LT.DAS-Hh.3
LT-DAS-lOl.2
LT-DAS-IOl.l
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N?

Denominação

01

Diretoria de Admínistraçllo e Finanças
Diretor
Assessor
Chefe de Serviço

03
01
01
05

Coordenadoria de Contabilidade e Finanças
Chefe de Coordenadoria
Chefe de Divisão

Código

LT-DAS-IOl.S
LT-DAS-IQ2.2
LT-DAS-IQl.l

LT-DAS-101.3
LT-DAS-101.2

Coordenadoria de Recursos Humanos
01
04
01
03
01
03

01
02
98

LT-DAS-101.3
LT-DAS-101.Z

Chefe de Coordenadoria
Chefe de Divisão

Coordenadoria de Planejamento, Modernização e Orçamento
Chefe de Coordenadoria
Chefe de Divisão
Coordenadoria de Engenharia e Património
Chefe de Coordenadoria
Chefe de Divisão

Coordenadoria de Serviços Gerais
Chefe de Coordenadoria
Chefe de Divisão

LT-DAS-I01.3
LT-DAS-I01.2
LT-DAS-I01.3
LT-DAS-101.2

LT-DAS-IOl.3
LT-DAS-101.2

TOTAL

DECRETO N? 99.351, DE 27 DE JUNHO DE 1990
Regulamenta a Lei nf' 7.850(1 ) , de 23 de
outubro de 1989, que considerou penosa, para efeito de aposentadoria especial, a atividade profissional de telefonista.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições
que lhe confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e tendo em
vista o disposto no art. 2? da Lei n? 7.850, de 23 de outubro de
1989,
DECRETA:
Art. 1? É concedida a aposentadoria especial de que trata
o art. 9? da Lei n? 5.890(2), de 8 de junho de 1973, ao segurado
(1) V. Coleção das Leis de 1989, volume 181, n? 5, pág. 2235.
(2) V. Coleção das Leis de 1973, volume IH, pág. 37.
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que exerça ou tenha exercido a atividade profissional de telefonista, considerada penosa para tal efeito.
Art. 2?

O tempo de serviço mínimo para concessão da

aposentadoria especial de telefonista é de vinte e cinco anos, independentemente de limite de idade.
Art. 3? A concessão da aposentadoria especial depende da
comprovação, pelo interessado, do efetivo exercício da atividade profissional de telefonista, mediante declaração da empresa
ou do sindicato de classe, conforme se trate de segurado empregado ou trabalhador avulso.
Art. 4? Aplica-se para a concessão da aposentadoria especial de telefonista a conversão prevista no § 4? do art. 9? da Lei
n? 5.890, de 8 de junho de 1973, na redação dada pelo art. 2? da
Lei n? 6.887(3 ), de 10 de dezembro de 1980.
Art. 5? Este decreto entra em. vigor na data de sua publicação.
Art. 6? Revogam-se as disposições em contrário.
Brasília, 27 de junho de 1990; 169? da Independência e
102? da República.

FERNANDO COLLOR
Antonio Megri
DECRETO N? 99.352, DE 27 DE JUNHO DE 1990
Declara a desnecessidade de cargos e
empregos do Quadro e Tabela Permanentes
dos órgãos que menciona e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições
que lhe conferem os arts. 84, inciso IV e 41, § 3?, da Constituição, e o disposto na Lei n? 8.028, de 12 de abril de 1990,
DECRETA:
Art. 1? São declarados desnecessários os cargos e empregos do Quadro e Tabela Permanentes do Ministério da Educação, do Ministério da Saúde e do extinto Ministério do Trabalho
integrantes dos Anexos I a IV deste decreto.
(3) V. Coleção das Leis de 1980, volume VII, pág 217
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 182(3):1889-2283, maio/jun. 1990.
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Art. 2? Os ocupantes dos cargos e empregos a que se refere o artigo anterior, relacionados nos Anexos V a VIII deste decreto, são colocados em disponibilidade remunerada.
Art. 3? Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Brasília, 27 de junho de 1990; 169? da Independência e
102? da República.
FERNAN:DO COLLOR
Bernardo Cabral
Mário César Flores
Carlos Tinoco Ribeiro Gomes
Francisco Rezek
Carlos Chiarelli
Sócrates da Costa Monteiro
Alceni Guerra
Zélia M. Cardoso de Mello
Antonio Cabrera Mano Filho
Antonio Magri
Ozires Silva
Margarida Procópio
Os anexos estão publicados no DO de 28.6.1990, págs. 12450/12452.

DECRETO N? 99.353, DE 27 DE JUNHO DE 1990
Dispõe sobre a coordenação e supervisão do Programa Grande Carajás e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições
que lhe confere o art. 84, itens IV e VI da Constituição, e tendo
em vista o disposto nos arts. 13 e 57 da Lei n? 8.028, de 12 de
abril de 1990,
DECRETA:
Art. I? Compete à Secretaria de Desenvolvimento Regional da Presidência da República coordenar e supervisionar as
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 182(3):1889-2283, maío/jun. 1990.
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ações do Governo Federal na área do Programa Grande Carajás
e conceder os incentivos previstos na legislação aplicável.
Art. 2? Os órgãos e entidades da Administração Federal,
bem assim as organizações sob o controle direto ou indireto da
União Federal, encaminharão à Secretaria do Desenvolvimento
Regional:
I - no prazo improrrogável de 120 (cento e vinte) dias, a
contar da vigência deste decreto, relação completa dos seus planos, projetos e ações, desenvolvidos, em execução e a realizar,
em curto e médios prazos, na área de abrangência do Programa
Grande Carajás:
11 - a partir do exercício orçamentário do ano corrente,
seus programas anuais e plurianuais de investimentos com os
respectivos cronogramas físico-financeiros e relatórios técnicos,
esclarecendo:
a) os itens componentes do programa e os objetivos dos
planos, pesquisas e projetos, inclusive seus impactos a nível regional;
b) as possíveis interligações setoriais decorrentes, caracterizando dependências, influências e repercussões;
c) as metas e resultados previstos em termos plurianuais
para o órgão ou empresa e para o benefício da região e do País;
d) a integração a planos regionais preexistentes;
e) o grau de maturação de cada componente, com informação sobre os investimentos realizados e os resultados obtidos,
no caso de programas já iniciados ou de expansão;
f) a participação conjunta de Estados, Municípios e outros
órgãos de caráter estatal ou privado; e
g) a participação de entidades internacionais, inclusive no
financiamento de atividade ou projeto.
Parágrafo único. A Secretaria do Desenvolvimento Regional terá o prazo de 60 (sessenta) dias a partir da data do recebimento da documentação de que trata este artigo, para deferir a
integração dos planos, projetos e ações ao Programa Grande
Carajás, condição a ser exigida pelo Ministério da Economia,
Fazenda e Planejamento, para a aprovação dos programas de
investimentos respectivos.
CoL Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 182(3):1889-2283, maío/fun. 1990.
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Art. 3? A Secretaria do Desenvolvimento Regional da Presidência da República, no prazo de 60 (sessenta) dias da data da
vigência deste decreto, procederá à reavaliação de todos os projetos integrantes do Programa Grande Carajás.
§ I? Verificado o não cumprimento das obrigações assumidas, quando da aprovação do projeto, a organização dele titular
será notificada para apresentar as alegações e as provas que
julgar cabíveis, após o que serão os autos submetidos à decisão
do Secretário do Desenvolvimento Regional.

§ 2? Declarada a inadimplência, será cancelada a integração do projeto ao programa Grande Carajás.
§ 3? Na hipótese de que trata o parágrafo anterior, a Secretaria do Desenvolvimento Regional da Presidência da República fará a devida comunicação ao Departamento da Receita
Federal do Ministério da Economia, Fazenda e Planejamento,
para os fins previstos na legislação tributária.

Art. 4? A Secretaria do Desenvolvimento Regional da Presidência da República poderá contar com os seguintes mecanismos de apoio e assessoramento, de duração temporária:
I - Câmaras intersetoriais formadas por representantes
dos Ministérios e Secretarias da Presidência da República, por
solicitação do Secretário do Desenvolvimento Regional;
II - Junta de Consultores recrutados entre especialistas
de renome nos assuntos a serem avaliados, contratados, por
tempo determinado, sob o regime da legislação trabalhista, na
forma da legislação aplicável;

III - Câmaras Regionais formadas por representantes dos
poderes executivos estaduais e municipais, por representantes
da sociedade civil e por técnicos convidados, com O objetivo de
sugerir políticas a serem desenvolvidas na área do Programa;
IV - Câmara de fomento, com participação de dirigentes
da Sudene e da Sudam, do Banco do Brasil S.A., da Caixa Econômica Federal, da Financiadora de Estudos e Projetos (Finep)
e do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico Social
(BNDES), para propor valores de investimento e de financiamento de projetos produtivos e programas situados na área do
Programa Grande Carajás.
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 182(3):1889-2283, maio/jun. 1990.
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Art. 5? O Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama) e o Departamento da Receita Federal assegurarão prioridade às atividades de fiscalização na área do Programa. nos assuntos das competências respectivas, em articulação com a Secretaria do Desenvolvimento
Regional da Presidência da República.
Art. 6? Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 7? Revogam-se as disposições em contrário.
Brasília, 27 de junho de 1990; 169? da Independência e
102? da República.
FERNANDO COLLOR
Bernardo Cabral

DECRETO N? 99.354, DE 27 DE JUNHO DE 1990
Dispõe sobre dispensa de licitação para
a contratação das obras e serviços necessérios à implantação do Programa Emergencial de Recuperação das Rodovias Federais.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso de suas atribuições constitucionais, e tendo em vista o disposto no artigo 170
do Decreto-Lei n? 200, de 25 de fevereiro de 1967,
Considerando que o precário estado de conservação das rodovias federais vem comprometendo severamente a segurança
de pessoas e bens, públicos e particulares, e contribuindo em
níveis inaceitáveis para a ocorrência de acidentes em que se verificam mortes, lesões graves e consideráveis prejuízos econômicos, tanto aos usuários como ao erário;
Considerando que a situação deverá agravar-se sobremaneira com o advento do próximo período chuvoso, se não se realizarem a tempo as obras e serviços necessários à restauração
das partes danificadas e manutenção preventiva do leito e
obras-de-artes das rodovias afetadas, que, infelizmente, se estendem por todo o território nacional.
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 182(3):1889-2283, maio/jun. 1990.
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Considerando que, de acordo com os estudos efetuados pela Empresa Brasileira de Planejamento de Transportes (Geipot], impõe-se o atendimento urgente a essa situação, a fim de
evitar maiores danos pessoais e materiais, inclusive o estrangulamento dos corredores de escoamento da safra agrícola e da
produção industrial em muitas regiões do País;
Considerando que esses fatos caracterizam caso de emergência que, nos termos do art. 22, inciso IV, do Decreto-

Lei n? 2.300, de 21 de novembro de 1986, autorizam a dispensa
de licitação,

DECRETA:
Art. I? Fica aprovado o Programa Emergencial Recuperação das Rodovias Federais, elaborado pelo Departamento Nacional de Estradas de Rodagem (DNER).
Art. 2? Fica dispensada a licitação para a contratação das
obras e serviços previstos no programa a que se refere o artigo
anterior, observadas as exigências legais cabíveis.

Art. 3? O DNER poderá instaurar procedimento seletivo
simplificado, com a finalidade de sistematizar o processo de
contratação, a nível nacional, de empresas de engenharia que se
proponham a colaborar para a implantação do Programa Emergencial de Recuperação das Rodovias Federais, aprovada por
este decreto.
Art. 4?

Revogam-se as disposições em contrário.

Brasília, 27 de junho de 1990; 169? da Independência e
102? da República.
FERNANDO COLLOR
Ozires Silva

COl. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 182(3):1889-2283, maio!jun. 1990.
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DECRETO N? 99.355, DE 27 DE JUNHO DE 1990
Dá nova redação 80S arts. 5?, 6?, 10 e 11
do Decreto n? 99.274(1), de 6 de junho de
1990, que regulamenta as Leis n.Os 6.902f2J,
de 27 de abri] de 1981, e 6.938(3), de 31 de
agosto de 1981, e dá outras providêndas.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições
que lhe confere o art. 84, incisos IV e VI. da Constituição. e tendo em vista o disposto na Lei n? 6.902, de 27 de abril de 1981, e
na Lei n? 6.938, de 31 de agosto de 1981, alteradas pelas Leis n?
7.804, de 18 de julho de 1989, e 8.028, de 12 de abril de 1990,
DECRETA:
Art. 1? Os arts. 5?, 6?, 10 e 11 do Decreto n? 99.274, de 6 de
junho de 1990, passam a vigorar com a seguinte redação:
"Art. 5? Integram o Plenário do Conama:
II - o Secretário-Adjunto do Meio Ambiente, que será o representante da Semam/PR;
III - o Presidente do Ibama, que será o SecretárioExecutivo;
IV - um representante de cada um dos Ministérios e
das demais Secretarias da Presidéncia da República, bem
assim do Ibama, designados pelos respectivos titulares;
«Art. 6?
§ 3? O Presidente do Conama será substituído,
nas suas faltas e impedimentos, pelo Secretário-Adjunto
do Meio Ambiente ou, na falta deste, pelo Presidente do
Ibama.

(1) V. pág. 2128 deste volume.

(2) V. Coleção das Leis de 1981, volume lII, pago 19.
(3) V. Coleção das Leis de 1981, volume V, pág. 47.
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 182(3):1889-2283, maio/jun. 1990.
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"Art. 10. Caberá ao Ibama, Órgão Executor do Sísnama, sem prejuízo das demais competências que lhe são legalmente conferidas, prover os serviços de SecretariaExecutiva do Conama e das suas Câmaras Técnicas.»
«Art. 11. Para atender ao suporte técnico e administrativo do Conama, o lbama, no exercício de sua
Secretaria-Executiva, deverá:
Art. 2? Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 3? Revogam-se as disposições em contrário.
Brasília, 27 de junho de 1990; 169? da Independência e
102? da República.
FERNANDO COLLOR
Bernardo Cabral

DECRETO N? 99.356, DE 27 DE JUNHO DE 1990
Dispõe sobre a execução do Vigésimo
Sétimo Protocolo Adicional ao Acordo de
Alcance Parcial de Renegociação das Preferências Outorgadas no Período 1962/80, entre o Brasil e a Argentina (Acordo n? 1).

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, usando da atribuição
que lhe confere o art. 84, inciso IV, da Constituição,
Considerando que o Tratado de Montevidéu, que criou a
Associação Latino-Americana de Integração (Aladí), firmado
pelo Brasil em 12 de agosto de 1980 e aprovado pelo Congresso
N acional , por meio do Decreto Legislativo n? 66, de 16 de novembro de 1981, prevê, no seu art. 7?, a modalidade de Acordo
de Alcance Parcial; e
Considerando que os Plenipotenciários do Brasil e da Argentina, com base no Tratado de Montevidéu-80, assinaram, a
27 de junho de 1989, em Montevidéu, o Vigésimo Sétimo Protocolo Adicional ao Acordo de Alcance Parcial de Renegociação
das Preferências Outorgadas no Período 1962/80, entre o Brasil
1962/80, entre o Brasil e a Argentina (Acordo n? 1),
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 182(3):1889-2283, maio/jun. 1990.
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DECRETA:
Art. 1? O Vigésimo Sétimo Protocolo Adicional ao Acordo
de Alcance Parcial de Renegociação das Preferências Outorgadas no Período 1962/80, entre o Brasil e a Argentina (Acordo n?
1), apenso por cópia ao presente decreto, será executado e cumprido tão inteiramente como nele se contém, inclusive quanto à
sua vigência.
Art. 2? Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Brasília, 27 de junho de 1990; 169? da Independência e
102? da República.
FERNANDO COLLOR
Francisco Rezek

o anexo do acordo está publicado no DO

de 28.6.1990, pág , 12454.

DECRETO N? 99.357, DE 27 DE JUNHO DE 1990
Dispõe sobre a execução do Oitavo Protocolo Adicional ao Acordo de Alcance Parcial de Renegociação das Preferências Outorgadas no Período 1962180, entre o Breeíl
e a Colômbia.

o PRESIDENTE DA REPÚBLICA, usando da atribuição
que lhe confere o art. 84, inciso IV, da Constituição,
Considerando que o Tratado de Montevidéu, que criou a
Associação Latino-Americana de Integração (Aladi), firmado
pelo Brasil em 12 de agosto de 1980 e aprovado pelo Congresso
Nacional, por meio do Decreto Legislativo n? 66, de 16 de novembro de 1981, prevê, no seu art. 7?, a modalidade de Acordo
de Alcance Parcial; e
Considerando que os Plenipotenciários do Brasil e da Colômbia, com base no Tratado de Montevidéu-80, assinaram, a 22
de junho de 1989, em Montevidéu, o Oitavo Protocolo Adicional
ao Acordo de Alcance Parcial de Renegociação das Preferências
Outorgadas no Período 1962/80, entre o Brasil e a Colômbia (Acordo n? 10),
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 182(3):1889-2283. maío/jun. 1990.
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DECRETA:.
Art. 1~ O Oitavo Protocolo Adicional ao Acordo de Alcance Parcial de Renegociação das Preferências Outorgadas no
Período 1962/80. entre o Brasil e a Colômbia (Acordo n~ 10).
apenso por cópia ao presente decreto, será executado e cumprido tão inteiramente corno nele se contém, inclusive quanto à sua
vigência.
Art. 2~ Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasflla, 27 de junho de 1990; 169~ da Independência e
102~ da República.
FERNANDO COLLOR
Francisco Rezek

o texto do

acordo está publicado no DO de 28.6.1990, pág. 12454.

DECRETO

N~

99.358. DE 28 DE JUNHO DE 1990
Revoga o Decreto n? 99.354(1), de 27 de
junho de 1990, e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPUBLICA. no uso da atribuição
que lhe confere o art. 84. incisos IV e VI. da Constituição,
DECRETA:
Art. 1~ É revogado o Decreto n~ 99.354. de 27 de junho de
1990.
Art. 2~ São declarados insubsistentes os atos praticados
com base no decreto referido no artigo anterior.
Art. 3~ Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 28 de junho de 1990; 1690 da Independência e
102 0 da República.
FERNANDO COLLOR
Ozíres Sílva
(1) V. pég. 2275 deste volume.

Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 182(3):1889,2283, maio/jun. 1990.
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DECRETO N? 99.359, DE 28 DE JUNHO DE 1990
Dispõe sobre a execução do Quinto Protocolo AdiCional ao Acordo Comercial n?
26, no Setor da Indústria de Artigos e Aparelhos para Usos Hospitalares, Médicos,
Odontológicos, Veterinários e Afins, entre o
Brasil e a Argentina.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, usando da atribuição
que lhe confere o art. 84, inciso IV, da Constituição,
Considerando que o Tratado de Montevidéu, que criou a
Associação Latino-Americana de Integração (Aladi}, firmado
pelo Brasil em 12 de agosto de 1980 e aprovado pelo Congresso
N acionai, por meio do Decreto Legislativo n? 66, de 16 de novembro de 1981, prevê, no seu art. 7? a modalidade de Acordo
de Alcance Parcial; e
Considerando que os Plenipotenciários do Brasil e da Argentina, com base no Tratado de Montevidéu-SO, assinaram, a
28 de dezembro de 1988, em Montevidéu, o Quinto Protocolo
Adicional ao Acordo Comercial n? 26, no Setor da Indústria. de
Artigos e Aparelhos para Usos Hospitalares, Médicos, Odontológicos, Veterinários e Afins, entre o Brasil e a Argentina,
DECRETA:
Art. 1? O Quinto Protocolo Adicional ao Acordo Comerciai n? 26, no Setor da Indústria de Artigos e Aparelhos para
Usos Hospitalares, Médicos, Odontológicos, Veterinários e
Afins, entre o Brasil e a Argentina, apenso por cópia ao presente Decreto será executado e cumprido tão inteiramente como nele se contém, inclusive quanto a sua vigência.
Art. 2? Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasilia, 28 de junho de 1990; 169? da Independência e 102?
da República.
FERNANDO COLLOR
Marcos Castrioto de Azambuja

o texto do acordo está publicado no DO

de 29.6.1990, paga. 12536/12543.

CoL Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 182(3):1889·2283, maio/jun. 1990.
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DECRETO

N~

99.360, DE 28 DE JUNHO DE 1990
Dispõe sobre a execução do Primeiro
Protocolo Adicional ao Acordo de Complementação Econômica nf 12, entre o Brasil e
a Argentina.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, usando da atribuição
que lhe confere o art. 84, inciso IV, da Constituição,
Considerando que o Tratado de Montevidéu, que criou a
Associação Latino-Americana de Integração (Aladi), firmado
pelo Brasil em 12 de agosto de 1980 e aprovado pelo Congresso
Nacional, por meio do Decreto Legislativo n~ 66, de 16 de novembro de 1981, prevê; no seu art. 7~, a modalidade de Acordo
de Alcance Parcial; e
Considerando que os Plenipotenciários do Brasil e da Argentina, com base no Tratado de Montevidéu-80, assinaram, a
27 de outubro de 1989, em Montevidéu, o Primeiro Protocolo
Adicional ao Acordo de Complementação Econômica n~ 12, entre o Brasil e a Argentina,
DECRETA:
Art. 1~ Primeiro Protocolo Adicional ao Acordo de Complementação Econômica n~ 12, entre o Brasil e a Argentina,
apenso por cópia ao presente Decreto, será executado e cumprido tão inteiramente como nele se contém, inclusive quanto à sua
vigência.
Art.

2~

Este decreto entra em vigor na data de sua publi-

cação.

Brasília, 28 de junho de 1990; 169? da Independência e
102? da República.
FERNANDO COLLOR
Marcos Cestrioto de Azambuja

o texto do acordo está publicado no DO de

29.6.1990, pags. 12543/12547.
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DECRETO N? 99.361, DE 29 DE JUNHO DE 1990
Dispõe sobre a execução da Ata de Retificação do Vigésimo Segundo Protocolo
Adicional 80 Acordo de Alcance Pardal n?
1, entre o Brasil e a Argentina.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, usando da atribuição
que lhe confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e
Considerando que o Tratado de Montevidéu, que criou a
Associação Latino-Americana de Integração (Aladi), firmado
pelo Brasil em 12 de agosto de 1980 e aprovado pelo Congresso
Nacional, por meio do Decreto Legislativo n? 66, de 16 de novembro de 1981, prevê, no seu art. 7?, a modalidade de Acordo
de Alcance Parcial; e
Considerando que os Plenipotenciários do Brasil e da Argentina, com base no Tratado de Montevidéu-80, assinaram, a
20 de setembro de 1989, em Montevidéu, a Ata de Retificação do
Vigésimo Segundo Protocolo Adicional, ao Acordo de Alcance
Parcial n? 1, entre o Brasil e a Argentina,
DECRETA:
Art. 1? A Ata de Retificação do Vigésimo Segundo Protocolo Adicional ao Acordo de Alcance Parcial n? 1, entre o Brasil
e a Argentina, apensa por cópia ao presente Decreto, será executada e cumprida tão inteiramente como nela se contém, inclusive quanto à sua vigência.
Art. 2? Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 29 de junho de 1990; 169? da Independência e
102? da República.
FERNANDO COLLOR
Marcos Castrioto de Azambuja

A retificação do acordo será publicada no DO de 2.7.1990, pág. 12646.

RETIFICAÇÕES

LEIS
BIMESTRE JANEIRO/FEVEREIRO DE 1989

LEI N? 7.729, DE 16 DE JANElRO DE 1989 (*)
Cria Juntas de Conciliação e Julgamento nas Regiões da Justiça do Trabalho, define jurisdições, e dá outras providências.

Retificação
. Na página 944, primeira coluna, no art. 33, inciso IV,
Onde se lê:
«IV - Na 4? Região: doze cargos de Juiz do Trabalho Presidente de Junta; seis cargos de Juiz do Trabalho Substituto;
vinte e quatro funções de Vogal; doze cargos em comissão de
Diretor de Secretaria; vinte e quatro cargos de Técnico Judiciário; doze cargos de Oficial de Justiça Avaliador; sessenta e quatro cargos de Auxiliar Judiciário; doze cargos de Agente de Segurança Judiciária; e dois cargos em comissão de Dístríbuidor;»

Leia-se:
«IV - Na 4? Região: doze cargos de Juiz do Trabalho Presidente de Junta; seis cargos de Juiz do Trabalho Substituto;
vinte e quatro funções de Vogal; doze cargos em comissão de
Diretor de Secretaria; vinte e quatro cargos de Técnico Judiciá(*) Publicada no DO de 17.1.1989 (v. Coleção das Leis de 1989, volume 181,
n? 1. pég. 37).
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 182(3):2285-2289, maio/jun. 1900.

2286
rio; doze cargos de Oficial de Justiça Avaliador; sessenta e quatro cargos de Auxiliar Judiciário; doze cargos de Agente de Segurança Judiciária; doze cargos de Atendente Judiciário e dois
cargos em comissão de Distribuídor:»

BIMESTRE MAIO/JUNHO DE 1990

LEI N? 8.036, DE 11 DE MAIO DE 1990 (*1
Dispõe sobre o Fundo de Garantia do
Tempo de Serviço e dá outras providências.

Retificação
Na página 8967, primeira coluna, no art. 15,
Onde se lê:
Art. 15. Para os fins previstos nesta Lei, todos os empregados ...

Leia-se:
Art. 15. Para os fins previstos nesta Lei, todos os empregadores ...
No § 2? do art. 15,
Onde se Lê:
§ 2 Considera-se ...
Leia-se:
§ 2? Considera-se .,.

(*) Publicado no DO de 14.5.1990 (v. pág. 1783 deste volume).

Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 182(3):2285·2289, maio/jun. 1990.
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DECRETOS
BIMESTRE JANEIRO/FEVEREIRO DE 1990

DECRETO N? 98.971, DE 20 DE FEVEREIRO DE 1990 (')
Reabre ao Ministério Público da União,
em favor do Ministério Público Federal, pelo saldo apurado em 31 de dezembro de
1989, o crédito especial aberto pelo Decreto
nP 98.636, de 20 de dezembro de 1989.

Retificação
Republica-se o anexo único, por ter saído com incorreção
no original.
O anexo único está publicado no DO de 21.6.1990, pág , 11597.

BIMESTRE MARÇO/ABRIL DE 1990

DECRETO N? 99.185, DE 15 DE MARÇO DE 1990 (")
Aprova o Regimento Interno Consoli·
dado da Secretaria-Geral, do Gabinete Militar da Presidência da República e do Gabinete Pessoal do Presidente da República.

Retificação
N a página 5612, 2? coluna, no artigo 5?, onde se lê:
VI - Departamento de Processamento de Dados;
Leia-se:
VI -

Departamento de Informática;

(*) Publicado no DO de 21.2.1990 (v. Coleção das Leis de 1990, volume 182,
n? 1, pág. 490).
(**) Publicado no DO de 19.3.1990 (v. Coleção das Leis de 1990, volume 182,
n? 2, pág. 1543.
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BIMESTRE MAIO/JUNHO DE 1990

DECRETO N? 99.245, DE 10 DE MAIO DE 1990 (*)
Institui o "Projeto Palácio da Alvorada» e cria comissão para a sua elaboração e
implementação.

Retificação
Na página 8898, 1~ coluna, onde se lê:
Art. 9? Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Leia-se:
Art. 8? Este decreto entra em vigor na data de sua
publicação.

DECRETO N? 99.289, DE 6 DE JUNHO DE 1990 (**)
Declara a desnecessidade de cargos e
empregos do Quadro e Tabela Permanentes
do Departamento Nacional de Estradas de
Rodagem e dá outras providências.

Retificação
Na página n? 10935, 2~ coluna, após o nome de Severiano
Caetano de Amorim, foi incluída uma relação, por ter sido omitida sua publicação.

(*) Publicado no DO de 11.5.1990 (v. pág. 2055 deste volume).
(••) Publicado no DO de 7.6.1990 Iv. pág. 2174 deste volume).
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DECRETO N? 99.337, DE 21 DE JUNHO DE 1990

(*)

Declara a desnecessidade de cargos e
empregos do Quadro e Tabela Permanentes
dos 6rgãos que menciona e dá outras
providências.

Retificação
Na página 12079, 1~ coluna, no anexo relativo aos servidores da Sucam-MG, onde Se lê:
10014704363 Expedito Valdemiro de Carvalho
Técnico de Laboratório
10014709004 Fausto Francisco Motta
Técnico de Laboratório
Leia-se
10014704363 Expedito Valdemiro de Carvalho
Técnico de Laboratório
17012487311 Fausto Antonio Luiz Colen
Ag. de Saúde Pública
10014709004 Fausto Francisco Motta
Técnico de Laboratório

(*) Publicado no DO de 22.6.1990 (v. pág. 2231 deste volume).
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no DO de 14 de maio de 1990.
99.249 - Decreto de 11 de maio de 1990 - Altera o Decreto n? 98.161, de
21 de setembro de 1989, que dispõe sobre a administração do Fundo
Nacional do Meio Ambiente (FNMA). Publicado no DO de 14 de
maio de 1990
-. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
99.250 - Decreto de 11 de maio de 1990 - Institui o Programa Nacional
de Racionalização da Produção e do Uso de Energia, e dá outras
providências. Publicado no DO de 14 de maio de 1990.
99.251 - Decrete de 11 de maio de 1990 - Dispõe sobre proventos de servidores em disponibilidade. Publicado no DO de 14 de maio de
1990.
99.252 - Decreto de 14 de maio de 1990 - Dispõe sobre providências a
serem adotadas por órgãos e entidades da Administração direta e
indireta, quanto aos contratos que menciona. Publicado no DO de
15 de maio de 1990.
99.253 - Decreto de 14 de maio de 1990 - Dispõe sobre a extinção de
cargos e empregos no Departamento Nacional de Obras e Saneamento (DNOS), e dá outras providências. Publicado no DO de 15 de
maio de 1990.
99.254 - Decreto de 15 de maio de 1990 - Dá nova redação aos artigos
2?, 3? e 6?, do Decreto n? 97.314, de 11 de outubro de 1988, e dá outras providências. Publicado no DO de 16 de maio de 1990.
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 182(3):2291-2309, maio/jun. 1990.

1907

1910

1911

2055
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2065

2066

2068
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99.255 - Decreto de 15 de maio de 1990 - Revoga parágrafo do Decreto
n? 76.590, de 11 de novembro de 1975, que dispõe, sobre os Sistemas
. Integrados de Transporte Aéreo Regional. Publicado no DO de 16
de maio de 1990.
.
99.256 - Decreto de 15 de maio de 1990 - Revoga o Decreto n? 99.251, de
11 de maio de 1990. Publicado no DO de 16 de maio de 1990.
99.257 - Decreto de 17 de maio de 1990 - Regulamenta o art. 80 e parágrafo único do Decreto-Lei n? 2.300, de 21 de novembro de 1986,
quanto a serviços de publicidade. Publicado no DO de 18 de maio
de 1990.
..................... ....
99.258 - Decreto de 17 de maio de 1990 - Transfere dotações consignadas nos Orçamentos da União, e dá outras providências. Publicado
no DO de 18 de maio de 1990.

2070

2070

2071

2073

99.259 - Decreto de 17 de maio de 1990 - Torna indisponíveis para empenho as despesas orçamentárias que especifica. Publicado no DO
de 18 de maio de 1990.
.
.

2074

99.260 - Decreto de 17 de maio de 1990 - Aprova o Estatuto do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada {Ipea}, e dá outras provídências. Publicado no DO de 18 de maio de 1990.

2075

99.261 - Decreto de 23 de maio de 1990 - Dispõe sobre a estrutura básica do Ministério das Relações Exteriores, e dá outras providências.
Publicado no DO de 24 de maio de 1990.
99.262 - Decreto de 24 de maio de 1990 - Introduz alterações no Regulamento de Promoções da Carreira de Diplomata do Serviço Exterior, aprovado pelo Decreto n? 93.326, de I? de outubro de 1986. Publicado no DO de 25 de maio de 1990.
99.263 - Decreto de 24 de maio de 1990 - Revoga o Decreto n? 99.165, de
12 de março de 1990. Publicado no DO de 25 de maio de 1990.
99.264 - Decreto de 25 de maio de 1990 - Promulga o Acordo de CoProdução Cinematográfica, entre a República Federativa do Brasil
e a República da Venezuela. Publicado no DO de 28 de maio de
1990.
99.265 - Decreto de 25 de maio de 1990 - Altera a composição da Comissão Nacional para Assuntos Antárticos (Conantar}. Publicado
no DO de 28 de maio de 1990.

2083

2099
2100

2101

2102

99.266 - Decreto de 28 de maio de 1990 - Regulamenta a Lei n? 8.025, de
12 de abril de 1990, que dispõe sobre a alienação de bens imóveis
residenciais de propriedade da União, e dos vinculados ou incorporados ao Fundo Rotativo Habitacional de Brasília (FRHB), situados no Distrito Federal, e dá outras providências. Publicado no DO
de 29 de maio de 1990. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2104

99.267 - Decreto de 29 de maio de 1990 - Altera a redação do art. 166 do
Decreto n? 99.244, de 10 de maio de 1990. Publicado no DO de 30 de
maio de 1990.

2117
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99.268 - Decreto de 31 de maio de 1990 - Cria a Loteria Federal sob a
modalidade instantânea, e dá outras providências. Publicado no
DO de I? de junho de 1990.
..
..

2118

99.269 - Decreto de 31 de maio de 1990 - Dispõe sobre a organização e o
funcionamento de órgãos do Ministério da Justiça, e dá outras providências. Publicado no DO de I? de junho de 1990.

2119

99.270 - Decreto de I? de junho de 1990 - Dispõe sobre a ocupação de
imóveis residenciais administrados pela Presidência da República,
e dá outras providências. Publicado no DO de 4 de junho de 1990.

2120

99.271 - Decreto de 5 de junho de 1990 - Transfere dotações consignadas nos Orçamentos da União, e dá outras providências. Publicado
no DO de 6 de junho de 1990.
.
..

2125

99.272 - Decreto de 5 de junho de 1990 - Abre ao Orçamento da União,
em favor do Ministério da Ação Social, o crédito suplementar no
valor de Crê 5.500.000,00, para reforço de dotações consignadas no
vigente Orçamento. Publicado no DO de 6 de junho de 1990. .. . . . . .

2126

99.273 - Decreto de 5 de junho de 1990 - Revoga dispositivo do Regimento Interno Consolidado da Secretaria-Geral da Presidência da
República. Publicado no DO de 6 de junho de 1990.

2127

99.274 - Decreto de 6 de junho de 1990 - Regulamenta a Lei n? 6.902, de
27 de abril de 1981, e a Lei n? 6.938, de 31 de agosto de 1981, que dispõem, respectivamente, sobre a criação de Estações Ecológicas e
Áreas de Proteção Ambiental e sobre a Política Nacional do Meio
Ambiente, e dá outras providências. Publicado no DO de 7 de junho de 1990.

2128

99.275 - Decreto de 6 de junho de 1990 - Dispõe sobre a criação da Área
de Relevante Interesse Ecológico Cerrado Pé-de-Gigante (Arlel, no
Município de Santa Rita do Passa Quatro, Estado de São Paulo.
Publicado no DO de 7 de junho de 1990.

2144

99.276 - Decreto de 6 de junho de 1990 - Dispõe sobre a criação da Área
de Relevante Interesse Ecológico Buriti de Vassununga [Ar.ie}, na
Área Florestal de Vassununga, no Município de Santa Rita do Passa Quatro, Estado de São Paulo. Publicado no DO de 7 de junho de
1990.

2147

99.277 - Decreto de 6 de junho de 1990 - Cria, no Estado do Amazonas,
a Reserva Biológica do Uatumã, e dá outras providências. Publicado no DO de 7 de junho de 1990.

2149

99.278 - Decreto de 6 de junho de 1990 - Dispõe sobre a criação da Área
de Proteção Ambiental (Apal, nos Estados do Maranhão e Tocantins, e dá outras providências. Publicado no DO de 7 de junho de
1990.

2152

99.279 - Decreto de 6 de junho de 1990 - Declara de utilidade pública,
para efeito de desapropriação, as terras delimitadas na área do
Parque Nacional da Chapada dos Veadeiros, no Estado de Goiás.
Publicado no DO de 7 de junho de 1990.

2157
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99.280 - Decreto de 6 de junho de 1990 - Promulgação da Convenção de
Viena para a Proteção da Camada de Ozônio e do Protocolo de
Montreal sobre Substâncias que Destroem a Camada de Ozônio.
Publicado no DO de 7 de junho de 1990.

2161

99.281 - Decreto de 6 de junho de 1990 - Altera dispositivos do Decreto
n? 93.303 de 26 de setembro de 1986, que regulamenta, para a Marinha, a Lei n:' 5.821 de 10 de novembro de 1972, que dispõe sobre as
promoções dos Oficiais da Ativa das Forças Armadas. Publicado
no DO de 7 de junho de 1990.
99.282 - Decreto de 6 de junho de 1990 - Dá nova redação a dispositivos do Regulamento da Comissão Brasileira de Atividades Espaciais (Cobae), aprovado pelo Decreto n? 76.596, de 14 de novembro
de 1975. Publicado no DO de 7 de junho de 1990.

99.283 - Decreto de 6 de junho de 1990 - Abre ao Ministério das Relações Exteriores o crédito suplementar no valor de Crê
62.000.000,00, para reforço de dotação consignada no vigente Orçamento. Publicado no DO de 7 de junho de 1990.
99.284 - Decreto de 6 de junho de 1990 - Abre ao Ministério das Relações Exteriores o crédito suplementar no valor de Crê 4.386.000,00,
para reforço de dotação consignada no vigente Orçamento. Publicado no DO de 7 de junho de 1990.
99.285 - Decreto de 6 de junho de 1990 - Dá nova redação a dispositivos do Decreto nr 68.099, de 20 de janeiro de 1971, que cria a Comissão Brasileira de Atividades Espaciais. Publicado no DO de 7 de
junho de 1990.
99.286 - Decreto de 6 de junho de 1990 - Dá nova redação a diepoaitivos do Decreto n? 90.725, de 19 de dezembro de 1984, que institui a
Comissão Assessora de Assuntos Científicos e Tecnológicos das
Forças Armadas tComassel. Publicado no DO de 7 de junho de
1990.
.

2162

2163

2166

2167

2168

2170

99.287 - Decreto de 6 de junho de 1990 - Abre à Presidência da República, em favor do Estado-Maior das Forças Armadas, crédito suplementar de Crs 1.140_000,00, para reforço de dotações consignadas no vigente Orçamento. Publicado no DO de 7 de junho de 1990.

2172

99.288 - Decreto de 6 de junho de 1990 - Transfere atribuições, e competências, do extinto Instituto do Açúcar e do Álcool (IAA), e de
seus órgãos, para a Secretaria do Desenvolvimento Regional, e dá
outras providências. Publicado no DO de 7 de junho de 1990.. " '"

2173

99.289 - Decreto de 6 de junho de 1990 - Declara a desnecessidade de
cargos e empregos do Quadro e Tabela Permanentes do Departamento Nacional de Estradas de Rodagem, e dá outras providências. Publicado no DO de 7 de junho de 1990.

2174

99.290 - Decreto de 6 de junho de 1990 - Institui cartão de identidade
funcional com fé pública, e dá outras providências. Publicado no
DO de 7 de junho de 1990.

2175
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99.291 - Decreto de 6 de junho de 1990 - Abre ao Ministério da Economia, Fazenda e Planejamento em favor do Fundo Especial de Desenvolvimento e Aperfeiçoamento das Atividades de Fiscalização, o
crédito suplementar no valor de Crê 475.048.000,00 para reforço de
dotações consignadas no vigente Orçamento. Publicado no DO de 7
de junho de 1990.
....................... .... .. ..........

2178

99.292 - Decreto de 7 de junho de 1990 - Transfere dotações consignadas nos Orçamentos da União, e dá outras providências. Publicado
no DO de 8 de junho de 1990.

2179

99.223 - Decreto de 7 de junho de 1990 - Transfere a sede da Superintendência Nacional de Abastecimento (Sunab), para a Cidade de
Brasília, Distrito Federal, e dá outras providências. Publicado no
DO de 8 de junho de 1990.

2179

99.294 - Decreto de 8 de junho de 1990 - Abre ao Orçamento da União,
em favor do Ministério da AÇão Social, o crédito suplementar no
valor de Cr$ 550.000.000,00 para reforço de dotações consignadas no
vigente Orçamento. Publicado no DO de 11 de junho de 1990.
99.295 ---'- Decreto de 12 de junho de 1990 - Dispõe sobre a transferência
para a Capital Federal da Sede da Comissão Nacional de Energia
Nuclear (CNEN). Publicado no DO de 13 de junho de 1990.
99.296 - Decreto de 12 de junho de 1990 - Dispõe sobre licitações de
serviços de publicidade, no âmbito da Administração Pública Federal. Publicado no DO de 13 de junho de 1990.
99.297 - Decreto de 12 de junho de 1990 - Aprova o Regimento Interno
da Comissão Exclusiva de Licitação de Serviços de Publicidade.
Publicado no DO de 13 de junho de 1990.
99.298 - Decreto de 12 de junho de 1990 - Aprova o Regimento Interno
da Comissão de Aprovação de Projetos Básicos de Serviços de Publicidade. Publicado no DO de 13 de junho de 1990.
99.299 - Decreto de 12 de junho de 1990 - Institui a Comissão de Execução do Tratado de Integração, Cooperação e Desenvolvimento entre a República Federativa do Brasil e a República da Argentina, e
dá outras providências. Publicado no DO de 13 de junho de 1990. ..

2180

2181

2182

2186

2188

2191

99.300 - Decreto de 15 de junho de 1990 - Dispõe sobre os proventos
dos servidores postos em disponibilidade, e dá outras providências. Publicado no DO de 16 de junho de 1990.

2192

99.301 - Decreto de 15 de junho de 1990 - Declara a desnecessidade de
cargos e empregos do Quadro e Tabela Permanentes do Ministério
do Trabalho e da Previdência Social, e dá outras providências. Publicado no DO de 16 de junho de 1990. """ . .. . . . . . . . . . .. .. . . . . . .

2194

99.302 - Decreto de 15 de junho de 1990 - Extingue cargos e empregos
do Quadro e Tabela de Pessoal do extinto Instituto Brasileiro do
Café, e dá outras providências. Publicado no DO de 16 de junho de
1990.

2195
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99.303 - Decreto de 15 de junho de 1990 - Extingue cargos e empregos
do Quadro e Tabela de Pessoal da extinta Fundação Nacional para
Educação de Jovens e Adultos, e dá outras providências. Publicado no DO de 16 de junho de 1990.
.........................
99.304 - Decreto de 15 de junho de 1990 - Declara a desnecessidade de
cargos e empregos do Quadro e Tabela Permanentes do Conselho
Nacional de Desenvolvimento Cientifico e Tecnológico (CNPq), e
dá outras providências. Publicado no DO de 16 de junho de 1990. "

2197

99.305 - Decreto de 15 de junho de 1990 - Declara a desnecessidade de
cargos e empregos do Quadro e Tabela Permanentes do extinto Ministério da Cultura, e dá outras providências. Publicado no DO de
16 de junho de 1990. .. ... . . . . . . .
..........................

2198

99.306 - Decreto de 15 de junho de 1990 - Declara a desnecessidade de
cargos e empregos do Quadro e Tabela Permanentes do extinto Ministério da Ciência e Tecnologia, e dá outras providências. Publicado no DO de 16 de junho de 1990.

2199

99.307 - Decreto de 15 de junho de 1990 - Declara a desnecessidade de
cargos e empregos do Quadro e Tabela Permanentes dos órgãos que
menciona, e dá outras providências. Publicado no DO de 16 de junho de 1990.
........ .....
99.308 - Decreto de 15 de junho de 1990 - Declara a desnecessidade de
cargos e empregos do Quadro e Tabela Permanentes do Ministério
da Justiça, e dá outras providências. Publicado no DO de 16 de junho de 1990.
.........................

2196

2200

2101

99.309 - Decreto de 15 de junho de 1990 - Declara a desnecessidade de
cargos e empregos do Quadro e Tabela Permanentes dos órgãos que
menciona, e dá outras providências. Publicado no DO de 16 de junho de 1990. ..
..........
................ .. ............ .

2202

99.310 - Decreto de 15 de junho de 1990 - Declara a desnecessidade de
cargos e empregos do Quadro e Tabela Permanentes da Imprensa
Nacional, e dá outras providências. Publicado no DO de 16 de junho de 1990.
..

2203

99.311 - Decreto de 15 de junho de 1990 - Declara a desnecessidade de
cargos e empregos do Quadro e Tabela Permanentes dos órgãos que
menciona, e dá outras providências. Publicado no DO de 16 de junho de 1990.
............................
..............

2204

99.312 - Decreto de 15 de ~nho de 1990 - Promulga o Acordo sobre
Cooperação Econômica entre o Governo da República Federativa
do Brasil e o Governo da República Federativa da 'I'checoslováquia. Publicado no DO de 18 de junho de 1990.

2205

99.313 - Decreto de 18 de junho de 1990 - Declara a desnecessidade de
cargos e empregos do Quadro e Tabela Permanentes do extinto Serviço Nacional de Informações, e dá outras providências. Publicado
no DO de 19 de junho de 1990.

2206
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99.314 - Decreto de 18 de junho de 1990 - Declara a desnecessidade de
cargos e empregos do Quadro e Tabela Permanentes dos extintos
Ministérios das Comunicações, das Minas e Energia e dos Transportes, e dá outras providências. Publicado no DO de 19 de junho
.......................................

2207

99.315 - Decreto de 18 de junho de 1990 - Declara a desnecessidade de
cargos e empregos do Quadro e Tabela Permanentes do Instituto
Nacional de Propriedade Industrial, e dá outras providências. Publicado no DO de 19 de junho de 1990.
............. .......

de 1990.

2208

99.316 - Decreto de 18 de junho de 1990 - Declara a desnecessidade de
cargos e empregos do Quadro e Tabela Permanentes do Ministério
da Educação, e dá outras providências. Publicado no DO de 19 de
junho de 1990.

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

2209

99.317 - Decreto de 18 de junho de 1990 - Declara a desnecessidade de
cargos e empregos do Quadro e Tabela Permanentes do extinto Ministério do Interior, e dá outras providências. Publicado no DO de
19 de junho de 1990. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2210

99.318 - Decreto de 18 de junho de 1990 - Declara a desnecessidade de
cargos e empregos do Quadro e Tabela Permanentes dos órgãos que
menciona, e dá outras providências. Publicado no DO de 19 de junho de 1990.

2211

99.319 - Decreto de 18 de junho de 1990 - Declara a desnecessidade de
cargos e empregos do Quadro e Tabela Permanentes dos órgãos que
menciona, e dá outras providências. Publicado no DO de 19 de junho de 1990.

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

2212

99.320 - Decreto de 19 de junho de 1990 - Declara a desnecessidade de
cargos e empregos do Quadro e Tabela Permanentes dos órgãos que
menciona, e dá outras providências. Publicado no DO de 20 de junho de 1990.

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

2213

99.321 - Decreto de 19 de junho de 1990 - Declara a desnecessidade de
cargos e empregos do Quadro e Tabela Permanentes da Fundação
Nacional do Indic, e dá outras providências. Publicado no DO de
20 de junho de 1990. . .. .. .. .. .. . .. .. .. .. . ..

. .. . .. .. .. .

2214

99.322 - Decreto de 19 de junho de 1990 - Declara a desnecessidade de
cargos e empregos do Quadro e Tabela Permanentes dos órgãos que
menciona, e dá outras providências. Publicado no DO de 20 de ju.......... ........ .. .................... ........ .

2215

99.323 - Decreto de 19 de junho de 1990 --:- Declara a desnecessidade de
cargos e empregos do Quadro e Tabela Permanentes do Ministério
da Educação, e dá outras providências. Publicado no DO de 20 de
junho de 1990.
....
..
.
99.324 - Decreto de 19 de junho de 1990 - Declara a desnecessidade de
cargos e empregos do Quadro e Tabela Permanentes dos órgãos que
menciona, e dá outras providências. Publicado no DO de 20 de ju-

nho de 1990.

2216

nho de 1990.
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99.325 - Decreto de 19 de junho de 1990 - Declara a desnecessidade de
cargos e empregos do Quadro e Tabela Permanentes do extinto Ministério da Ciência e Tecnologia, e dá outras providências. Publicado no DO de 20 de junho de 1990.
99.326 - Decreto de 19 de [unho-de 1990 - Declara a desnecessidade de
cargos e empregos do Quadro e Tabela Permanentes do Hospital
das Forças Armadas, e dá outras providências. Publicado no DO
de 20 de junho de 1990.
.............................
99.327 - Decreto de 19 de junho de 1990 - Cria Grupo de Trabalho com
a finalidade de propor solução para os débitos de responsabilidade
de empresas estatais federais. Publicado no DO de 20 de junho de
1990.
99.328 - Decreto de 19 de junho de 1990 - Institui o Sistema Integrado
de Administração de Recursos Humanos (Biape}, e dá outras providências. Publicado no DO de 20 de junho de 1990.
99.329 - Decreto de 19 de junho de 1990 - Abre ao Ministério do Exército, em favor da Secretaria de Economia e Finanças, crédito suplementar de Crê 500.000,00, para reforço de dotação consignada no vigente Orçamento. Publicado no DO de 20 de junho de 1990. ..... . . .
99.330 - Decreto de 19 de junho de 1990 - Transfere dotações consignadas nos Orçamentos da União, e dá outras providências. Publicado
no DO de 20 de junho de 1990.
............
99.331 - Decreto de 20 de junho de 1990 - Declara a desnecessidade de
cargos e empregos do Quadro e Tabela Permanentes do Ministério
da Educação, e dá outras providências. Publicado no DO de 21 de
junho de 1990.
.
"
99.332 - Decreto de 20 de junho de 1990 - Declara a desnecessidade de
cargos e empregos do Quadro e Tabela Permanentes do Instituto
N acionaI de Assistência Médica da Previdência Social, e dá outras
providências. Publicado no DO de 21 de junho de 1990.
99.333 - Decreto de 20 de junho de 1990 - Extingue cargos e empregos
do quadro e tabela de pessoal da extinta Superintendência do Desenvolvimento da Região Sul, e dá outras providências. Publicado
no DO de 21 de junho de 1990.
99.334 - Decreto de 20 de junho de 1990 - Declara a desnecessidade de
cargos e empregos do Quadro e Tabela Permanentes do Instituto
Nacional de Colonização e Reforma Agrária, e dá outras providências. Publicado no DO de 21 de junho de 1990.
99.335 - Decreto de 20 de junho de 1990 - Declara a desnecessidade de
cargos e empregos do Quadro e Tabela Permanentes do Ministério
da Saúde, e dá outras providências. Publicado no DO de 21 de junho de 1990.
99.336 - Decreto de 21 de junho de 1990 - Declara a desnecessidade de
cargos e empregos do Quadro e Tabela Permanentes do extinto Mi-

2218
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nístério da Agricultura, e dá outras providências. Publicado no DO
de 22 de junho de 1990.
99.337 - Decreto de 21 de junho de 1990 - Declara a desnecessidade de
cargos e empregos do Quadro e Tabela Permanentes dos Órgãos
que menciona, e dá outras providências. Publicado no DO de 22 de
junho de 1990.

99.338 - Decreto de 22 de junho de 1990 - Concede à empresa American
Airlines Inc. autorização para funcionar no Brasil. Publicado no
DO de 25 de junho de 1990.
99.339 - Decreto de 22 de junho de 1990 - Declara a desnecessidade de
cargos e empregos do Quadro e Tabela Permanentes do extinto Ministério do Trabalho, e dá outras providências. Publicado no DO
de 25 de junho de 1990.

2230

2231

2232

2234

99.340 - Decreto de 22 de junho de 1990 - Promulga o Tratado de Extradição, entre a República Federativa do Brasil e o Reino da Espanha. Publicado no DO de 25 de junho de 1990.

2235

99.341 - Decreto de 25 de junho de 1990 - Declara de utilidade pública,
para fins de desapropriação total ou parcial ou instituição de servidão administrativa ou de passagem, em favor da Petróleo Brasileiro S.A. (Petrobrás), imóveis constituídos de terras e benfeitorias,
situados nos Municípios de Estância Balneária de Praia Grande,
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.
Superintendência da Zona Franca de Manaus (Suframa).
Decreto n? "99.320, de 19 de junho de 1990. .
"
.
Superintendência de Campanhas de Saúde Pública (Sucam).
Decreto n.O 99.337, de 21 de junho de 1990 (publicado no DO de 22
de junho de 1990). .
"
.
(Retificado no DO de 25 de junho de 1990). .
.
Superintendência do Desenvolvimento da Amazônia (Sudam).
Decreto n? 99.320, de 19 de junho de 1990. .
.
Superintendência do Desenvolvimento do Nordeste (Sudenel.
Decreto n.o 99.320, de 19 de junho de 1990
.
-

Extinção.
Departamento Nacional de Obras e Saneamento (DNOS).
Decreto n.o 99.253, de 14 de maio de 1990. .
.
Fundação Nacional para Educação de Jovens e Adultos (Educar).
Decreto n.o 99.303, de 15 de junho de 1990.
."
.
Instituto Brasileiro do Café (IBC).
Decreto n." 99.302, de 15 de junho de 1990.
Instituto do Açúcar e do Álcool (IAA).
Decreto n.O 99.247, de 11 de maio de 1990.
.
.
Superintendência do Desenvolvimento da Região Centro-Oeste
(Sudeco).
Decreto n.O 99.247, de 11 de maio de 1990.
.
.
Superintendência do Desenvolvimento da Região Sul (Sudesul}.
Decreto n," 99.247, de 11 de maio de 1990. .
.
Decreto n.o 99.333, de 20 de junho de 1990. .
.
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CENTRAIS ELÉTRICAS BRASILEIRAS (ELETROBRÁS)
Regulamento do Imposto Único sobre Energia Elétrica.
Art. 8? - Suspensão - Inconstitucionalidade.
Resolução n? 16, de 7 de maio de 1990. .
.

1877

CENTRO DOS ESTUDANTES DE SANTOS
Imóvel urbano - Transferência
Santos (SP).
Lei TI.O 8.047, de 15 de junho de 1990.

1834

CEPLAC
V. Comissão Executiva do Plano da Lavoura Cacaueira.

CFP
V. Companhia de Financiamento da Produção.

CIBRAZÉM
-

V. Companhia Brasileira de Armazenamento.

CINEMA
Tratado
Brasil x Venezuela.

2101

Decreto n" 99.264, de 25 de maio de 1990.
COBAL
-

V. Companhia Brasileira de Alimentos.

CODIGO CIVIL BRASILEIRO
-

Herança jacente
Sucessão legítima.
Lei n.o 8.049, de 20 de junho de 1990.

1835

CODIGO DE PROCESSO CIVIL
Lei n.o 8.038, de 28 de maio de 1990.

1800

CODIGO ELEITORAL
-

Alteração.
Lei TI.O 8.037, de 25 de maio de 1990.

1799

CODIGO NACIONAL DE TRÁNSITO
-

Legislação - Alteração.
Lei TI,O 8.052, de 20 de junho de 1990

.

1838

COLOMBIA
Tratado
Renegociação das Preferências Outorgadas
Brasil.
Decreto n! 99.357, de 27 de junho de 1990.
Sanidade animal.
Brasil.
Decreto Legislativo n! 7, de 21 de maio de 1990.

2279

1870
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COMISSÃO BRASILEIRA DE ATIVIDADES ESPACIAIS ICOBAE)
- Competência e constituição.
Decreto n:' 99.285, de 6 de junho de 1990.
-

Regulamento - Alteração.
Decreto D.o 99.282, de 6 de junho de 1990.

2168
2163

COMISSÃO DE APROVAÇÃO DE PROJETOS BÃSICOS DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE
-

Regimento interno.
Decreto n? 99.298, de 12 de junho de 1990.

. . . . ..

2188

COMISSÃO DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA PARA O DESENVOLVIMENTO DO NORDESTE
- Criação.
Decreto n.O 99.234, de 3 de maio de 1990.

1894

COMISSÃO DE FINANCIAMENTOS EXTERNOS (COFIEXI
- Instítuícão.
Decreto n,O 99.241, de 7 de maio de 1990.

1905

COMISSÃO EXCLUSIVA DE LICITAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE
-

Regimento interno.
Decreto D.o 99.297. de 12 de junho de 1990.

2186

COMISSÃO EXECUTIVA DO PLANO DA LAVOURA CACAU EIRA
ICEPLAC)
- Cargo e emprego
Desnecessidade - Declaração.
Decreto D,O 99.311, de 15 de junho de 1990.
- Servidor público.
Disponibilidade remunerada.
Decreto D.O 99.311, de 15 de junho de 1990.
.
.

2204
2204

COMISSÃO NACIONAL PARA ASSUNTOS ANTÃRTICOS
(CONANTAR)
-

Composição - Alteração.
Decreto D,o 99.265, de 25 de maio de 1990.

2102

COMPANHIA BRASILEIRA DE ALIMENTOS (COBAL)
- Fusão.
Decreto n? 99.233, de 3 de maio de 1990.

1892

COMPANHIA BRASILEIRA DE ARMAZENAMENTO (CIBRAZÉMI
-

Fusão.

Decreto n.o 99.233, de 3 de maio de 1990. ..

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

COMPANHIA DE FINANCIAMENTO DA PRODUÇÃO (CFPI
- Fusão.
Decreto n? 99.233, de 3 de maio de 1990.
Colo Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 182(3):2311-2365, maio/jun. 1990.
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COMPANHIA ENERGÉTICA DE SÃO PAULO ICESP)
- Empréstimo externo.
Beeoluçeo n.o 23, de 29 de junho de 1990

.

COMPANHIA NACIONAL DE ABASTECIMENTO
- Constituição.
Decreto n.o 99.233, de 3 de maio de 1990.
COMPLEMENTAÇÃO ECONOMICA
- Tratado
Brasil x Argentina.
Decreto n~ 99.360, de 28 de junho de 1990. .

1884

1892

.

2282

CONSELHO FEDERAL DE ECONOMISTAS DOMÉSTICOS
- Criação.
Lei n.O 8.042, de 13 de junho de 1990
.

1815

CONSELHO MONETÃRIO NACIONAL (CMN)
- Competência.
Medida Provisória n? 188, de 30 de maio de 1990.
Lei n,O 8.056, de 28 de junho de 1990
.

1850
1842

CONSELHO NACIONAL DE AGRICULTURA (CONAGRI)
- Estruturação.
Decreto n? 99.232, de 2 de maio de 1990.

1890

CONSELHO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO CIENTíFICO E
TECNOLOGICO (CNPq)
-

Cargo e emprego - Desnecessidade
Decreto n.O 99.304, de 15 de junho de
Decreto n? 99.346, de 26 de junho de
- Servidor público
Disponibilidade remunerada.
Decreto n.O 99.304, de 15 de junho de
Decreto n? 99.346, de 26 de junho de

- Declaração.
1990.
1990.

2197
2259

1990.
1990.

2197
2259

CONSELHO REGIONAL DE ECONOMISTAS DOMÉSTICOS
- Criação.
Lei n" 8.042, de 13 de junho de 1990
.

1815

CONSELHO NACIONAL DE SEGUROS PRIVADOS
- Competência.
Medida Provisória n.O 188, de 30 de maio de 1990.
Lei n.o 8.056, de 28 de junho de 1990
.

1850
1842

CONSELHO NACIONAL DO MEIO AMBIENTE ICONAMAI
- Constituição e funcionamento.
Decreto n? 99.274, de 6 de junho de 1990.
Decreto n.O 99.355, de 27 de junho de 1990.

2277

2128
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CONTRIBUINTE (PESSOA JURÍDICA)
-

Imposto de renda
Mandado de segurança - Liminar - Suspensão.
Medida Provisória n:' 186, de 23 de maio de 1990.
Medida Provisória n.o 192, de 22 de junho de 1990.
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1848
1857

COOPERAÇÃO CIENTÍFICA
-

Tratado
Brasil x Cuba.

Decreto Legislativo n.o 8, de 21 de maio de 1990.

1870

Brasil x Espanha.

Decreto Legislativo n? 12, de 25 de maio de 1990.

1874

COOPERAÇÃO ECONOMICA
-

Tratado
Brasil x Tchecoslováquia.
Decreto n.o 99.312, de 15 de junho de 1990.

2205

COOPERAÇÃO TÉCNICA
Tratado
Brasil x Cuba.

Decreto Legislativo n:' 8, de 21 de maio de 1990. .....

1870

Brasil x Espanha.

Decreto Legislativo n.o 12, de 25 de maio de 1990.

1874

COOPERAÇÃO TECNOLOGICA
Tratado
Brasil x Cuba.

Decreto Legislativo n:' 8, de 21 de maio de 1990.

1870

Brasil x Espanha.

Decreto Legislativo n.o 12, de 25 de maio de 1990.

1874

COORDENAÇÃO DE APERFEIÇOAMENTO DE PESSOAL DE NÍVEL SUPERIOR (CAPES)
-

Cargo e emprego
Desnecessidade - Declaração.
Decreto n? 99.319, de 18 de junho de 1990.

2212

-

Servidor público
Disponibilidade remunerada.
Decreto n.O 99.319, de 18 de junho de 1990.

2212

CRÉDITO ADICIONAL
-

Orçamento da União.

Lei n. 8.044, de 15 de junho de 1990.
O

1822

CRÉDITO ESPECIAL
-

Ministério Público Federal.

Decreto n.O 98.971, de 20 de fevereiro de 1990 (publicado no DO de
21 de fevereiro de 1990 e retificado no DO de 21 de junho de 1990).
Cal. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasilia, 182(3):2311-2365, maio/jun , 1990.
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CRÉDITO SUPLEMENTAR
Estado- Maior das Forças Armadas.

Decreto n.O 99.287, de 6 de junho de 1990. .
Justiça do Trabalho.
Decreto n? 99.238, de 4 de maio de 1990.
- Justiça Eleitoral.
Decreto n? 99.238, de 4 de maio de 1990. .
-

.

2172

1899
.

1899

.
.

2126
2180

Ministério da Economia, Fazenda e Planejamento
Fundo Especial de Desenvolvimento e Aperfeiçoamento das Atividades de Fiscalização.
Decreto n? 99.291, de 6 de junho de 1990. .
.

2178

Ministério das Relações Exteriores.
Decreto n? 99.283, de 6 de junho de 1990.
Decreto n.o 99.284, de 6 de junho de 1990. .

2166
2167

Ministério da Ação Social.

Decreto n.O 99.272, de 5 de junho de 1990.
Decreto n.o 99.294, de 8 de junho de 1990

.

Ministério do Exército
Secretaria de Economia e Finanças.
Decreto n? 99.329, de 19 de junho de 1990.
Orçamento da União.

.

2223

Lei n.O 8.051, de 20 de junho de 1990.
Lei n? 8.053, de 21 de junho de 1990.
Lei n.O 8.055, de 21 de junho de 1990.

1837
1839
1840

Presidência da República
Gabinete da Presidência.
Decreto n.O 99.237, de 4 de maio de 1990.

1898

CUBA
Tratado
Cooperação científica, técnica e tecnológica
Brasil.
Decreto Legislativo n? 8, de 21 de maio de 1990.

1870

CRUZEIRO
-

Instituição.

Medida Provisória n? 184, de 4 de maio de 1990.

1845

D
DELEGACIA DO MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO IDEMEC-TO)
Criação
Tocantins.
Lei n.O 8.045, de 15 de junho de 1990.

1828

Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 182(3):2311-2365. maio/jun.·l900.
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DEPARTAMENTO NACIONAL DE ESTRADAS DE RODAGEM
(DNER)
- Cargo e emprego - Desnecessidade - Declaração.
Decreto n.O 99.289, de 6 de junho de 1990 (publicado no DO de 7 de
junho de 1990).
(Retificado no DO de 8 de junho de 1990).

2174
2288

DEPARTAMENTO NACIONAL DE OBRAS CONTRA AS SECAS
(DNOCS)
- Cargo e emprego
Desnecessidade - Declaração.
Decreto n.O 99.311, de 15 de junho de 1990.
- Servidor público
Disponibilidade remunerada.
Decreto n.O 99.311, de 15 de junho de 1990.
DEPARTAMENTO NACIONAL DE OBRAS
(DNOS)
- Cargo e emprego - Extinção.
Decreto n? 99.253, de 14 de maio de 1990.
- Extinção.
Decreto D.O 99.240, de 7 de maio de 1990.

E

2204

2204

SANEAMENTO

2068
1901

DESAPROPRIAÇÃO
"- Imóvel
Bahia.
Decreto n.o 99.343, de 25 de junho de 1990.
Cubatão ISP);
Estância Balneária de Praia Grande (SP);
São Vicente (SPj.
Decreto n? 99.341, de 25 de junho de 1990.
Goiás.
Decreto n? 99.279, de 6 de junho de 1990.
.Iaboatão (PE).
Lei n? 8.043, de 15 de junho de 1990.
- Imóvel urbano
Rio de Janeiro (RJ).
Decreto n? 99.242, de 8 de maio de 1990.

1907

DESPESA PÚBLICA
- Empenho.
Decreto n? 99.259, de 17 de maio de 1990.

2074

DIPLOMATA
- Regulamento de Promoções na Carreira de Diplomata do Serviço
Exterior - Alteração.
Decreto n? 99.262, de 24 de maio de 1990.

2099

Cal. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 182(3):2311·2365. maio/jun. 1990.

2252

2236
2157
1826

2325
DIREITO DO MAR
Convenção das Nações Unidas sobre Direito do Mar -

Pág.

Revoga-

ção.

.

2100

.
.
Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico
(CNPq).
Decreto n.O 99.304, de 15 de junho de 1990.
Decreto n.O 99.346, de 26 de junho de 1990.
Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior

2204

Decreto n.U 99.263, de 24 de maio de 1990

DISPONIBILIDADE REMUNERADA
Servidor público
Comissão Executiva do Plano da Lavoura Cacaueira (Ceplacl.
Decreto nf' 99.311, de 15 de junho de 1990.

2197
2259

(Capes).

Decreto n? 99.319, de 18 de junho de 1990. .
.
Departamento Nacional de Estradas de Rodagem (DNER)
Decreto n" 99.289, de 6 de junho de 1990 (publicado no DO de 7 de
junho de 1990).
.
.
(Retificado no DO de 8 de de junho de 1990)
.
Departamento Nacional de Obras Contra as Secas (DNGCS).
Decreto n.O 99.311, de 15 de junho de 1990
.
Departamento Nacional de Obras e Saneamento (DNOS).
Decreto n? 99.:?53, de 14 de maio de 1990
.
Empresa Brasileira de Turismo (Embratur) ,
Decreto n? 99.320, de 19 de junho de 1990.
.
.
Fundação Centro de Formação do Servidor Público (FUNCEP).
Decreto n? 99.309, de 15 de junho de 1990.
Fundação das Pioneiras Sociais.
Decreto n? 99.344, de 25 de junho de 1990.
Fundação de Assistência ao Estudante.
Decreto n? 99.319, de 18 de junho de 1990.
Fundação N acíonal do índio (Funai).
Decreto n? 99.321, de 19 de junho de 1990.
.
.
Fundação Nacional para Educação de Jovens e Adultos (Educar).
Decreto n? 99.303, de 15 de junho de 1990.
.
.
Fundação Roquette Pinto.
Decreto n? 99.318, de 18 de junho de 1990.
Fundação Serviços de Saúde Pública.
Decreto n.O 99.337, de 21 de junho de 1990 (Publicado no DO de 22
de junho de 1990).
'"
.
(Retificado no DO de 25 de junho de 1990). .
.
Fundo N acional de Desenvolvimento da Educação.
Decreto n? 99.319, de 18 de junho de 1990.
.
.
Hospital das Forças Armadas (HFA).
Decreto n? 99.326, de 19 de junho de 1990.

2212

2174
2288
2204
2272
2213
2202
2257
2212

2214
2196

2211

2231
2289
2212

2219

CoL Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 182(3):2311-2365, maio/jun. 1990.

2326
Pág.

Imprensa Nacional.
Decreto nf' 99.310, de 15 de junho de 1990
.
Instituto Benjamin Constant.
Decreto n? 99.318, de 18 de junho de 1990. .
.
Instituto Brasileiro do Café (IBC).
Decreto n? 99.302, de 15 de junho de 1990. .
.
Instituto de Administração Financeira da Previdência e Assistência Social (lapas).
Decreto n'' 99.322, de 19 de junho de 1990
.
Decreto n." 99.324, de 19 de junho de 1990. .
.
Decreto n." 99.345, de 25 de junho de 1990. .
.
Instituto do Açúcar e do Alcool (IAA).
Decreto n? 99.247, de 11 de maio de 1990. .
.
Instituto Nacional de Assistência Médica da Previdência Social
(lNAMPS).
Decreto n.O 99.332, de 20 de junho de 1990. .
.
Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Incra) .
Decreto n.o 99.334, de 20 de junho de 1990. .
.
Instituto Nacional de Educação de Surdos.
Decreto n? 99.318, de 18 de junho de 1990
;
.
Instituto Nacional de Meteorologia (INEMET).
Decreto n!' 99.311, de 15 de junho de 1990
.
Instituto Nacional de Previdência Social (lNPS).
Decreto n.O 99.322, de 19 de junho de 1990. .
.
Decreto n.o 99.324, de 19 de junho de 1990. .
.
Decreto n!' 99.345, de 25 de junho de 1990
.
Instituto Nacional de Propriedade Industrial (INPI).
Decreto n!' 99.315, de 18 de junho de 1990. .
.
Ministério da Ação Social.
Decreto n.O 99.317, de 18 de junho de 1990. .
.
Ministério da Agricultura (extinto).
Decreto n.O 99.336, de 21 de junho de 1990.

2230

Ministério da Agricultura e Reforma Agrária.
Decreto n? 99.311, de 15 de junho de 1990

.

2204

.

2199
2218

.

2198

.
.

2209
2216
2225
2271

Ministério da Ciência e Tecnologia (extinto).
Decreto n? 99.306, de 15 de junho de 1990.
Decreto n.o 99.325, de 19 de junho de 1990. .
Ministério da Cultura (extinto).
Decreto n!' 99.305, de 15 de junho de 1990
Ministério da Educação.
Decreto n.O 99.316, de 18 de
Decreto n.o 99.323, de 19 de
Decreto n? 99.331, de 20 de
Decreto n.O 99.352, de 27 de

junho
junho
junho
junho

de
de
de
de

1990
1990
1990
1990. .

.
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2203
2211
2195

2215
2217
2258
2258
2226
2228
2211
2204

2215
2217
2258
2208
2210
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Ministério da Fazenda (extinto).
Decreto n.O 99.307, de 15 de junho de 1990. .
.
Ministério da Justiça.
Decreto n? 99.308, de 15 de junho de 1990.
Ministério da Saúde.
Decreto n:' 99.335, de 20 de junho de 1990.
Decreto TI.o 99.346, de 26 de junho de 1990
.
Decreto n:' 99.352, de 27 de junho de 1990.
Ministério das Comunicações (extinto).
Decreto n? 99.314, de 18 de junho de 1990.
Ministério das Minas e Energia (extinto).
Decreto n!' 99.314, de 18 de junho de 1990.
.
.
Decreto n:' 99.346, de 26 de junho de 1990. .
.
Ministério do Desenvolvimento da Indústria e do Comércio (extin-

2200
2101
2229
2259
2271
2207
2207
2259

to).

Decreto n,o 99.307, de 15 de junho de 1990
Ministério do Interior (extinto).
Decreto n" 99.317, de 18 de junho de 1990.
Decreto n? 99.346, de 26 de junho de 1990. .
Ministério do Trabalho (extinto).
Decreto n.o 99.339, de 22 de junho de 1990
Decreto n? 99.352, de 27 de junho de 1990.
Ministério do Trabalho e da Previdência Social.
Decreto n? 99.301, de 15 de junho de 1990. .
Ministério dos Transportes (extinto).
Decreto n.o 99.314, de 18 de junho de 1990
Proventos.
Decreto n.o 99.351, de 11 de maio de 1990. .
Decreto n? 99.300, de 15 de junho de 1990. .

_

.

2200

.

2210
2259

.

2234
2271

.

2194

.

2207

.
.

2270
2192

Revogação.
Decreto n? 99.256, de 15 de maio de 1990. .
.
Secretaria de Planejamento e Coordenação da Presidência da República (Seplan).
Decreto n.o 99.309, de 15 de junho de 1990
.
Serviço Nacional de Informações (SNI).
Decreto n? 99.313, de 18 de junho de 1990. .
.
Superintendência da Zona Franca de Manaus (Suframa).
Decreto n? 99.320, de 19 de junho de 1990. .
.
Superintendência de Campanhas de Saúde Pública (Sucaml.
Decreto n.o 99.337, de 21 de junho de 1990 (publicado no DO de 22
de junho de 1990). .
.
(Retificado no DO de 25 de junho de 1990). .
.
Superintendência do Desenvolvimento da Amazônia (Sudam).
Decreto n:' 99.320, de 19 de junho de 1990. .
.

2070

2202
2206
2213
2231
2269
2213
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Superintendência do Desenvolvimento da Região Centro-Oeste
(Sudeco).

Decreto n.O 99.247, de 11 de maio de 1990.
Superintendência do Desenvolvimento da Região Sul (Sudesul).
Decreto n? 99.247, de 11 de maio de 1990.
Decreto n.o 99.333, de 20 de junho de 1990.
Superintendência do Desenvolvimento do Nordeste (Sudenel.
Decreto n.o 99.320, de 19 de junho de 1990.
...

2058
2058
1892
2213

DISSíDIO COLETIVO
- Execução trabalhista - Suspensão.
Medida Provisória n." 190, de 31 de maio de 1990.
- Recurso - Interposição.
Medida Provisória ns 185, de 4 de maio de 1990.

1854
1846

DNOS
- V. Departamento Nacional de Obras e Saneamento.
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
Transferência.
Decreto n~ 99.230, de 30 de abril de 1990 (publicado no DO de I?
de maio de 1990) . . "
'
..
Decreto n? 99.231, de I? de maio de 1990.
Decreto n.O 99.248, de 11 de maio de 1990.
Decreto n:' 99.258, de 17 de maio de 1990.
Decreto D.O 99.271, de 5 de junho de 1990.
Decreto n.O 99.292, de 7 de junho de 1990.
Decreto n.O 99.330, de 19 de junho de 1990.
.

1889
1890
2059
2073
2125
2179
2224

E
ECONOMIA DOMÉSTICA
- Conselho Federal e Regional - Criação.
Lei D.O 8.042, de 13 de junho de 1990
EDUCAR
- V. Fundação Nacional para Educação de Jovens e Adultos.
ELEIÇÃO
- Código eleitoral - Alteração.
Lei D.O 8.037, de 25 de maio de 1990.
- Inelegibilidade.
Lei complementar n~ 64, de 18 de maio de 1990.
ELETROBRÁS
- V. Centrais Elétricas Brasileiras.
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília. 182(3):2311-2365. maío/jun. 1990.

.

1815

1799
1769
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EMBRATUR
- V. Empresa Brasileira de Turismo.
EMPENHO
- Despesa pública.
Decreto n? 99.259, de 17 de maio de 1990.
EMPRESA BRASILEIRA DE TURISMO IEMBRATUR)
Cargo e emprego
Desnecessidade - Declaracão.
Decreto n.O 99.320, de 19 de junho de 1990.
- Servidor público.
Disponibilidade remunerada.
Decreto n.O 99.320, de 19 de junho de 1990.
EMPRESA DE TRANSPORTE AEREO REGIONAL
Decreto n.o 99.255, de 15 de maio de 1990.
EMPRESA PÚBLICA
Débito - Solução.
Decreto n!' 99.327, de 19 de junho de 1990.
Grupo de Trabalho - Solução de débito.
Decreto n? 99.327, de 19 de junho de 1990.

2074

2213

2213
2070

2220
2220

EMPRESTIMO COMPULSÚRlO
Energia elétrica
Regulamento - Art. 8? - Inconstitucionalidade.
Reeoluçéo n.O 16, de 7 de maio de 1990.

1877

EMPRESTIMO EXTERNO
- Companhia Energética de São Paulo (CESP)
Resolução nr 23, de 29 de junho de 1990.

1884

ENERGIA
- Programa N acional de Racionalização da Produção e do uso de
Energia - Instituição.
Decreto n" 99.250, de 11 de maio de 1990. .
.

2063

ENERGIA ELETRICA
- Regulamento do Imposto Único sobre Energia Elétrica
Art. 8? - Suspensão - Inconstitucionalidade.
Resolução n? 16, de 7 de maio de 1990.
- Usina Hidroelétrica de Rosana
Pontal do Parapanema (SP).
Reeoluçea n.o 23, de 29 de junho de 1990. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ENSINO
- Programas - Financiamento.
Medida Provisória n.O 194, de 29 de junho de 1990.

1877

1884

1861
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ENSINO MILITAR
- Legislação - Alteração.

Lei n.a 8.040, de 5 de junho de 1990.

.

.

1812

ESCOLA DE FARMACIA E ODONTOLOGIA DE ALFENAS
- Bens imóveis - Transferência.
Lei n.O 8.046, de 15 de junho de 1990

1829

.

ESCOLA SUPERIOR DE AGRICULTURA DE LAVRAS IESALI
- Bens imóveis - Transferência.
Lei n!' 8.046, de 15 de junho de 1990

1829

.

ESCOLAS
- V. Estabelecimento de Ensino.
ESPANHA
Tratado
Cooperação científica, técnica e tecnológica.
Brasil.
Decreto Legislativo nf' 12, de 25 de maio de 1990.
Extradição.
Brasil.
Decreto n!' 99.340, de 22 de junho de 1990. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1874

2235

ESTABELECIMENTO DE ENSINO
- Mensalidade - Reajustamento.
Lei n.O 8.039, de 3D de maio de 1990.
ESTAÇAO ECOLÚGICA
Decreto n.O 99.274, de 6 de junho de 1990. .
Decreto n.O 99.355, de 27 de junho de 1990.

1811
.

2128
2277

ESTADO-MAIOR DAS FORÇAS ARMADAS
- Crédito suplementar.
Decreto n.O 99.287, de 6 de junho de 1990.

2172

EXECUÇAo TRABALHISTA
- Dissídio trabalhista - Suspensão.
Medida Provisória n.O 190, de 31 de maio de 1990.

1854

EXERCÍCIO FINANCEIRO 1988
-;; Governo do Distrito Federal
Contas - Aprovação.
Resolução n" 25, de 30 de junho de 1990...

1886

EXTRADIÇAo
- Tratado
Brasil x Espanha.
Decreto n.O 99.340, de 22 de junho de 1990.

2235

Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 182(3):2311-2365, maio/jun. 1990.

2331
Pág.

F
FACULDADE FEDERAL DE ODONTOLOGIA DE DIAMANTINA
- Bens imóveis - Transferência.
Lei n? 8.046, de 15 de junho de 1990.
FACULDADE LATINO·AMERICANA DE CIENCIAS SOCIAIS
IFLACSO)
- Acordo constitutivo - Texto - Aprovação.
Decreto Legislativo n.O 4, de 7 de maio de 1990.

1829

1868

FAE
V. Fundação de Assistência ao Estudante.

FAO
V. Organização das N açôe: "Jnidas para Agricultura e Alimentação.

FCB
V. Fundação do Cinema Brasileiro.

FINANCIAMENTO EXTERNO
- Comissão de Financiamentos Externos (Cofiex) - Instituição.
Decreto TI.o 99.241, de 7 de maio de 1990.

1905

FINANCIAMENTO HABITACIONAL
Plano de Equivalência Salarial
Prestação - Reajustamento.
Medida Provisória n? 196, de 30 de junho de 1990.

1865

FORÇAS ARMADAS
Comissão Assessora de Assuntos Científicos e Tecnológicos das
Forças Armadas IComassel.
Decreto n.' 99.286, de 6 de junho de 1990.
- Oficial militar - Promoção.
Decreto nf' 99.281, de 6 de junho de 1990.

2170

2162

FUNAI
- V. Fundação N acíonal do Índio.
FUNARTE
- V. Fundação Nacional de Artes.
FUNDAÇAO
- Extinção.
Decreto n? 99.240, de 7 de maio de 1990.
Imóvel funcional - Alienação
Distrito Federal.
Lei n.O 8.057, de 29 de junho de 1990.

1901

.....

1844
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FUNDAÇÃO CENTRO DE FORMAÇÃO DO· SERVIDOR PÚBLICO
(FUNCEP)
-

-

Cargo e emprego
Desnecessidade - Declaração.
Decreto n:' 99.309, de 15 de junho de 1990.
Servidor público.
Disponibilidade remunerada.
Decreto n.O 99.309, de 15 de junho de 1990.

2202

2202

FUNDAÇÃO DAS PIONEIRAS SOCIAIS
-

Cargo e emprego
Desnecessidade - Declaração.
Decreto n.O 99.344, de 25 de junho de 1990.

2257

-

Servidor público
Disponibilidade remunerada.
Decreto nf' 99.344, de 25 de junho de 1990.

2257

FUNDAÇÃO DE ASSISTENCIA AO ESTUDANTE (FAEI
-

Cargo e emprego
Desnecessidade - "Declaração.
Decreto n.O 99.319, de 18 de junho de 1990.

2212

-

Servidor público
Disponibilidade remunerada.
Decreto n!' 99.319, de 18 de junho de 1990.

2212

FUNDAÇÃO DO CINEMA BRASILEIRO (FCB)
- Extinção.
Decreto n.o 99.240, de 7 de maio de 1990.

1901

FUNDAÇÃO MUSEU DO CAFE
-

Extinção.
Decreto n? 99.240, de 7 de maio de 1990.

1901

FUNDAÇÃO NACIONAL DE ARTES (FUNARTE)
- Extinção.
Decreto n." 99.240, de 7 de maio de 1990. .

.

1901

FUNDAÇÃO NACIONAL DE ARTES CENICAS (FUNDACEN)
-

Extinção.
Decreto n.O 99.240, de 7 de maio de 1990. .

.

1901

FUNDAÇÃO NACIONAL DE SAÚDE
Decreto n." 99.240, de 7 de maio de 1990.

1901

FUNDAÇÃO NACIONAL DO lNDIO (FUNAI)
- Cargo e emprego
Desnecessidade - Declaração.
Decreto n~ 99.321, de 19 de junho de 1990.

2214
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Servidor público
Disponibilidade remunerada.
Decreto TI,O 99.321, de 19 de junho de 1990.

2214

FUNDAÇÃO NACIONAL DO MEIO AMBIENTE (FNMA)
- Administração - Alteração.
Decreto n? 99.249, de 11 de maio de 1990. .

"..

2059

FUNDAÇÃO NACIONAL PARA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS (EDUCAR)
- Cargo e emprego - Extinção.
Decreto TI.O 99.303, de 15 de junho de 1990
.

2196

-

-

Extinção.
Decreto n:' 99.240, de 7 de maio de 1990

1901

.

Servidor Público - Disponibilidade remunerada.

Decreto n? 99.303, de 15 de junho de 1990. .

.

2196

FUNDAÇÃO NACIONAL PRO-LEITURA (PRO-LEITURA)
-

Extinção.
Decreto n? 99.240, de 7 de maio de 1990. .

.

1901

FUNDAÇÃO NACIONAL PRO-MEMORIA (PRO-MEMORIA)
- Extinção.
Decreto TI.O 99.240, de 7 de maio de 1990.

1901

FUNDAÇÃO ROQUETTE PINTO
- Cargo e emprego
Desnecessidade - Declaração.
Decreto n? 99.318, de 18 de junho de 1990.

2211

Servidor público
Disponibilidade remunerada.
Decreto n.O 99.318, de 18 de junho de 1990.

2211

FUNDAÇÃO SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA
- Cargo e emprego
Desnecessidade - Declaração.
Decreto n? 99.337, de 21 de junho de 1990 (publicado no DO de 22
.
de junho de 1990)
(Retificado no DO de 25 de junho de 1990).

2231
2289

Servidor público
Disponibilidade remunerada.
Decreto nr 99.337, de 21 de junho de 1990 (publicado no DO de 22
de junho de 1990)
.
(Retificado no DO de 25 de junho de 1990). .
.

2231
2289

FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO CARLOS
- Imóvel urbano - Doação
Santos (SP).
Lei n.O 8.047, de 15 de junho de 1990

.

1834
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FUNDACEN
-

V. Fundação Nacional de, Artes Cênicas.

FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO (FGTS)
Lei n? 8.036, de 11 de maio de 1990 (publicada no DO de 14 de
maio de 19901.
(Retificada no DO de 15 de maio de 1990).

1783
2286

Mandado de segurança - Liminar - Suspensão.

Medida Provisória n.o 186, de 23 de maio de 1990.
Medida Provisória n? 192, de 22 de junho de 1990.

1848
1857

FUNDO FEDERAL DE ELETRIFICAÇÃO
- Art.8?
Suspensão - Inconstitucionalidade.
Resolução n? 16, de 7 de maio de 1990.

1877

FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO
(FNDEI
-

Aplicação financeira.

Medida Provisória n.o 194, de 29 de junho de 1990.

1861

-

Cargo e emprego
Desnecessidade - Declaração.
Decreto n.o 99.319, de 18 de junho de 1990.

2212

-

Servidor público
Disponibilidade remunerada.
Decreto n.O 99.319, de 18 de junho de 1990.

2212

FUNDO NACIONAL DO MEIO AMBIENTE (FNMA)
-

Administração - Alteração.

Decreto n.O 99.249, de 11 de maio de 1990.

2059

FUNDO ROTATIVO DA CÃMARA DOS DEPUTADOS
-

Ratificação.

Decreto Legislativo

nr 9,

1871

de 21 de maio de 1990.

G
GABINETE CIVIL DA PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA
-

Competência - Transferência.

Lei n.O 8.057, de 29 de junho de 1990.

.

.. .

1844

.

1844

GABINETE MILITAR DA PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA
-

Competência - Transferência.

Lei n.O 8.057, de 29 de junho de 1990
GASODUTO PRAIA GRANDE
-

Construção.
n~ 99.341, de 25 de junho de 1990.

Decreto

Col. Leis Rep. Fed. Brasil. Brasília,

182(3):2311~2365. maio/jun.
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GOlAs
- Programa de Desenvolvimento - Comissão Especial.
Decreto n.o 99.254, de 15 de maio de 1990. .
.

2069

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
- Exercício Financeiro 1988
Contas - Aprovação.
Reeoluçõo n? 25, de 30 de junho de 1990.

1886

GOVERNO DO ESTADO DE GOlAS
Letras Financeiras do Tesouro do Estado de Goiás - Emissão.
Resoluçüo n? 21, de 28 de junho de 1990.

1881

GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO
Letras Financeiras do Tesouro do Estado de Mato Grosso Emissão.
Resolução n? 20, de 28 de junho de 1990
.

1880

GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS
- Operação financeira.
Reeoluçea n? 26, de 30 de junho de 1990

.

1886

GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
Letras Financeiras do Tesouro do Estado do Espírito Santo _
Emissão.
Resolução n,o 24, de 29 de junho de 1990.
.. .
Resolução n.o 27, de 30 de junho de 1990.

1885
1887

GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
- Operação financeira.
Resolução n.O 19, de 27 de junho de 1990

1879

.

GOVERNO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
- Letras Financeiras do Tesouro do Estado do Rio Grande do Sul Emissão.
Resolução n.o 18, de 25 de junho de 1990.

1878

GRUPO DE TRABALHO
- Poluição da água
Legislação - Avaliação.
Decreto n? 99.348, de 26 de junho de 1990.

2261

H
HERANÇA JACENTE
Lei n? 8.049, de 20 de junho de 1990

.

1835
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HFA
V. Hospital das Forças Armadas.

HOSPITAL DAS FORÇAS ARMADAS (HFA)
- Cargo e emprego
Desnecessidade - Declaração.
Decreto n.O 99.326, de 19 de junho de 1990.
- Servidor público.
Disponibilidade remunerada.
Decreto n:' 99.326, de 19 de junho de 1990.

2219

HUNGRIA
Tratado
Imposto de renda
Brasil.
Decreto Legislativo n:' 13, de 22 de junho de 1990.

1875

2219

I
lAA
V. Instituto do Açúcar e do Álcool.

lAPAS
V. Instituto de Administração Financeira da Previdência e Assistência Social.
IBC
V. Instituto Brasileiro do Café.

IDENTIDADE FUNCIONAL
- Presidência da República.
Decreto n.o 99.290, de 6 de junho de 1990.
IMOVEL
Desapropriação
Bahia.
Decreto n.O 99.343, de 25 de junho de 1990.
Cubatão (SP);
Estância Balneária de Praia Grande (SP);
São Vicente (SP).
Decreto n.O 99.341, de 25 de junho de 1990.
Goiás.
Decreto n? 99.279, de 6 de junho de 1990.
.Iaboatão (PE).
Lei n.o 8.043, de 15 de junho de 1990.
Servidão administrativa
Cubatão;

2175

2252

2236
2157
.. ..............
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Estância Balneária de Praia Grande (SPl;
São Vicente (SP).
Decreto TI.O 99.341, de 25 de junho de 1990.

2236

Servidão de passagem
Bahia.
Decreto nf' 99.343, de 25 de junho de 1990.

2252

IMOVEL FUNCIONAL
Autarquia
Alienação
Distrito Federal.
LFd n.o 8.057, de 29 de junho de 1990
Fundação.
Alienação.
Distrito Federal.
Lei n.O 8.057, de 29 de junho de 1990.
-

'"

1844

..

1844

Ocupação.
Decreto n" 99.270, de I? de junho de 1990.

2120

Venda - Regulamentação
Distrito Federal.
Decreto n' 99.266, de 28 de maio de 1990.

2104

IMOVEL RESIDENCIAL
-

Venda - Regulamentação
Distrito Federal.
Decreto n.O 99.266, de 28 de maio de 1990.

2104

IMOVEL URBANO
Desapropriação
Rio de Janeiro (RJ).
Decreto n:' 99.242, de 8 de maio de 1990.

1907

IMPOSTO DE IMPORTAÇÃO
-

Mandado de segurança - Liminar - Suspensão.
Medida Provisória n.O 186, de 23 de maio de 1990.
Medida Provisória n~ 192, de 22 de junho de 1990.

1848
1857

IMPOSTO DE RENDA
Aplicação financeira
Mandado de segurança - Liminar - Suspensão.
Medida Provisória n~ 186, de 23 de maio de 1990.
Medida Provisória n.O 192, de 22 de junho de 1990.
-

Bolsa de valores
Mandado de segurança - Liminar - Suspensão.
Medida Provisória n~ 186, de 23 de maio de 1990. .
Medida Provisória n~ 192, de 22 de junho de 1990. .

.

.

1848
1857

.
.

1848
1857
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-

Contribuinte (Pessoa jurídica)
Mandado de segurança - Liminar - Suspensão.
Medida Provisória n? 186, de 23 de maio de 1990.
Medida Provisória n,O 192, de 22 de junho de 1990.
Tratado
Brasil x Hungria.
Decreto Legislativo n' 13, de 22 de junho de 1990.
Brasil x Tchecoslováquia.
Decreto Legislativo n? 11, de 23 de maio de 1990.

1848
1857

1875
1873

IMPOSTO SOBRE OPERAÇÕES FINANCEIRAS (IOF)
-

Mandado de segurança - Liminar - Suspensão.
Medida Provisória n? 186, de 23 de maio de 1990.
Medida Provisória n? 192, de 22 de junho de 1990.

IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS (IPI)
- Veículos
Alíquota - Redução.
Decreto n.O 99.349. de 27 de junho de 1990.
IMPRENSA NACIONAL
- Cargo e emprego
Desnecessidade - Declaração.
Decreto n? 99.310, de 15 de junho de 1990.

1848
1857

2262

2203

-

Servidor público
Disponibilidade remunerada.
Decreto n:' 99.310, de 15 de junho de 1990.
INAMPS
- V. Instituto Nacional de Assistência Médica da Previdência Social.
INCRA
- V. Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária.
INDÚSTRIA
Tratado
Artigos e aparelhos médico-hospitalares
Brasil x Argentina.
Decreto n? 99.359, de 28 de junho de 1990.
INELEGIBILIDADE
- Lei Complementar TI.O 64, de 18 de maio de 1990.
INEMET
V. Instituto Nacional de Meteorologia.
INPI
V. Instituto Nacional de Propriedade Industrial.
INPS
- V. Instituto Nacional de Previdência Social.

Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 182(3):2311-2365, maio/jun. 1990.
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2281
1769
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INSTITUTO BENJAMIN CONSTANT
- Cargo e emprego
Desnecessidade - Declaração.
Decreto n.O 99.318, de 18 de junho de 1990.

2211

Servidor público
Disponibilidade remunerada.
Decreto n? 99.318, de 18 de junho de 1990.

2211

INSTITUTO BRASILEIRO DO CAFÉ (IBC)
Cargo e emprego - Extinção.
Decreto n:' 99.302, de 15 de junho de 1990. .
-

.

2195

Extinção.
Decreto n? 99.240, de 7 de maio de 1990. .

.

1901

Servidor público
Disponibilidade remunerada.
Decreto n? 99.302, de 15 de junho de 1990. .

.

2195

INSTITUTO DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA DA PREVIDÉNCIA E ASSISTÉNCIA SOCIAL (lAPAS).
Cargo e emprego
Desnecessidade - Declaração.
Decreto n:' 99.322, de 19 de junho de 1990.
Decreto n? 99.324, de 19 de junho de 1990.
Decreto n? 99.345, de 25 de junho de 1990.
Servidor público
Disponibilidade remunerada.
Decreto n? 99.322, de 19 de junho de 1990.
Decreto n? 99.324, de 19 de junho de 1990.
Decreto n" 99.345, de 25 de junho de 1990

.

.
.

.
.

2215

2217
2258

2215
2217
2258

INSTITUTO DE PESQUISA ECONOMICA APLICADA (IPEAI
-

Estatuto - Aprovação.
Decreto n.o 99.260, de 17 de maio de 1990.

2075

INSTITUTO DO AÇÚCAR E DO ÃLCOOL (IAA)
Atribuições - Transferência.
Decreto n? 99.288, de 6 de junho de 1990.
Cargo e emprego - Extinção.
Decreto n? 99.247, de 11 de maio de 1990. .

2173
.

2058

.

1901

INSTITUTO NACIONAL DE ASSISTÉNCIA MÉDICA DA PREVIDÉNCIA SOCIAL (INAMPS)
Cargo e emprego
Desnecessidade - Declaração.
Decreto n.o 99.332, de 20 de junho de 1990.

2226

-

Extinção.
Decreto n? 99.240, de 7 de maio de 1990.

.
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Servidor público
Disponibilidade remunerada.
Decreto n.O 99.332, de 20 de junho de 1990.

INSTITUTO NACIONAL DE COLONIZAÇÁO E REFORMA AGRÁRIA (INCRA)
- Cargo e emprego
Desnecessidade - Declaração.
Decreto n.o 99.334, de 20 de junho de 1990.
-

Servidor público
Disponibilidade remunerada.
Decreto nr 99.334, de 20 de junho de 1990.

INSTITUTO NACIONAL DE EDUCAÇÁO DE SURDOS
Cargo e emprego
Desnecessidade - Declaração.
Decreto n,O 99.318, de 18 de junho de 1990.
Servidor público
Disponibilidade remunerada.
Decreto n.O 99.318, de 18 de junho de 1990.
INSTITUTO NACIONAL DE METEOROLOGIA (INEMET)
- Cargo e Emprego
Desnecessidade - Declaração.
Decreto n? 99.311, de 15 de junho de 1990.
-

Servidor público
Disponibilidade remunerada.
Decreto n.O 99.311, de 15 de junho de 1990.

INSTITUTO NACIONAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL (INPS)
- Cargo e emprego
Desnecessidade - Declaração.
Decreto n. 99.322, de 19 de junho de 1990.
Decreto n.o 99.324, de 19 de junho de 1990.Decreto n.O 99.345, de 25 de junho de 1990.
- Servidor Público
Disponibilidade remunerada.
Decreto n.o 99.322, de 19 de junho de 1990.
Decreto n. 99.324, de 19 de junho de 1990.
Decreto n.o 99.345, de 25 de junho de 1990.
O

O

INSTITUTO NACIONAL DE PROPRIEDADE INDUSTRIAL (INPI)
- Cargo e emprego
Desnecessidade - Declaração.
Decreto n. 99.315, de 18 de junho de 1990.
- Servidor Público
Disponibilidade remunerada.
Decreto n.o 99.315, de 18 de junho de 1990.
O
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2228

2228

2211

2211

2204

2204

2215
2217
2258

2215
2217
2258

2208

2208
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INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (lNSSI
- Competência;
Estrutura básica.
Decreto n y 99.350, de 27 de junho de 1990.
-

2263

Vinculação.
Decreto n.O 99.240, de 7 de maio de 1990.

1901

INVENTARIO
- Órgão Público - Extinção.
Decreto n,O 99.240, de 7 de maio de 1990.

1901

J
JORDANIA
Tratado Comercial
Brasil.

Decreto Legislativo n.O 6, de 8 de maio de 1990.
JUSTIÇA DO TRABALHO
- Crédito suplementar.
Decreto n? 99.238, de 4 de maio de 1990.
Dissídio coletivo.
Execução trabalhista - Suspensão.
Medida Provisória n,o 190, de 31 de maio de 1990.
Recurso - Interposição.
Medida Provisória n? 185, de 4 de maio de 1990.
- Junta de Conciliação e Julgamento - Criação.
Lei n? 7.729, de 16 de janeiro de 1989 (publicada no DO de 17 de
janeiro de 1989 e retificada no DO de 13 de junho de 1990).
JUSTIÇA ELEITORAL
- Crédito suplementar.
Decreto n:' 99.238, de 4 de maio de 1990.
-

1869

1899

1854
1846

2285

1899

Inelegibilidade.

Lei Complementar n? 64, de 18 de maio de 1990.

1769

L
LEGISLAÇÃO
Avaliação
Poluição da água.
Decreto n? 99.348, de 26 de junho de 1990.

2261

LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO DO ESTADO DE GOlAS
-

Governo do Estado de Goiás.
Resolução n." 21, de 28 de junho de 1990.

1881
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LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO DO ESTADO DE MATO
GROSSO
-

Governo do Estado de Mato Grosso - Emissão.

Resolução n." 20, de 28 de junho de 1990

_

.

1880

LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO DO ESTADO DO ESPíRITO
SANTO
-

Governo do Estado do Espírito Santo.

Resoíuçüo n? 24, de 29 de junho de 1990.
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO DO ESTADO DO RIO
GRANDE DO SUL
- Governo do Estado do Rio Grande do Sul - Emissão.
Reeoluçeo n.o 18, de 25 de junho de 1990
.

1885

1878

LICITAÇÃO
- Dispensa
Programa Emergencial de Recuperação das Rodovias Federais.
Decreto n." 99.354, de 27 de junho de 1990.
.
.
Revogação.
Decreto n~ 99.358, de 28 de junho de 1990.

2275
2280

LICITAÇÃO
-

Administração Federal
Publicidade.
Decreto n." 99.296, de 12 de junho de 1990.
Decreto n." 99.297, de 12 de junho de 1990.
Decreto n:' 99.298, de 12 de junho de 1990.

2182
2186
2188

LIMINAR
Mandado de segurança - Suspensão.

Medida Provisória n.o 186, de 23 de maio de 1990.
Medida Provisória n.O 192, de 22 de junho de 1990.

1848
1857

LOTERIA FEDERAL
-

Modalidade instantânea - Criação.
n.O 99.268, de 31 de maio de 1990.

Decreto

2118

M
MANDADO DE SEGURANÇA
-

Liminar - Suspensão.

Medida Provisória n.O 186, de 23 de maio de 1990.
Medida Provisória n? 192, de 22 de junho de 1990.
MEIO AMBIENTE
APA Serra da Tabatinga - Criação
Alto Parnaíba (MA);
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Ponte Alta do Norte (TO).
Decreto n:' 99.278, de 6 de junho de 1990.
-

2152

Camada de Ozônio - Proteção.

2161

Decreto n.O 99.280, de 6 de junho de 1990.

_ Política Nacional do Meio Ambiente - Regulamentação.
Decreto n!' 99.274, de 6 de junho de 1990. .
Decreto n" 99.355, de 27 de junho de 1990
Reserva Biológica do Vatumã - Criação
Amazonas.
Decreto n? 99.277, de 6 de junho de 1990. .
-

.
.

2128
2277

.

2149

Reserva ecológica
Santa Rita do Passa Quatro (SP).
Decreto n.o 99.275, de 6 de junho de 1990.
Decreto n.O 99.276, de 6 de junho de 1990.

2144
2147

MENSALIDADE ESCOLAR
-

Reajustamento.
Lei n." 8.039, de 30 de maio de 1990.

.
.
Mandado de segurança - Liminar - Suspensão.
Medida Provisória- n? 186, de 23 de maio de 1990.
Medida Provisória n~ 192, de 22 de junho de 1990. . ,.............

1811
1848
1857

METEOROLOGlA
-

Tratado
Brasil x Mocambíque.

Decreto Legislativo

n~

14, de 29 de junho de 1990.

1876

METRO
-

Carros e equipamentos - Aquisição.

Reeoluçeo n:' 19, de 27 de junho de 1990.

1879

MINISTÉRIO DA AÇÃO SOCIAL
-

Cargo e emprego
Desnecessidade - Declaração.
Decreto n~ 99.317, de 18 de junho de 1990.

2210

-

Crédito suplementar.
Decreto n~ 99.272, de 5 de junho de 1990.
Decreto n.O 99.294, de 8 de junho de 1990.

2126
2180

Servidor público.
Disponibilidade remunerada.
Decreto n~ 99.317, de 18 de junho de 1990.

2210

MINISTÉRIO DA AERONÁUTICA
-

Regulamento Interno dos Serviços da Aeronáutica (RISAER) Alteração.
Decreto n.O 99.239, de 7 de maio de 1990.

1900
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MINISTÉRIO DA AG RICULTURA (extinto)
- Cargo e emprego
Desnecessidade - Declaração.
Decreto nf' 99.336, de 21 de junho de 1990.
Servidor público
Disponibilidade remunerada.
Decreto nf' 99.336, de 21 de junho de 1990.
MINISTÉRIO DA AGRICULTURA E REFORMA AGRÁRIA
- Cargo e emprego
Desnecessidade - Declaração.
Decreto n? 99.311, de 15 de junho de 1990
.
Conselho Nacional de Agricultura (Conagrt] - Estruturação.
Decreto n,O 99.232, de 2 de maio de 1990.
.
.
Servidor público
Disponibilidade remunerada.
Decreto n? 99.311, de 15 de junho de 1990.
MINISTÉRIO DA CIÉNCIA E TECNOLOGIA (extinto)
- Cargo e emprego
Desnecessidade - Declaração.
Decreto n.O 99.306, de 15 de junho de 1990.
Decreto n? 99.325, de 19 de junho de 1990.
Servidor pú blico
Disponibilidade remunerada.
Decreto n? 99.306, de 15 de junho de 1990.
Decreto n.O 99.325, de 19 de junho de 1990.
MINISTÉRIO DA CULTURA (extinto)
- Cargo e emprego
Desnecessidade - Declaração.
Decreto n.O 99.305, de 15 de junho de 1990.
- Servidor público
Disponibilidade remunerada.
Decreto n.O 99.305, de 15 de junho de 1990.
MINISTÉRIO DA ECONOMIA, FAZENDA E PLANEJAMENTO
- Comissão de Financiamentos Externos (Cofiex) - Instituição.
Decreto n? 99.241, de 7 de maio de 1990.
- Companhia Brasileira de Alimentos (Cabal) -' Fusão.
Decreto n? 99.233, de 3 de maio de 1990.
- Companhia Brasileira de Armazenamento (Cíbrazém] - Fusão.
Decreto n.O 99.233, de 3 de maio de 1990.
-

Companhia de Financiamento da Produção (CFP) - Fusão.
Decreto n.O 99.233, de 3 de maio de 1990.
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2230

2204

1890

2204

2199
2218

2199

2218

2198

2198

1905
1892
1892
1892
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Companhia Nacional de Abastecimento - Constituição.
Decreto n~ 99.233, de 3 de maio de 1990.

1892

Crédito suplementar
Fundo Especial de Desenvolvimento e Aperfeiçoamento das Atividades de Fiscalização.
Decreto n.O 99.291, de 6 de junho de 1990.

2178

Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada {Ipea] Aprovação.
Decreto n~ 99.260, de 17 de maio de 1990'.

2075

Estatuto -

MINISTERIO DA EDUCAÇÃO
Cargo e emprego
Desnecessidade Decreto n.O 99.316,
Decreto n,o 99.323,
Decreto n.O 99.331,
Decreto n? 99.352,

Declaração.
de 18 de junho
de 19 de junho
de 20 de junho
de 27 de junho

Servidor público
Disponibilidade remunerada.
Decreto n? 99.316, de 18 de junho
Decreto n? 99.323, de 19 de junho
Decreto n? 99.331, de 20 de junho
Decreto n? 99.352, de 27 de junho

de 1990.
de 1990.
de 1990.

2209
2216
2225
2271

de
de
de
de

2209
2216
2225
2271

de 1990.

1990.
1990.
1990.
1990.

MINISTERIO DA FAZENDA (extinto)
Cargo e emprego
Desnecessidade - Declaração.
Decreto n? 99.307, de 15 de junho de 1990.
Servidor público
Disponibilidade remunerada.
Decreto n.O 99.307, de 15 de junho de 1990.

2200

2200

MINISTERIO DA JUSTIÇA
-

Cargo e emprego
Desnecessidade - Declaracão.
Decreto n? 99.308, de 15 de junho de 1990.

-

Organização administrativa.
Decreto n.O 99.269, de 31 de maio de 1990.
Servidor público
Disponibilidade remunerada.
Decreto n.O 99.308, de 15 de junho de 1990.

-

2101
2119

2101

MINISTERIO DA MARINHA
Oficial militar - Promoção.
Decreto n? 99.281, de 6 de junho de 1990.

2162
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MINISTÉRIO DA SAÚDE
-

Cargo e emprego
Desnecessidade Decreto n! 99.335,
Decreto n! 99.346,
Decreto n.O 99.352,

Declaração.
de 20 de junho de 1990. .
de 26 de junho de 1990. .
de 27 de junho de 1990.

Servidor público
Disponibilidade remunerada.
Decreto n.O 99.335, de 20 de junho de 1990
Decreto n.O 99.346, de 26 de junho de 1990.
Decreto n? 99.352, de 27 de junho de 1990.

.

2229
2259
2271

.

2229
2259

.

2271

MINISTÉRIO DAS COMUNICAÇOES (extinto)

-

Cargo e emprego
Desnecessidade - Declaração.
Decreto n! 99.314, de 18 de junho de 1990.

2207

Servidor público
Disponibilidade remunerada.
Decreto nr 99.314, de 18 de junho de 1990.

2207

MINISTÉRIO DAS MINAS E ENERGIA (extinto)
-

-

Cargo e emprego
Desnecessidade - Declaração.
Decreto n.O 99.314, de 18 de junho de 1990.
Decreto n? 99.346, de 26 de junho de 1990
Servidor público
Disponibilidade remunerada.
Decreto n~ 99.314, de 18 de junho de 1990. .
Decreto n.O 99.346, de 26 de junho de 1990. .

.

2207
2259

2207
2259

.
.

MINISTÉRIO DAS RELAÇOES EXTERIORES
-

Comissão Nacional para Assuntos Antárticos (Conantar) - Composição - Alteração.
Decreto n.O 99.265, de 25 de maio de 1990. .
.

Crédito suplementar.
Decreto n~ 99.283, de 6 de junho de 1990. .
Decreto n? 99.284, de 6 de junho de 1990
'- Organização administrativa.
Decreto n? 99.261, de 23 de maio de 1990. .

2102

-

-

2166

.
.

2167

.

2083

Regulamento de .Promocões da Carreira de Diplomata do Serviço
- Exterior - Alteração.
Decreto n.O 99.262, de 24 de maio de 1990. .
.

2099

MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO DA INDÚSTRIA E DO COMÊRCIO (extinto)
-

Cargo e emprego
Desnecessidade - Declaração.
Decreto n? 99.307, de 15 de junho de 1990. .
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Servidor público.
Disponibilidade remunerada.
Decreto n" 99.307, de 15 de junho de 1990.

2200

MINISTERIa DO ExERCITO

-

Crédito suplementar
Secretaria de Economia e Finanças.
Decreto n' 99.329, de 19 de junho de 1990.

2223

Ensino Militar - Legislação - Alteração.
Lei n." 8.040, de 5 de junho de 1990.
. .... . ....... .......... .

1812

MINI8TERIO DO INTERIOR (extinto)

-

Cargo e emprego
Desnecessidade - Declaração.
Decreto nf' 99.317, de 18 de junho de 1990.
Decreto nr 99.346, de 26 de junho de 1990.

2210
2259

Servidor público
Disponibilidade remunerada.
Decreto TI.O 99.317, de 18 de junho de 1990.
Decreto nf' 99.346, de 26 de junho de 1990.

2210
2259

MINISTERIO DO TRABALHO (extinto)
-

Cargo e emprego
Desnecessidade - Declaração.
Decreto TI.O 99.339, de 22 de junho de 1990.
Decreto nf' 99.352, de 27 de junho de 1990.

2234
2271

Servidor público
Disponibilidade remunerada,
Decreto n,O 99.339, de 22 de junho de 1990.
Decreto n.o 99.352, de 27 de junho de 1990.

2234
2271

MINISTERIO DO TRABALHO E DA PREVIDENCIA SOCIAL
Cargo e emprego
Desnecessidade - Declaração.
Decreto n:' 99.301, de 15 de junho de 1990.
Servidor público
Disponibilidade remunerada.
Decreto n:' 99.301, de 15 de junho de 1990.
MINISTERIO DOS TRANSPORTES (extinto)
Cargo e emprego
Desnecessidade - Declaração.
Decreto n.o 99.314, de 18 de junho de 1990.
Servidor público
Disponibilidade remunerada.
Decreto n.O 99.314, de 18 de junho de 1990.

2194

2194

2207

2207
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MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
- Crédito especial.
Decreto n.o 98.971, de 20 de fevereiro de 1990 (publicado no DO de
21 de fevereiro de 1990 e retificado no DO de 21 de junho de 1990).
MINISTRO DE ESTADO
- Competência - Transferência.
Lei n? 8.057, de 29 de junho de 1990
MOÇAMBIQUE
Tratado

2287

'

1844

Meteorologia
Brasil.

Decreto Legislativo n.O 14, de 29 de junho de 1990.

1876

N
NAÇOES UNIDAS (ONU)
- Convenção das Nações Unidas sobre Direito do Mar -

Revoga-

ção.

Decreto n.O 99.263, de 24 de maio de 1990.
NORDESTE
-

2100

Comissão de Ciência e Tecnologia para o Desenvolvimento do
Nordeste - Criação.
Decreto nf' 99.234, de 3 de maio de 1990.

1894

o
OFICIAL MILITAR
Promoção
Forças Armadas;
Ministério da Marinha.
Decreto n.o 99.281, de 6 de junho de 1990.

2162

OIT

V. Organização Internacional do Trabalho.

ONU
V. Nações Unidas.

OPERAÇAO FINANCEIRA
- Governo do Estado do Amazonas.
Resolução n.o 26, de 30 de junho de 1990
- Governo do Estado do Rio de Janeiro.
Resolução n? 19, de 27 de junho de 1990
Resolução n.o 27, de 30 de junho de 1990
- Prefeitura Municipal de Goiânia (GOl.
Resoluçõo n? 22, de 28 de junho de 1990
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 182(3):2311-2365, maio/jun. 1990.
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.
.
.

1879

.

1883

1887
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ORÇAMENTO DA UNIÃO
- Crédito adicional.
Lei n? 8.044, de 15 de junho de 1990.
Crédito suplementar.
Lei n? 8.051, de 20 de junho de 1990.
Lei n" 8.053, de 21 de junho de 1990
.
Lei Íl? 8.055, de 21 de junho de 1990.
- Dotação orçamentária - Transferência.
Decreto TI.O 99.230, de 30 de abril de 1990 (publicado no DO de I?
de maio de 1990).
Decreto n? 99.231, de I? de maio de 1990.
Decreto TI.O 99.248, de 11 de maio de 1990.
Decreto n" 99.258, de 17 de maio de 1990.
Decreto n.O 99.271, de 5 de junho de 1990.
..............
Decreto n,O 99.292, de 7 de junho de 1990.
Decreto nr 99.330, de 19 de junho de 1990.
-

Exercício financeiro
Diretrizes.
Lei n.O 8.050, de 20 de junho de 1990. " . .

1827

1837
1839
1840

1889
1890
2059
2073
2125
2179
2224

1836

ORGANIZAÇÃO DAS NAÇOES UNIDAS PARA AGRICULTURA E
ALIMENTAÇAO (FAOI
- Programa Mundial de Alimentos.
Decreto Legislativo n.O 10, de 21 de maio de 1990.

1872

ORGANIZAÇÃO INTERNACIONAL DO TRABALHO (OITI
- Convenção n:' 139 - Texto - Aprovação.
Decreto Legislativo n~ 3, de 7 de maio de 1990.

1867

ORGAO PÚBLICO
Dotação orçamentária - Transferência.
Decreto n? 99.230, de 30 de abril de 1990 (publicado no DO de I?
de maio de 1990).
.
,
"
.
Decreto rr" 99.231, de I? de maio de 1990
"
.
Extinção e dissolução.
Mandado de segurança - Liminar - Suspensão.
Medida Provisória n? 186, de 23 de maio de 1990.
Medida Provisória n? 192, de 22 de junho de 1990. .
.
Inventário.
Decreto ns 99.240, de 7 de maio de 1990.

1889
1890

1848
1857
1901

p
PALÁCIO DA ALVORADA
-

Projeto Palácio da Alvorada - Instituição.
Decreto n? 99.245, de 10 de maio de 1990 (publicado no DO de 11
de maio de 1990).
(Retificado no DO de 14 de maio de 1990).

2055
2288
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PARQUE HISTORICO NACIONAL DOS GUARARAPES
-

Imóvel - Desaproprtação
.Ieboetão (PEj.
Lei n? 8.043, de 15 de junho de 1990

.

PARQUE NACIONAL DA CHAPADA DOS VEADEIROS
Decreto nf' 99.279, de 6 de junho de 1990. .

1826

.

2157

.

1840

PARTIDO POLÍTICO
-

Registro
Prazo - Prorrogação.
Lei n.o 8.054, de 21 de junho de 1990

PETROBRAS
-

V. Petróleo Brasileiro.

PETROLEO BRASILEIRO (pETROBRAS)
-

Estatuto social - Alteração.

Decreto n? 99.243, de 8 de maio de 1990.

1910

Gasoduto Praia Grande - Construção.
Decreto n.o 99.341, de 25 de junho de 1990.

2243

POLíTICA AMBIENTAL
Decreto n." 99.274, de 6 de junho de 1990.
Decreto nf' 99.355, de 27 de junho de 1990.
POLíTICA NACIONAL DO MEIO AMBIENTE
-

2128
2277

Regulamentação.

Decreto n. 99.274, de 6 de junho de 1990.
Decreto n.o 99.355, de 27 de junho de 1990.

2128
2277

O

POLUIÇÃO DA AGUA
-

Legislação - Avaliação
Grupo de Trabalho.
Decreto n~ 99.348, de 26 de junho de 1990.

2261

POUPANÇA
-

Depósito - Atualização.
n» 195, de 3D" de junho de 1990.

Medida Provisória

1862

PREÇOS
-

Reajustamento
Mandado de segurança - Liminar - Suspensão.
Medida Provisória n~ 186, de 23 de maio de 1990
Medida Provisória n~ 192, de 22 de junho de 1990.

.

1848
1857

..........

1883

PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA (GO)
-

Operação financeira.

Resolução n.o 22, de 28 de junho de 1990.
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PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA
- Cargo - Transferência.
Medida Provisória n:' 187, de 30 de maio de 1990. .
-

1849

1898

Gabinete Militar
Secretaria-Geral
Regimento Interno - Aprovação.
Decreto n.'" 99.185, de 15 de março de 1990 (publicado no DO de 19
de março de 1990 e retificado no DO de 16 de maio de 1990).

2287

Gabinete Pessoal
Secretaria-Geral
Regimento Interno - Aprovação.
Decreto TI,O 99.185, de 15 de março de 1990 (publicado no DO de 19
de março de 1990 e retificado no DO de 16 de maio de 1990)
.

2287

Identidade funcional - Instituição.
Decreto n.'" 99.290, de 6 de junho de 1990. .
Imóvel funcional - Administração.
Decreto n.O 99.270, de I? de junho de 1990
- Organização administrativa.
Decreto n? 99.244, de 10 de maio de 1990. .
Medida Provisória n.O 187, de 30 de maio de 1990. .

-

.

Crédito suplementar
Gabinete da Presidência da República.
Decreto n.O 99.237, de 4 de maio de 1990.

Secretaria do Desenvolvimento Regional
Atribuições - absorção.
Decreto n.O 99.288, de 6 de junho de 1990. .
Secretaria-Geral
Regimento Interno - Alteração.
Decreto n? 99.273, de 5 de junho de 1990. .

.

2175

.

2120

.
.

1911
1849

.

2173

.

2127

PREVIDENCIA SOCIAL
-

Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) - Competência.
Decreto n.O 99.350, de 27 de junho de 1990.

2263

PROGRAMA DE ALIMENTOS DA OI;GANIZAÇÃO DAS NAÇOEi
UNIDAS PARA AGRICULTURA E ALIMENTAÇÃO
Decreto Legislativo n.O 10, de 21 de maio de 1990.

1872

PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO
- Goiás - Comissão especial.
Decreto n? 99.254, de 15 de maio de 1990.
- Tocantins - Comissão especial.
Decreto n.O 99.254, de 15 de maio de 1990.

2069
2069
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PROGRAMA EMERGENCIAL DE RECUPERAÇAO DAS RODOVIAS FEDERAIS
-

Licitação - Dispensa.
Decreto n." 99.354, de 27 de junho de 1990.
Revogação.
Decreto n:' 99.358, de 28 de junho de 1990.

2275
2280

PROGRAMA GRANDE CARAJAs
-

Coordenação e supervisão.
Decreto n:' 99.353, de 27 de junho de 1990.

2272

PROGRAMA MUNDIAL DE ALIMENTOS
-

Acordo.
Brasil.

Decreto Legislativo n.O 10, de 21 de maio de 1990.

1872

PROGRAMA NACIONAL DE RACIONALlZAÇAO DA PRODUçAO
E DO USO DE ENERGIA
-

Instituição.
Decreto n," 99.250, de 11 de maio de 1990.

2063

PROGRAMA SOCIAL
-

Loteria Esportiva - Renda líquida - Aplicação.

Decreto n? "99.268, de 31 de maio de 1990.

2118

PROJETO PALACIO DA ALVORADA
-

Instituição.

Decreto

n.O 99.245, de 10 de maio de 1990 (publicado no DO de 11
de maio de 1990).
(Retificado no DO de 14 de maio de 19901.

2055
2288

PRO-LEITURA
-

V. Fundação Nacional Pró-Leitura.

PRO-MEMORIA
-

V. Fundação Nacional Pró-Memória.

PROMOçAO
-

Diplomata.
Decreto n.o 99.262, de 24 de maio de 1990.
Oficial militar
Forças Armadas;
Ministério da Marinha.
Decreto n? 99.281. de 6 de junho de 1990.

PROTEÇAO AMBIENTAL
Decreto n." 99.274, de 6 de junho de 1990.
Decreto n? 99.355, de 27 de junho de 1990.
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2162
2128
2277
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APA Serra da 'I'abatínga - Criação
Alto Parnaíba (MA);
Ponte Alta do Norte (TOl.
Decreto n~ 99.278, de 6 de junho de 1990.
Área de Relevante Interesse Ecológico Burít.i de Vassununga.
Santa Rita do Passa Quatro (SP).
Decreto n,O 99.276, de 6 de junho de 1990.

2152

2147

Área de Relevante Interesse Ecológico Cerrado Pé-de-Gigante
Santa Rita do Passa Quatro (SP).
Decreto n~ 99.275, de 6 de junho de 1990. .

2144

Reserva Biológica do Vatumã - Criação.
Amazonas.
Decreto fi,O 99.277, de 6 de junho de 1990.

2149

PROVENTOS
Servidor público
Disponibilidade remunerada.
Decreto n:' 99.251, de 11 de maio de 1990.
Decreto n? 99.300, de 15 de junho de 1990.
Revogação.
Decreto n;> 99.256, de 15 de maio de 1990.
PUBLICIDADE
- Administração Federal
Licitação.
Decreto n.O 99.296, de 12 de junho de 1990.
Decreto n;> 99.297, de 12 de junho de 1990.
Decreto n;> 99.298, de 12 de junho de 1990.

2065
2192
2070

2182

2186
2188

Q
QUADRO DE PESSOAL
- Administração Federal.
Decreto n. 99.235, de 4 de maio de 1990.
O

1895

R
RECURSOS HUMANOS
- Administração Federal.
Decreto n.o 99.328, de 19 de junho de 1990.
REDE FERROVIÁRIA FEDERAL (RFFSA)
Imóvel
Desapropriação
Bahia.
Decreto n;> 99.343, de 25 de junho de 1990.

2222

2252
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REFORMA ADMINISTRATIVA
Decreto D,a 99.244, de 10 de maio de 1990.
- Alteração.
Decreto n:' 99.267, de 29 de maio de 1990.
REFORMA MONETÁRIA
Medida Provisória n.a 184,
- Mandado de segurança Medida Provisória n.O 186,
Medida Provisória n? 192,

I9II

2117

de 4 de maio de 1990. . ...

1845

Liminar - Suspensão.
de 23 de maio de 1990.
de 22 de junho de 1990.

1848
1857

REFORMA TRIBUTÁRIA
- Mandado de segurança - Liminar - Suspensão.
Medida Provisória n.O 186, de 23 de maio de 1990.
Medida Provisória n? 192, de 22 de junho de 1990.

1848
1857

REGULAMENTO DO IMPOSTO ÚNICO SOBRE ENERGIA ELETRICA
- Art.8?
Suspensão - Inconstitucionalidade.
Resolução n.o 16, de 7 de maio de 1990.

1877

REGULAMENTO INTERNO DOS SERVIÇOS DA AERONÁUTICA
(RISAERj
Alteração.
Decreto n.o 99.239, de 7 de maio de 1990. . '

1900

REGULAMENTO PARA SALVAGUARDA DE ASSUNTOS SIGILOSOS
- Alteração.
Decreto n.O 99.347, de 26 de junho de 1990.

2260

RESERVA BIOLÚGICA
Reserva Biológica do Vatumã - Criação
Amazonas.
Decreto n? 99.277, de 6 de junho de 1990.

2149

RESERVA ECOLÚGICA
Área de Relevante Interesse Ecológico
Bur-iti de Vassununga
Santa Rita do Passa Quatro (SP).
Decreto n. 99.276, de 6 de junho de 1990.
Área de Relevante Interesse Ecológico
Cerrado Pé- de-Gigante
Santa Rita do Passa Quatro (SPl.
Decreto n. 99.275, de 6 de junho de 1990.
O

2147

O

2144
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RODOVIA FEDERAL
Programa Emergencial de Recuperação das Rodovias Federais.
Licitação - Dispensa.
Decreto n.O 99.354, de 27 de junho de 1990.
Revogação.
Decreto n,o 99.358, de 28 de junho de 1990. .
,.....

SALÁRIO
- Reajustamento
Mandado de segurança Medida Provisória n? 186,
Medida Provisória n? 192,
- Reposição.
Medida Provisória n? 193.

2275
2280

s
Liminar - Suspensão.
de 23 de maio de 1990.
de 22 de junho de 1990.

1848
1857

de 25 de junho de 1990.

1858

SANIDADE ANIMAL
- Tratado.
Brasil x Colômbia.
Decreto Legislativo n,o 7, de 21 de maio de 1990.

1870

SARNEY, José, Presidente do Brasil, 1930 Atentado - Anistia
Rio de Janeiro (RJ).
Lei n? 8.048, de 15 de junho de 1990.

1834

SAÚDE
- Camada de Ozônio - Proteção.
Decreto n? 99.280, de 6 de junho de 1990.

2161

SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO FEDERAL DA PRESIDENCIA DA REPÚBLICA
- Dotação orçamentária - Transferência.
Decreto n? 99.236, de 4 de maio de 1990.

1898

SECRETARIA DA CIENCIA E TECNOLOGIA
Comissão de Ciência e Tecnologia para o Desenvolvimento do
Nordeste - Criação.
Decreto n.O 99.234, de 3 de maio de 1990.

1894

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO DA PRESIDENCIA DA REPÚBLICA ISEPLANI
- Cargo e emprego
Desnecessidade - Declaração.
Decreto n? 99.309, de 15 de junho de 1990.
- Servidor público
Disponibilidade remunerada.
Decreto n? 99.309, de 15 de junho de 1990.

2202

2202
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SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE
_ Fundação Nacional do Meio Ambiente (FNMA) - Administração
- Alteração.
Decreto n.O 99.249, de 11 de maio de 1990.

2059

SECRETARIA NACIONAL DA ECONOMIA
_ Departamento da Indústria e do Comércio - Competência.
Decreto n? 99.267, de 29 de maio de 1990.

2117

SEPLAN
_ V. Secretaria de Planejamento e Coordenação da Presidência da
República.
SERVIÇO NACIONAL DE INFORMAÇOES (SNI)
Cargo e emprego
Desnecessidade - Declaração.
Decreto n? 99.313, de 18 de junho de 1990.
Servidor público
Disponibilidade remunerada.
Decreto n? 99.313, de 18 de junho de 1990.

2206

2206

SERVIDÃO ADMINISTRATIVA
Imóvel
Cubatão (SP);
Estância Balneária de Praia Grande (SF);
São Vicente (SP).
Decreto n? 99.341, de 25 de junho de 1990.

2236

SERVIDÃO DE PASSAGEM
Imóvel
Bahia.
Decreto n.O 99.343, de 25 de junho de 1990.

2252

u
UNIÃO FEDERAL
Imóvel residencial - Alienação - Regulamentação
Distrito Federal.
Decreto nf' 99.266, de 28 de maio de 1990.

2104

v
VEÍCULOS
- Imposto sobre Produtos Industrializados
Alíquota - Redução .
. Decreto nf' 99.349, de 27 de junho de 1990.
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SERVIDOR PUBLICO
Disponibilidade remunerada
Comissão Executiva do Plano da Lavoura Cacaueira (Ceplac).
Decreto n? 99.311, de 15 de junho de 1990.
.
.
Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico

2204

(CNPq).
Decreto n.O 99.304, de 15 de junho de 1990.
Decreto n? 99.346, de 26 de junho de 1990.
Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior

2197
2259

(Capes).

Decreto

n.O 99.319, de 18 de junho de 1990.
Departamento Nacional de Estradas de Rodagem (DNER).
Decreto n.O 99.289, de 6 de junho de 1990 (publicado no DO de 7 de
junho de 1990).
.
.
(Retificado no DO de 8 de junho de 1990.
Departamento Nacional de Obras Contra as Secas (DNOCS).
Decreto n.O 99.311, de 15 de junho de 1990.
.
.
Departamento Nacional de Obras e Saneamento (DNOS).
Decreto n.O 99.253, de 14 de maio de 1990. '"
.
Empresa Brasileira de Turismo (Embratur).
Decreto n.O 99.320, de 19 de junho de 1990
.
Fundação Centro de Formação do Servidor Público (FUNCEP).
Decreto n.O 99.309, de 15 de junho de 1990.
.
.
Fundação das Pioneiras Sociais.
Decreto n.O 99.344, de 25 de junho de 1990.
Fundação de Assistência ao Estudante (Fae).
Decreto n.O 99.319, de 18 de junho de 1990.
Fundação Nacional do índio (Funai).
Decreto n.O 99.321, de 19 de junho de 1990.
.
.
Fundação Nacional para Educação de Jovens e Adultos (Educar).
Decreto n.O 99.303, de 15 de junho de 1990.
.
.
Fundação Rcquette Pinto.
Decreto n.O 99.318, de 18 de junho de 1990.
Fundação Serviços de Saúde Pública.
Decreto n.O 99.337, de 21 de junho de 1990 (publicado no DO de 22
de junho de 1990).
.
.
(Retificado no DO de 25 de junho de 1990).
Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação.
Decreto n? 99.319, de 18 de junho de 1990.
Hospital das Forças Armadas (HFA).
Decreto n? 99.326, de 19 de junho de 1990. .
.
Imprensa Nacional.
Decreto n:' 99.310, de 15 de junho de 1990
.
Instituto Benjamin Constant.
Decreto n.O 99.318, de 18 de junho de 1990.
.
.

2212

2174
2288

2204
2068
2213

2202
2257
2212

2214
2196
2211

2231
2289
2212

2219
2203
2211
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Instituto Brasileiro do Café (IBC).
Decreto n." 99.302, de 15 de junho de 1990.
.
.
Instituto de Administração Financeira da Previdência e Assistência Social (lapas).
Decreto nr 99.322, de 19 de junho de 1990. .
.
Decreto n." 99.324, de 19 de junho de 1990
.
Decreto n? 99.345, de 25 de junho de 1990.
Instituto do Açúcar e do Álcool (IAA).
Decreto n," 99.247, de 11 de maio de 1990. . .....
Instituto Nacional de Assistência Médica da Previdência Social
(INAMP8).
Decreto n? 99.332, de 20 de junho de 1990. .
.
Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Incral.
Decreto n? 99.334, de 20 de junho de 1990.
.
.
Instituto Nacional de Educação de Surdos.
Decreto n.O 99.318, de 18 de junho de 1990
.
Instituto Nacional de Meteorologia (INEMET).
Decreto n.O 99.311, de 15 de junho de 1990. .
.
Instituto Nacional de Previdência Social (INPS).
Decreto n.o 99.322, de 19 de junho de 1990.
.
.
Decreto n.o 99.324, de 19 de junho de 1990
.
Decreto n.o 99.345, de 25 de junho de 1990.
.
.
Instituto Nacional de Propriedade Industrial (INPI).
Decreto n.o 99.315, de 18 de junho de 1990.
Ministério da Ação Social.
Decreto n.o 99.317, de 18 de junho de 1990.
Ministério da Agricultura (extinto).
Decreto n.O 99.336, de 21 de junho de 1990
.
Ministério da Agricultura e Reforma Agrária.
Decreto n.O 99.311, de 15 de junho de 1990.
Ministério da Ciência e Tecnologia (extinto).
Decreto nr 99.306, de 15 de junho de 1990.
Decreto n.O 99.325, de 19 de junho de 1990.
Ministério da Cultura (extinto).
Decreto n.O 99.305, de 15 de junho de 1990
.
Ministério da Educação.
Decreto n.O 99.316, de 18 de junho de 1990
.
Decreto n;:' 99.323, de 19 de junho de 1990
.
Decreto n.O 99.331, de 20 de junho de 1990
.
Decreto n;:" 99.352, de 27 de junho de 1990.
Ministério da Fazenda (extinto).
Decreto n? 99.307, de 15 de junho de 1990.
Ministério da Justiça.
Decreto n.O 99.308, de 15 de junho de 1990
.
Ministério da Saúde.
Decreto n.O 99.335, de 20 de junho de 1990
.
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2198
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Decreto n~ 99.346, de 26 de junho de 1990. .
Decreto n.o 99.352, de 27 de junho de 1990.

.

Ministério das Comunicações (extinto).
nr 99.314, de 18 de junho de 1990.
Ministério das Minas e Energia (extinto).
Decreto n.O 99.314, de 18 de junho de 1990.
.
.
Decreto n~ 99.346, de 26 de junho de 1990. .
.
Ministério do Desenvolvimento da Indústria e do Comércio (extinto).
Decreto n,O 99.307, de 15 de junho de 1990.
.
.
Ministério do Interior (extinto).
Decreto n,o 99.317, de 18 de junho de 1990.
Decreto n? 99.346, de 26 de junho de 1990. .
.
Ministério do Trabalho (extinto).
Decreto n? 99.339, de 22 de junho de 1990. .
,
,
Decreto n.O 99.352, de 27 de junho de 1990. ,
.
Ministério do Trabalho e da Previdência Social.
Decreto n,O 99.301, de 15 de junho de 1990. '
'
.
Ministério dos Transportes (extinto).
Decreto n? 99.314, de 18 de junho de 1990. ,
'
.
Proventos.
Decreto n:' 99.251, de 11 de maio de 1990. . .. ,
"
.
Decreto n.o 99.300, de 15 de junho de 1990
,
, ..
Revogação.
Decreto n? 99.256, de 15 de maio de 1990. .
,
.
Secretaria de Planejamento e Coordenação da Presidência da República (Seplan).
Decreto n.O 99.309, de 15 de junho de 1990. .
.
Serviço Nacional de Informações (SNI).
Decreto n.O 99.313, de 18 de junho de 1990.
.
.
Superintendência da Zona Franca de Manaus (Suframa).
Decreto n.O 99.320, de 19 de junho de 1990. ..,
,
.
Superintendência de Campanhas de Saúde Pública (Sucam).
Decreto n? 99.337, de 21 de junho de 1990 (publicado no DO de 22
.
de junho de 1990)
(Retificado no DO de 25 de junho de 1990). .
,
Superintendência do Desenvolvimento da Amazônia (Sudaml.
Decreto n? 99.320, de 19 de junho de 1990
,
Superintendência do Desenvolvimento da Região Centro-Oeste

Decreto

2259
2271
2207
2207
2259

2200

2210
2259
2234
2271
2194
2207
2065
2192
2070
2202
2206
2213
2231

2289
2213

ISudecol.
Decreto n? 99.247, de 11 de maio de 1990. .

.

2058

Superintendência do Desenvolvimento da Região Sul ISudesul).
Decreto n.O 99.247, de 11 de maio de 1990. .
Decreto n? 99.333, de 20 de junho de 1990. .

.
.

2058
2227
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Superintendência do Desenvolvimento do Nordeste [Sudene}.
Decreto D.O 99.320, de 19 de junho de 1990.

2213

SISTEMA FINANCEIRO DA HABITAÇÃO ISFH)
Plano de Equivalência Salarial
Prestação - Reajustamento.
Medida Provlsorie D.o 196, de 30 de junho de 1990.

1865

Prestação - Reajustamento.
Medida Provisória n:' 191, de 6 de junho de 1990.

1855

SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS (SIAPEj
-

Instituição.

Decreto n? 99.328, de 19 de junho de 1990

2222

.

SISTEMAS INTEGRADOS DE TRANSPORTE AÉREO REGIONAL
Decreto n? 99.255, de 15 de maio de 1990.

2070

SUCESSÃO LEGÍTIMA
Lei n,O 8.049, de 20 de junho de 1990.. ' "

.

1835

SUDECO
- V. Superintendência do Desenvolvimento da Região Centro-Oeste.
SUDENE
- V. Superintendência do Desenvolvimento do Nordeste.
SUDESUL
- V. Superintendência do Desenvolvimento da Região Sul.
SUFRAMA
-

V. Superintendência da Zona Franca de Manaus.

SUNAB
- V. Superintendência Nacional de Abastecimento.
SUDAM
-

V. Superintendência do Desenvolvimento da Amazônia.

SUPERINTENDÉNCIA DA ZONA FRANCA DE MANAUS'
ISUFRAMAI
-

Cargo e emprego
Desnecessidade - Declaração.
Decreto n.O 99.320, de 19 de junho de 1990.

2213

-

Servidor público
Disponibilidade remunerada.
Decreto n? 99.320, de 19 de junho de 1990.

2213
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SUPERINTENDÊNCIA DE CAMPANHAS DE SAÚDE PÚBLICA
(SUCAM)
Cargo e emprego
Desnecessidade - Declaração.
Decreto n? 99.337, de 21-de junho de 1990 (publicado no DO de 22

de junho de 19901.
(Retificado no DO de 25 de junho de 1990).

2231
2289

Servidor público
Disponibilidade remunerada.
Decreto n? 99.337, de 21 de junho de 1990 (publicado no DO de 22
de junho de 1990).
(Retificado no DO de 25 de junho de 1990).

2231
2289

SUPERINTENDÊNCIA DO DESENVOLVIMENTO DA AMAZONIA
(SUDAM)
-

Cargo e emprego
Desnecessidade - Declaração.
Decreto n?'99.320, de 19 de junho de 1990.

2213

-

Servidor público
Disponibilidade remunerada.
Decreto n:' 99.320, de 19 de junho de 1990.

2213

SUPERINTENDÊNCIA DO DESENVOLVIMENTO
CENTRO-OESTE (SUDECO)
Cargo e emprego - Extinção.
Decreto n.O 99.247, de 11 de maio de 1990.

DA

REGIÃO

Extinção.

Decreto n? 99.240, de 7 de maio de 1990.

1901

Servidor público
Disponibilidade remunerada.
Decreto n.O 99.247, de 11 de maio de 1990.

2058

SUPERINTENDÊNCIA DO DESENVOLVIMENTO DA REGIAO SUL
(SUDESULI
Cargo e emprego - Extinção.
Decreto n? 99.247, de 11 de maio de 1990.
Decreto n? 99.333, de 20 de junho de 1990.
Extinção.
-

2058

2058
2227

Decreto n? 99.240, de 7 de maio de 1990.

1901

Servidor público
Disponibilidade remunerada.
Decreto n? 99.247, de 11 de maio de 1990. .
.
Decreto n.O 99.33,3, de 20 de junho' de 1990.....•..................

2058
2227
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SUPERINTENDENCIA DO DESENVOLVIMENTO DO NORDESTE
ISUDENE)
- Cargo e emprego
Desnecessidade - Declaração.
Decreto n? 99.320, de 19 de junho de 1990.
- Servidor público
Disponibilidade remunerada.
Decreto n? 99.320, de 19 de junho de 1990.

SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE ABASTECIMENTO
ISUNAB)
- Transferência.
Brasília (DF).
Decreto n.o 99.293, de 7de junho de 1990.

..

2213

2213

2179

T
TCHECOSLOVÀQUIA
Tratado
Cooperação econômica.
Brasil.
Decreto nf' 99.312, de 15 de junho de 1990.
Imposto de renda
Brasil.
Decreto Legislativo n. 11, de 23 de maio de 1990.
O

2205

1873

TELECOMUNICAÇOES BRASILEIRAS ITELEBRÀS)
- Capital social.
Decreto n? 99.342, de 25 de junho de 1990.

2251

TELEFONISTA
Aposentadoria especial
Regulamentação.
Decreto n? 99.351, de 27 de junho de 1990.

2270

TELECOMUNICAÇOES DO RIO DE JANEIRO ITELERJ)
Imóvel urbano - Desapropriação
Rio de Janeiro (RJ).
Decreto nf' 99.242, de 8 de maio de 1990.

1907

TOCANTINS
- Programa de Desenvolvimento - Comissão Especial.
• Decreto n.a 99.254, de 15 de maio de 1990.

2069

TRABALHADOR
Salário
Reajustamento
Mandado de segurança - Liminar - Suspensão.
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Medida Províeárie n," 186, .de 23 de maio de 1990.
Medida Provisória n? 192, de 22 de junho de 1990.
Reposição.
Medida Provisória n." 193, de 25 de junho de 1990.

Pág.
1848
1857

1858

TRABALHO
Organização Internacional do Trabalho (OITj -Convenção n''
139.
Decreto Legieletívo n.' 3, de 7 de maio de 1990.
TRANSPORTE AÉREO REGIONAL
Decreto n,O 99.255, de 15 de maio de 1990.
TRATADO
- Cinema
Brasil x Venezuela.
Decreto n.o 99.264, de 25 de maio de 1990.
- Complementação econômica
Brasil x Argentina.
Decreto n." 99.360, de 28 de junho de 1990.
- Cooperação
Brasil x Argentina.
Decreto n.O 99.299, de 12 de junho de 1990.
Cooperação científica
Brasil x Cuba.
Decreto Legislativo n.O 8, de 21 de maio de 1990.
Brasil x Espanha.
Decreto Legislativo n~ 12, de 25 de maio de 1990.
Cooperação econômica
Brasil x Tchecoslováquia.
Decreto n~ 99.312, de 15 de junho de 1990.
- Cooperação técnica
Brasil x Cuba.
Decreto Legislativo n.O 8, de 21 de maio de ~990.
Brasil x Espanha.
Decreto Legislativo n~ 12, de 25 de maio de 1990.
- Cooperação tecnológica
Brasil x Cuba.
Decreto Legislativo n.O 8, de 21 de maio de 1990.
Brasil x Espanha.
Decreto Legislativo n.O 12, de 25 de maio de 1990.
Extradição
Brasil x Espanha.
Decreto n~ 99.340, de 22 de junho de 1990.

1867

2070

2101

2282

2191

1870
1874

2205

1870
1874

1870
1874

2235
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Imposto de renda
'I'ributação.
Brasil x Hungria.

1875

Decreto Legislativo n~ 13, de 22 de junho de 1990.
Brasil x T'checoslováquia.
Decreto Legislativo n." 11, de 23 de maio de 1990.
Indústria
Artigos e aparelhos médico-hospitalares
Brasil x Argentina.
Decreto n:' 99.359, de 28 de junho de l~~U. .

1873

.

TRATADO
Meteorologia
Brasil x Moçambique.
Decreto Legislativo n? 14, de 29 de junho de 1990.
Renegociação das Preferências Outorgadas
Brasil x Argentina.
Decreto n." 99.356, de 27 de junho de 1990.
Brasil x Colômbia.
Decreto n.'" 99.357, de 27 de junho de 1990.

2281

1876

2278
2279

Sanidade animal
Brasil x Colômbia.

Decreto Legislativo n? 7, de 21 de maio de 1990.

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

TRATADO COMERCIAL
Brasil x Jordánia.
Decreto Legislativo n.O 6, de 8 de maio de 1990.
Brasil x Zimbábwe.
Decreto Legislativo n? 5, de 7 de maio de 1990.
TRIBUTAÇAO
Imposto de renda
Tratado
Brasil x Hungria.
Decreto Legislativo n? 13,
Brasil x Tchecoslováquia.
Decreto Legislativo n.O 11,
- Mandado de segurançaMedida Provisória n? 186,
Medida Provisória n.O 192,

1870

1869
1868

de 22 de junho de 1990.

1875

de 23 de
Liminar
de 23 de
de 22 de

1873

maio de 1990.
- Suspensão.
maio de 1990.
junho de 1990.

VENEZUELA
Tratado
Cinema
Brasil x Venezuela.
Decreto n? 99.264, de 25 de maio de 1990.
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NOTA DO EDITOR
A partir de janeiro de 1989, esta publicação tornou-se bimestral e a
Imprensa Nacional cuidou de facilitar, ainda mais, a recuperação e a
consulta dos textos legais aqui incluídos ou citados, sejam os diretamente referidos, como fundamento aos mesmos textos, sejam, principalmente, aqueles modificados ou revogados. Esse esforço, na verdade,
vem-se desenvolvendo ao longo da existência da Coleção das Leis.
Os consulentes verificarão, em notas de rodapé, e nos índices remissivos, informações e referências quase sempre entrecruzadas com
indicações úteis e precisas que permitem a localização dos dados necessários.
A publicação abrange os atos do Legislativo e do Executivo. No
conteúdo, reproduz anexos referentes a regimentos, regulamentos e estatutos; estruturas básicas de órgãos administrativos; tabelas de vencimentos, soldos e gratificações; e tabelas e quadros de pessoal. Anexos
sobre outros assuntos, aqui não transcritos, têm sua publicação no DO
indicada em notas de rodapé.
Espera-se, dessa forma, fazer com que a Coleção das Leis cumpra
melhor seu propósito.
Brasília, agosto de 1990.

LEIS

LEI N? 8.058, DE 2 DE JULHO DE 1990
Isenta do Imposto sobre Produtos Industrializados {IPI} as saídas de veículos
automotores, máquinas, equipamentos,
bem como de suas partes e peças separadas, quando destinados a utilização nas ativídades dos Corpos de Bombeiros, em todo
o território nacional.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte lei:
Art. I? Ficam isentas do Imposto sobre Produtos Industrializados IIPI) as saídas de veículos automotores de qualquer
natureza, máquinas, equipamentos, bem como de suas partes e
peças separadas, quando destinados à utilização nas atividades
dos Corpos de Bombeiros, em todo o território nacional.
Parágrafo único. É vedada a manutenção do crédito do
Imposto sobre Produtos Industrializados IIPI) incidente nas
aquisições dos insumos utilizados na fabricação dos produtos
especificados no caput.
Art. 2?
Art. 3?

Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Revogam-se as disposições em contrário.

Brasília, 2 de julho de 1990; 169? da Independência e
102? da República.
. FERNANDO COLLOR
Bernardo Cabral
Colo Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 182(4):2367-2483, jul./ago. 1990.
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LEI N? 8.059, DE 4 DE JULHO DE 1990
Dispõe sobre a pensão especial devida
aos ex-combatentes da Segunda Guerra
Mundial e a seus dependentes.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte lei:
Art. I? Esta lei regula a pensão especial devida a quem tenha participado de operações bélicas durante a Segunda Guerra
Mundial, nos termos da Lei n? 5.315 111, de 12 de setembro de
1967, e aos respectivos dependentes (Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, art. 53, II e III).
Art. 2? Para os efeitos desta lei, considera-se:
I - pensão especial o benefício pecuniário pago mensalmente ao ex-combatente ou, em caso de falecimento, a seus
dependentes;
11 - pensionista especial o ex-combatente ou dependentes, que percebam pensão especial;
III - pensão-tronco a pensão especial integral;
IV - cota-parte cada parcela resultante da participação
da pensão-tronco entre dependentes;
V - viúva a mulher com quem o ex-combatente estava
casado quando falecera, e que não voltou a casar-se;
VI - ex-esposa a pessoa de quem o ex-combatente tenhase divorciado, desquitado ou separado por sentença transitada
em julgado;
VII - companheira quem tenha filho comum com o excombatente ou com ele viva no mínimo há cinco anos, em união
estável;
VIII - concessão originária a relativa ao ex-combatente;
IX - reversão a concessão da pensão especial aos dependentes do ex-combatente, por ocasião de seu óbito.
Art. 3? A pensão especial corresponderá à pensão militar
deixada por segundo-tenente das Forças Armadas.

(1) Coleção das Leis. Brasília, (5):15. jul./set. 1967.
Colo Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 182(4):2367-2483, jul.Zago. 1990.
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Art. 4? A pensão é inacumulável com quaisquer rendimentos percebidos dos cofres públicos, exceto os benefícios previdenciários.
§ I? O ex-combatente, ou dependente legalmente habilitado, que passar a receber importância dos cofres públicos perderá o direito à pensão especial pelo tempo em que permanecer
nessa situação, não podendo a sua cota-parte ser transferida a
outros dependentes.
§ 2? Fica assegurado ao interessado que perceber outros
rendimentos pagos pelos cofres públicos o direito de optar pela
pensão ou por esses rendimentos.

Art. 5? Consideram-se dependentes do ex-combatente para
fins desta lei:

I
a viúva;
II
a companheira;
III
o filho e a filha de qualquer condição, solteiros, menores de 21 anos ou inválidos;
IV - o pai e a mãe inválidos; e
V - o irmão e a irmã, solteiros, menores de 21 anos ou inválidos.
Parágrafo único. Os dependentes de que tratam os incisos
IV e V só terão direito à pensão se viviam sob a dependência
econômica do ex-combatente, por ocasião de seu óbito.
Art. 6~ A pensão especial é devida ao ex-combatente e somente em caso de sua morte será revertida aos dependentes.
Parágrafo único. Na reversão, a pensão será dividida entre o conjunto dos dependentes habilitáveis (art. 5?, I a V), em
cotas-partes iguais.
Art. 7?

A condição de dependentes comprova-se:

I - por meio de certidões do registro civil;
II - por declaração expressa do ex-combatente, quando
em vida;
IH - por qualquer meio de prova idôneo, inclusive mediante justificação administrativa ou judicial.
Cal. Leis Rep. Féd. Brasil, Brasília, 182(4):2367-2483, jul.Zago. 1990.
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Art. 8? A pensão especial não será deferida:
I - à ex-esposa que não tenha direito a alimentos;
II - à viúva que voluntariamente abandonou o lar conjugal há mais de cinco anos ou que, mesmo por tempo inferior,
abandonou-o e a ele recusou-se a voltar, desde que esta situação

tenha sido reconhecida por sentença judicial transitada em julgado;
III - à companheira, quando, antes da morte do ex·
combatente, houver cessado a dependência, pela ruptura da relação concubinária;
IV - ao dependente que tenha sido condenado por crime
doloso, do qual resulte a morte do ex-combatente ou de outro
dependente.
Art. 9? Até o valor de que trata o art. 3? desta lei, a exesposa que estiver percebendo alimentos por força de decisão
judicial terá direito a pensão especial no valor destes.
§ I? Havendo excesso, este se destinará aos demais dependentes.
§ 2? A falta de dependentes habilitados não prejudicará o
direito à pensão da ex-esposa.
§ 3? O direito à parcela da pensão especial, nos termos
deste artigo, perdurará enquanto a ex-esposa não contrair novas
núpcias.
Art. 10. A pensão especial pode ser requerida a qualquer
tempo.
Art. 11. O benefício será pago mediante requerimento, devidamente instruído, em qualquer organização militar do ministério competente (art. 12), se na data do requerimento o excombatente, ou o dependente. preencher os requisitos desta lei.
Art. 12. É da competência do Ministério Militar ao qual
esteve vínculado o ex-combatente durante a Segunda Guerra
Mundial o processamento da pensão especial, desde a habilitação até o pagamento, inclusive nos casos de substituição a outra pensão ou reversão.
Art. 13. Estando o processo devidamente instruído, a autoridade designada pelo Ministro competente autorizará o pagamento da pensão especial, em caráter temporário, até a apreciaCal. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 182(4):2367-2483, jul./ago. 1990.
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ção da legalidade da concessão e registro pelo Tribunal de Con-

tas da União.
§ I? O pagamento da pensão especial será efetuado em caráter definitivo, após o registro pelo Tribunal de Contas da
União.
§ 2? As dívidas por exercícios anteriores são pagas pelo
ministério a que estiver vinculado o pensionista.
Art. 14 A cota-parte da pensão dos dependentes se extingue:
pela morte do pensionista;
I
II
pelo casamento do pensionista;
UI
para o filho, filha, irmão e irmã, quando, não sendo
inválidos, completam 21 anos de idade;
IV - para o pensionista inválido, pela cessação da invalidez.
Parágrafo único. A ocorrência de qualquer dos casos previstos neste artigo não acarreta a transferência da cota-parte
aos demais dependentes.
Art. 15. A pensão especial não está sujeita a penhora, seqüestro ou arresto, exceto nos casos especiais previstos ou determinados em lei.
Parágrafo único. Somente após o registro em caráter definitivo, nos termos do § I? do art. 13 desta lei, é que poderá haver consignação nos benefícios dos pensionistas.
Art. 16. No que se refere ao pagamento da pensão,
aplícar-se-ão as regras do Código Civil relativas à ausência,
quando se verificar o desaparecimento de pensionista especial.
Art. 17. Os pensionistas beneficiados pelo art. 30 da Lei
n? 4.242 121, de 17 de julho de 1963, que não se enquadrarem entre
os beneficiários da pensão especial de que trata esta lei, continuarão a receber os benefícios assegurados pelo citado artigo,
até que se extingam pela perda do direito, sendo vedada sua
transmissão, assim por reversão como por transferência.
Art. 18. Os créditos referentes ao pagamento da pensão
especial somente poderão ser feitos em agências bancárias localizadas no País.
(2) Coleção das Leis. Brasília, (5): 24, jul./set. 1963.
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 182(4):2367-2483, jul./ago. 1990.
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Art. 19. Os Ministros de Estado da Marinha, do Exército
e da Aeronáutica, nas áreas de suas respectivas competências,
adotarão as medidas necessárias à execução desta lei.
Art. 20. Mediante requerimento do interessado, qualquer
outra pensão já concedida ao ex-combatente ou dependente que
preencha os requisitos poderá ser substituída pela pensão especial de que trata esta lei, para todos os efeitos.
Art. 21. É assegurado o direito à pensão especial aos dependentes de ex-combatente falecido e não pensionista, observado o disposto no art. 11 desta lei. Neste caso, a habilitação é
considerada reversão.
Art. 22. O valor do benefício da pensão especial será revisto, na mesma proporção e na mesma data, sempre que se modificarem os vencimentos dos servidores militares, tomando-se
por base a pensão-tronco.
Art. 23. As despesas decorrentes da aplicação desta lei
correrão à conta das dotações consignadas no Orçamento Geral
da União.
Art. 24.

Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 25. Revogam-se o art. 30 da Lei n? 4.242, de 17 de
julho de 1963, a Lei n? 6.592 13), de 17 de novembro de 1978, a Lei
n? 7.424 141, de 17 de dezembro de 1985, e demais disposições em
contrário.
Brasília, 4 de julho de 1990; 169? da Independência e
102? da República.
FERNANDO COLLOR
Mário César Flores

Carlos Tinoco Ribeiro Gomes
Sócrates da Costa Monteiro
(3) Coleção das Leis. Brasília, (7); 68, out./dez. 1978.
(4) Coleção das Leis. Brasília, (7);88, out./dez. 1985.
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 182(4):2367-2483, jul./ago. 1990.
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LEI

N~

8.060, DE 4 DE JULHO DE 1990
Autoriza o Poder Executivo a abrir ao
Orçamento Fiscal da União O crédito suplementar de Cr$ 358.098.000,00, para os fins
que especifica.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte lei:
Art. 1~ E o Poder Executivo autorizado a abrir ao Orçamento Fiscal da União, Lei n~ 7.999, de 31 de janeiro de 1990,
em favor do Ministério da Economia, Fazenda e Planejamento,
o crédito suplementar de Cr$ 358.098.000,00 (trezentos e cinqüenta e oito milhões e noventa e oito mil cruzeiros), para atender à,
programação constante do Anexo I desta lei.
Art. 2? Os recursos necessários à execução do disposto no
artigo anterior decorrerão da incorporação do excesso de arrecadação de recursos vinculados do Tesouro nacional e de saldos
de exercicios anteriores da entidade de Administração Federal
indireta, na forma do Anexo 11 desta lei.
Art. 3~ Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 4? Revogam-se as disposições em contrário.
Brasilia, 4 de julho de 1990; 169~ da Independência e
102~ da República.
FERNANDO COLLOR
Zélia M. Cardoso de Mello
Os anexos estão publicados no DO de 5.7.1990. págs.12940/12941.

LEI

N~

8.061, DE 4 DE JULHO DE 1990 (')
Autoriza o Poder Executivo a abrir ao
Orçamento Fiscal da União crédito suplementar de Cr$ 10.000.000.000,00, para os
fins que especifica.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte lei:
(*) Retificado no DO de 31.7.1990 (v. pág. 2749 volume).

Colo Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 182(4):2367-2483, jul./ago. 1990.
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Art. I? É o Poder Executivo autorizado a abrir ao Orçamento Fiscal da União (Lei n? 7.999, de 31 de janeiro de 1990),
em favor do Ministério da Ação Social, crédito suplementar no
valor de Cr$ 10.000.000.000,00 (dez bilhões de cruzeiros), para
atender à programação constante do Anexo I desta lei.
Art. 2? Os recursos necessários à execução do disposto no
artigo anterior são provenientes do excesso de arrecadação das
receitas do Tesouro Nacional, nos termos do art. 43, § I?, inciso
II, e 3?, da Lei n? 4.320, de 17 de março de 1964.
Art. 3? Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 4? Revogam-se as disposições em contrário.
Brasília, 4 de julho de 1990; 169? da Independência e
102? da República.

FERNANDO COLLOR
Zélia M. Cardoso de Mello

o anexo está publicado no DO de 5.7.1990,

pág. 12941.

LEI N? 8.062, DE 4 DE JULHO DE 1990
Autoriza o Poder Executivo a abrir ao
Orçamento Fiscal da União crédito suplementar de Cr$ 5.800.000.000,00, para os fins
que especifica.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte lei:
Art. I? É o Poder Executivo autorizado a abrir ao Orçamento Fiscal da União (Lei n? 7.999, de 31 de janeiro de 1990),
em favor do Ministério da Educação e da Presidência da República, crédito suplementar no valor de Cr$ 5.800.000.000,00 (cinco bilhões e oitocentos milhões de cruzeiros), para atender à
programação constante do Anexo I desta lei.
Art. 2? Os recursos necessários à execução do disposto no
artigo anterior são provenientes do excesso de arrecadação das
receitas do Tesouro Nacional, nos termos do art. 43, §§ I?, inciso II, e 3?, da Lei n? 4.320, de 17 de março de 1964.
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 182(4):2367-2483, Iul.Zago. 1990.
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Art. 3?
Art. 4?

Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Revogam-se as disposições em contrário.

Brasilia, 4 de julho de 1990; 169? da Independência e
102? da República.
FERNANDO COLLOR
Zélia M. Cardoso de Mello

o anexo está publicado no DO de

5.7.1990, págs. 12941/12942.

LEI N? 8.063, DE 4 DE JULHO DE 1990
Autoriza o Poder Executivo a abrir ao
Orçamento Fiscal da União crédito suplementar de Cr$5.154.000.000,OO, para os fins
que especifica.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, faço saber que o Congresso N acional decreta e eu sanciono a seguinte lei:
Art. I? É o Poder Executivo autorizado a abrir ao Orçamento Fiscal da União (Lei n? 7.999, de 31 de janeiro de 1990),
em favor da Justiça Eleitoral, crédito suplementar no valor de
Cr$5.154.000.000,00 (cinco bilhões, cento e cinqüenta e quatro
milhões de cruzeiros), para atender à programação constante do
Anexo I desta lei.
Art. 2? Os recursos necessários à execução do disposto no
artigo anterior são provenientes do excesso de arrecadação das
receitas do Tesouro Nacional, nos termos do art. 43, §§ I?, inciso II, e 3?, da Lei n? 4.320, de 17 de março de 1964.
Art. 3? Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 4? Revogam-se as disposições em contrário.
Brasília, 4 de julho de 1990; 169? da Independência e
102? da República.
FERNANDO COLLOR
Zélia M. Cardoso de Mello

o

anexo está publicado no DO de 5.7.1990, pág. 12942.
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 182(4):2367-2483, jul./ago. 1990.
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LEI N? 8.064, DE 4 DE JULHO DE 1990
Autoriza o Poder Executivo a abrir ao
Orçamento da Seguridade Social da União
crédito suplementar de Cr$3.300.000.000,OQ,
para os fins que especifica.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte lei:
Art. 1? É o Poder Executivo autorizado a abrir ao Orçamento da Seguridade Social da União (Lei n? 7.999, de 31 de janeiro de 1990), em favor do Ministério da Educação, crédito suplementar no valor de Cr$3.300.000.000,00 (três bilhões e trezentos milhões de cruzeiros), para atender à programação constante
do Anexo I desta lei.
Art. 2? Os recursos necessários à execução do disposto no
artigo anterior são provenientes do excesso de arrecadação das
receitas do Tesouro Nacional, nos termos do art. 43, §§ I?, inciso II, e 3?, da Lei n? 4.320, de 17 de março de 1964.
Art. 3? Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 4? Revogam-se as disposições em contrário.
Brasília, 4 de julho de 1990; 169? da Independência e
102? da República.
FERNANDO COLLOR
Zélia M. Cardoso de Mello

o anexo está publicado no DO de

5.7.1990, pag. 12942.

LEI N? 8.065, DE 4 DE JULHO DE 1990
Autoriza o Poder Executivo a abrir ao
Orçamento Fiscal da União crédito especial
de Cr$12. 000. 000. 000,00, para os fins que
especifica.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte lei:
Art. 1? É o Poder Executivo autorizado a abrir ao Orçamento Fiscal da União (Lei u? 7.999, de 31 de janeiro de 1990),
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 182(4):2367-2483, jul.Zago. 1990.
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em favor do Departamento Nacional de Estradas de Rodagem,
crédito especial no valor de Cr$12.000.000.000,OO (doze bilhões
de cruzeiros). para atender à programação constante do Anexo I
desta lei.
Art. 2? Os recursos necessários à execução do disposto no
artigo anterior são provenientes do excesso de arrecadação das
receitas do Tesouro Nacional, nos termos do art. 43, §§ 1?, inciso H, e 3?, da Lei n? 4.320, de 17 de março de 1964.
Art. 3? Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 4? Revogam-se as disposições em contrário.
Brasília, 4 de julho de 1990; 169? da Independência e
102? da República.
FERNANDO COLLOR
Zélia M. Cardoso de Mello
Os anexos estão publicados no DO de 5.7.1990, pág. 12943.

LEI N? 8.066, DE 6 DE JULHO DE 1990
Autoriza o Poder Executivo 8 abrir 80
Orçamento Fiscal da União crédito euoíementar de Cr$4.100.000.000,OO, para os fins
que especifica.

O VICE-PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no exercício do
cargo de PRESIDENTE DA REPÚBLICA, faço saber que o
Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte lei:
Art. I? É o Poder Executivo autorizado a abrir ao Orçamento Fiscal da União (Lei n? 7.999, de 31 de janeiro de 1990),
crédito suplementar no valor de Cr$4.100.000.000,00 (quatro bilhões e cem milhões de cruzeiros), para atender à programação
constante do Anexo I desta lei.
Art. 2? Os recursos necessários à execução do disposto no
artigo anterior são provenientes do excesso de arrecadação das
receitas do Tesouro Nacional, nos termos do art. 43, §§ 1~, inciso H, e 3?, da Lei n? 4.320, de 17 de março de 1964.
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 182(4):2367-2483, jul./ago. 1990.
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Art. 3? Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 4? Revogam-se as disposições em contrário.
Brasília, 6 de julho de 1990; 169? da Independência e
102? da República.
ITAMAR FRANCO
Eduardo de Freitas Teixeira

o anexo está publicado no DO

de 9.7.1990, págs. 13067/13068.

LEI N? 8.067, DE 12 DE JULHO DE 1990
Altera dispositivo da Lei n? 6.389(l}, de
9 de dezembro de 1976, que fixa as referências de salário dos empregados do GrupoProcessamento de Dados.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte lei:
Art. I? A alínea a do parágrafo único do art. 5? da Lei n?
6.389, de 9 de dezembro de 1976, passa a vigorar com a seguinte
redação:
«Art. 5?
Parágrafo único. .
.
a) diploma de um dos cursos superiores de Processamento de Dados. Administração, Economia, Engenharia,
Ciências Contábeis e Atuariais, Estatística ou Matemática,
para a Categoria Funcional de Analista de Sistemas;

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

}).

Art. 2? Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 3? Revogam-se as disposições em contrário.
Brasília, 12 de julho de 1990; 169? da Independência e
102? da República.
FERNANDO COLLOR
Bernardo Cabral
(1) Coleção das Leis. Brasília (7):85, out./dez. 1976.
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 182(4):2367-2483, jul./ago. 1990.
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LEI

N~

8.068. DE 13 DE JULHO DE

19~0

Acrescenta parágrafo ao art. 6? da Lei
n? 8.025(1}, de 12 de abril de 1990.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte lei:
Art. 1~ O art. 6~ da Lei n~ 8.025, de 12 de abril de 1990, fica acrescido do seguinte parágrafo:
«Art. 6?

§ 5? Considera-se legítimo ocupante, nos termos deste artigo, o servidor que no momento da aposentadoria
ocupava regularmente o imóvel funcional ou, na mesma
condição, o cônjuge ou companheira enviuvado e que permaneça nele residindo na data da publicação desta lei. ..

Art. 2? Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 3? Revogam-se as disposições em contrário.
Brasília, 13 de julho de/19'9-0;-169~ da Independência e
102~ da Rif;Ijillíblica.
FERNANDO COLLOR
Bernardo Cabral

LEI

N~

8.069, DE 13 DE JULHO DE 1990
Dispõe sobre o Estatuto da Criança e
do Adolescente, e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, faço saberique o Congresso.. N acionaI decreta e eu sanciono a seguinte lei:
(1) Coleção das Leis. Brasília. 182(2, t.l):730, mar./abr. 1990.
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasilia,

182(4):2367~2483, jul./ago.

1990.
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LIVRO I
PARTE GERAL
TiTULO I
Das Disposições Preliminares

Art. I? Esta lei dispõe sobre a proteção integral à criança
e ao adolescente.
Art. 2~ Considera-se criança, para os efeitos desta lei, a
pessoa até doze anos de idade incompletos, e adolescente aquela
entre doze e dezoito anos de idade.
Parágrafo único. Nos casos expressos em lei, aplica-se excepcionalmente este estatuto às pessoas entre dezoito e vinte e
um anos de idade.
Art. 3? A criança e o adolescente gozam de todos os direitos fundamentais inerentes à pessoa humana, sem prejuízo da
proteção integral de que trata esta lei, assegurando-se-lhes, por
lei ou por outros meios, todas as oportunidades e facilidades, a
fim de lhes facultar o desenvolvimento físico, mental, moral, espiritual e social, em condições de liberdade e de dignidade.
Art. 4? É dever da família, da comunidade, da sociedade
em geral e do Poder Público assegurar, com absoluta prioridade, a efetivação dos direitos referentes à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao esporte, ao lazer, à profissionalização,
à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência
familiar e comunitária.
Parágrafo único. A garantia de prioridade compreende:
a) primazia de receber proteção e socorro em quaisquer circunstâncias;
b) precedência de atendimento nos serviços públicos ou de
relevância pública;
c) preferência na formulação e na execução das políticas sociais públicas;
d) destinação privilegiada de recursos públicos nas áreas
relacionadas com a proteção à infância e à juventude.
Art. 5? Nenhuma criança ou adolescente será objeto de
qualquer forma de negligência, discriminação, exploração, viaCol. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília. 182(4):2367-2483, juL/ago. 1990.
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lência, crueldade e opressão, punido na forma da lei qualquer
atentado, por ação ou omissão, aos seus direitos fundamentais.
Art. 6? Na interpretação desta lei levar-se-ão em conta os
fins sociais a que ela se dirige. as exigências do bem comum, os
direitos e deveres individuais e coletivos, e a condição peculiar
da criança e do adolescente como pessoas em desenvolvimento.
TÍTULO 11
Dos Direitos Fundamentais
CAPÍTULO I
Do Direito à Vida e à Saúde
Art. 7? A criança e o adolescente têm direito a proteção à
vida e à saúde, mediante a efetivação de políticas sociais públicas que permitam o nascimento e o desenvolvimento sadio e
harmonioso, em condições dignas de existência.
Art. 8? E assegurado à gestante, através do Sistema Único
de Saúde, o atendimento pré e perinatal.
§ I? A gestante será encaminhada aos diferentes níveis de
atendimento, segundo critérios médicos específicos, obedecendo-se aos princípios de regionalização e hierarquização do Sistema.
§ 2? A parturiente será atendida preferencialmente pelo
mesmo médico que a acompanhou na fase pré-natal.
§ 3? Incumbe ao Poder Público propiciar apoio alimentar
à gestante e à nutriz que dele necessitem.
Art. 9? O Poder Público, as instituições e os empregadores propiciarão condições adequadas ao aleitamento materno,
inclusive aos filhos de mães submetidas a medida privativa de
liberdade.
Art. 10. Os hospitais e demais estabelecimentos de atenção à saúde de gestantes, públicos e particulares, são obrigados
a:
I - manter registro das atividades desenvolvidas, através de prontuários individuais, pelo prazo de dezoito anos;
Colo Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 182(4):2367-2483, jul./ago. 1990.
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11 - identificar o recém-nascido mediante o registro de
sua impressão plantar e digital e da impressão digital da mãe,
sem prejuízo de outras formas normatizadas pela autoridade administrativa competente;

lU - proceder a exames visando ao diagnóstico e terapêutica de normalidades no metabolismo do recém-nascido, bem como prestar orientação aos pais;
IV - fornecer declaração de nascimento onde constem necessariamente as intercorrências do parto e do desenvolvimento
do neonato;
V - manter alojamento conjunto, possibilitando ao neonato a permanência junto à mãe.
Art. 11. É assegurado atendimento médico à criança e ao
adolescente, através do Sistema Único de Saúde, garantido o
acesso universal e igualitário às ações e serviços para promoção, proteção e recuperação da saúde.
§ I? A criança e o adolescente portadores de deficiência
receberão atendimento especializado.
§ 2? Incumbe ao Poder Público fornecer gratuitamente
àqueles que necessitarem os medicamentos, próteses e outros
recursos relativos ao tratamento, habilitação ou reabilitação.

Art. 12. Os estabelecimentos de atendimento à saúde deverão proporcionar condições para a permanência em tempo integral de um dos pais ou responsável, nos casos de internação
de criança ou adolescente.
Art. 13. Os casos de suspeita ou confirmação de maustratos contra criança ou adolescente serão obrigatoriamente comunicados ao Conselho Tutelar da respectiva localidade, sem
prejuízo de outras providências legais.
Art. 14. O Sistema Único de Saúde promoverá programas
de assistência médica e odontológica para a prevenção das enfermidades que ordinariamente afetam a população infantil, e
campanhas de educação sanitária para pais, educadores e alunos.
Parágrafo único. É obrigatória a vacinação das crianças
nos casos recomendados pelas autoridades sanitárias.
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CAPÍTULO II
Do Direito à Liberdade, ao Respeito
e à Dignidade
Art. 15. A criança e o adolescente têm direito à liberdade,
ao respeito e à dignidade como pessoas humanas em processo
de desenvolvimento e como sujeitos de direitos civis, humanos e
sociais garantidos na Constituição e nas leis.
Art. 16. O direito à liberdade compreende os seguintes aspectos:
I - ir, vir e estar nos logradouros públicos e espaços CO~
munitários, ressalvadas as restrições legais;
11
opinião e expressão;
III
crença e culto religioso;
IV
brincar, praticar esportes e dívert.ir-se:
V
participar da vida familiar e comunitária, sem díscriminação:
VI
participar da vida política, na forma da lei;
VII - buscar refúgio, auxílio e orientação.
Art. 17. O direito ao respeito consiste na inviolabilidade
da integridade física, psíquica e moral da criança e do adolescente, abrangendo a preservação da imagem, da identidade, da
autonomia, dos valores, idéias e crenças, dos espaços e objetos
pessoais.
Art. 18. É dever de todos velar pela dignidade da criança
e do adolescente, pondo-os a salvo de qualquer tratamento desumano, violento, aterrorizante, vexatório ou constrangedor.
CAPÍTULO III
Do Direito à Convivência Familiar
e Comunitária

Seção I
Disposições Gerais

Art. 19. Toda criança ou adolescente tem direito a ser
criado e educado no seio da sua família e, excepcionalmente, em
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 182(4}:2367-2483, jul./ago. 1990.
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família substituta, assegurada a convivência familiar e comunitária, em ambiente livre da presença de pessoas dependentes de
substâncias entorpecentes.
Art. 20. Os filhos, havidos ou não da relação do casamento, ou por adoção, terão os mesmos direitos e qualificações.
proibidas quaisquer designações discriminatórias relativas à filiação.
Art. 21. O pátrio poder será exercido, em igualdade de
condições, pelo pai e pela mãe, na forma do que dispuser a legislação civil, assegurado a qualquer deles o direito de, em caso
de discordância, recorrer à autoridade judiciária competente para a solução da divergência.
Art. 22. Aos pais incumbe o dever de sustento, guarda e
educação dos filhos menores, cabendo-lhes ainda, no interesse
destes, a obrigação de cumprir e fazer cumprir as determinações
judiciais.
Art. 23. A falta ou a carência de recursos materiais não
constitui motivo suficiente para a perda ou a suspensão do pátrio poder.
Parágrafo único. Não existindo outro motivo que por si só
autorize a decretação da medida, a criança ou o adolescente será mantido em sua família de origem, a qual deverá obrigatoriamente ser incluída em programas oficiais de auxílio.
Art. 24. A perda e a suspensão do pátrio poder serão decretadas judicialmente, em procedimento contraditório, nos ca50s previstos na legislação civil, bem como na hipótese de descumprimento injustificado dos deveres e obrigações a que alude
o art. 22.

Seção II
Da Família Natural
Art. 25. Entende-se por família natural a comunidade formada pelos pais ou qualquer deles e seus descendentes.
Art.' 26. Os filhos havidos fora do casamento poderão ser
reconhecidos pelos pais, conjunta ou separadamente, no próprio
termo de nascimento, por testamento, mediante escritura ou outro documento público, qualquer que seja a origem da filiação.
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Parágrafo único. O reconhecimento pode preceder o nascimento do filho ou suceder-lhe ao falecimento, se deixar descendentes.
Art. 27. O reconhecimento do estado de filiação é direito
personalíssimo, indisponível e imprescritível, podendo ser exercitado contra os pais ou seus herdeiros, sem qualquer restrição,
observado o segredo de Justiça.

Seção III
Da Família Substituta
Subseção I
Disposições Gerais

Art. 28. A colocação em família substituta far-se-á mediante guarda, tutela ou adoção, independentemente da situação jurídica da criança ou adolescente, nos termos desta lei.
§ 1~ Sempre que possível, a criança ou adolescente deverá
ser previamente ouvido e a sua opinião devidamente considerada.
§ 2? Na apreciação do pedido levar-se-á em conta o grau
de parentesco e a relação de afinidade ou de afetividade, a fim
de evitar ou minorar as conseqüências decorrentes da medida.
Art. 29. Não se deferirá colocação em família substituta a
pessoa que revele, por qualquer modo, incompatibilidade com a
natureza da medida ou não ofereça ambiente familiar adequado.
Art. 30. A colocação em família substituta não admitirá
transferência da criança ou adolescente a terceiros ou a entidades governamentais ou não-governamentais, sem autorização judicial.
Art. 31. A colocação em família substituta estrangeira
constitui medida excepcional, somente admissível na modalidade de adoção.
Art. 32. Ao assumir a guarda ou a tutela, o responsável
prestará compromisso de bem -e fielmente desempenhar O encargo. mediante termo nos autos.
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Subseção II
Da Guarda
Art. 33. A guarda obriga à prestação de assistência material, moral e educacional à criança ou adolescente, conferindo a
seu detentor o direito de opor-se a terceiros, inclusive aos pais.
§ I? A guarda destina-se a regularizar a posse de fato, podendo ser deferida, liminar ou incidentalmente, nos procedimentos de tutela e adoção, exceto no de adoção por estrangeiros.
§ 2? Excepcionalmente, deferir-se-á a guarda, fora dos casos de tutela e adoção, para atender a situações peculiares ou
suprir a falta eventual dos pais ou responsável podendo ser
deferido o direito de representação para a prática de atos determinados.
§ 3? A guarda confere à criança ou adolescente a condição
de dependente, para todos os fins e efeitos de direito, inclusive
previdenciários.
Art. 34. O Poder Público estimulará, através de assistência jurídica, incentivos fiscais e subsídios, o acolhimento, sob a
forma de guarda, de criança ou adolescente órfão ou abandonado.
Art. 35. A guarda poderá ser revogada a qualquer tempo,
mediante ato judicial fundamentado, ouvido o Ministério Público.

Subseção III
Da Tutela
Art. 36. A tutela será deferida, nos termos da lei civil, a
pessoa de até vinte e um anos incompletos.
Parágrafo único. O deferimento da tutela pressupõe a prévia decretação da perda ou suspensão do pátrio poder e implica.
necessariamente o dever de guarda.
Art. 37. A especialização de hipoteca legal será dispensada, sempre que o tutelado não possuir bens ou rendimentos ou
por qualquer outro motivo relevante.
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Parágrafo único.

A especialização de hipoteca legal será

também dispensada se os bens, porventura existentes em nome

do tutelado, constarem de instrumento público, devidamente registrado no registro de imóveis, ou se os rendimentos forem suficientes apenas para a mantença do tutelado, não havendo 80·
bra significativa ou provável.
Art. 38. Aplica-se à destituição da tutela o diposto no art.
24.

Subseção IV

Da Adoção
Art. 39. A adoção de criança e de adolescente reger-se-á
segundo o disposto nesta lei.
Parágrafo único. É vedada a adoção por procuração.
Art. 40. O adotando deve contar com, no máximo, dezoito
anos à data do pedido, salvo se já estiver sob a guarda ou tutela
dos adotantes.
Art. 41. A adoção atribui a condição de filho ao adotado,
com os mesmos direitos e deveres, inclusive sucessórios,
desligando-o de qualquer vínculo com pais e parentes, salvo os
impedimentos matrimoniais.
§ 1? Se um dos cônjuges ou concubinos adota o filho do
outro, mantêm-se os vínculos de filiação entre o adotado e o
cônjuge ou concubino do adotante e 08 respectivos parentes.
§ 2~ E recíproco o direito sucessório entre o adotado, seus
descendentes, o adotante, seus ascendentes, descendentes e colaterais até o 4? grau, observada a ordem de vocação hereditária.
Art. 42. Podem adotar os maiores de vinte e um anos, in-

dependentemente de estado civil.
§

1~

Não podem adotar os ascendentes e os irmãos do ado-

2~

A adoção por ambos os cônjuges ou concubinos pode-

tando.
§

rá ser formalizada, desde que um deles tenha completado vinte
e um anos de idade, comprovada a estabilidade da família.
§ 3?

O adotante há de ser, pelo menos, dezesseis anos

mais velho do que o adotando.
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§ 4? Os divorciados e os judicialmente separados poderão
adotar conjuntamente, contanto que acordem sobre a guarda e
o regime de visitas, e desde que o estágio de convivência tenha
sido iniciado na constância da sociedade conjugal.
§ 5? A adoção poderá ser deferida ao adotante que, após
inequívoca manifestação de vontade, vier a falecer no curso do
procedimento, antes de prolatada a sentença.
Art. 43. A adoção será deferida quando apresentar reais
vantagens para o adotando e fundar-se em motivos legítimos.
Art. 44. Enquanto não der conta de sua administração e
saldar o seu alcance, não pode o tutor ou o curador adotar o pupilo ou o curatelado.
Art. 45. A adoção depende do consentimento dos pais ou
do representante legal do adotando.
§ l~ O consentimento será dispensado em relação à criança ou adolescente cujos pais sejam desconhecidos ou tenham sido destituídos do pátrio poder.
§ 2? Em se tratando de adotando maior de doze anos de
idade, será também necessário o seu consentimento.

Art. 46. A adoção será procedida de estágio de convivência com a criança ou adolescente, pelo prazo que a autoridade
judiciária fixar, observadas as peculiaridades do caso.
§ I? O estágio de convivência poderá ser dispensado se o
adotando não tiver mais de um ano de idade ou se, qualquer
que seja a sua idade, já estiver na companhia do adotante durante tempo suficiente para se poder avaliar a conveniência da
constituição do vínculo.
§ 2? Em caso de adoção por estrangeiro residente ou domiciliado fora do País, o estágio de convivência, cumprido no território nacional, será de no mínimo quinze dias para crianças de
até dois anos de idade, e de no mínimo trinta dias quando se
tratar de adotando acima de dois anos de idade.
Art. 47. O vínculo da adoção constitui-se por sentença judicial, que será inscrita no registro civil mediante mandado do
qual não se fornecerá certidão.
§ I? A inscrição consignará o nome dos adotantes como
pais, bem como o nome de seus ascendentes.
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§ 2? O mandado judicial, que será arquivado, cancelará o
registro original do adotado.
§ 3? Nenhuma observação sobre a origem do ato poderá
constar nas certidões do registro.
§ 4? A critério da autoridade judiciária. poderá ser fornecida certidão para a salvaguarda de direitos.
§ 5? A sentença conferirá ao adotado o nome do adotante
e, a pedido deste, poderá determinar a modificação do prenome.
§ 6? A adoção produz seus efeitos a partir do trânsito em
julgado da sentença, exceto na hipótese prevista no art. 42, § 5?,
caso em que terá força retroativa à data do óbito.
Art. 48. A adoção é irrevogável.
Art. 49. A morte dos adotantes não restabelece o pátrio
poder dos pais naturais.
Art. 50. A autoridade judiciária manterá, em cada comarca ou foro regional, um registro de crianças e adolescentes em
condições de serem adotados e outro de pessoas interessadas na
adoção.
§ 1? O deferimento da inscrição dar-se-á após prévia consulta aos órgãos técnicos do Juizado, ouvido o Ministério Público.
§ 2? Não será deferida a inscrição se o interessado não satisfizer os requisitos legais, ou verificada qualquer das hipóteses previstas no art. 29.

Art. 51. Cuidando-se de pedido de adoção formulado por
estrangeiro residente ou domiciliado fora do País, observar-se-á
o disposto no art. 31.
§ I? O candidato deverá comprovar, mediante documento
expedido pela autoridade competente do respectivo domicílio,
estar devidamente habilitado à adoção, consoante as leis do seu
país, bem como apresentar estudo psicossocial elaborado por
agência especializada e credenciada no país de origem.
§ 2? A autoridade judiciária, de ofício ou a requerimento
do Ministério Público, poderá determinar a apresentação do
texto pertinente à legislação estrangeira, acompanhado de prova
da respectiva vigência.
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§ 3~ Os documentos em língua estrangeira serão juntados
aos autos, devidamente autenticados pela autoridade consular,
observados os tratados e convenções internacionais, e acompanhados da respectiva tradução, por tradutor público juramentado.
§ 4? Antes de consumada a adoção não será permitida a
saida do adotando do território nacional.
Art. 52. A adoção internacional poderá ser condicionada a
estudo prévio e análise de uma comissão estadual judiciária de
adoção, que fornecerá o respectivo laudo de habilitação para
instruir o processo competente.
Parágrafo único. Competirá à comissão manter registro
centralizado de interessados estrangeiros em adoção.

CAPÍTULO IV
Do Direito à Educação, à Cultura
Ao Esporte e ao Lazer
Art. 53. A criança e o adolescente têm direito à educação,
visando ao pleno desenvolvimento de sua pessoa, preparo para
o exercício da cidadania e qualificação para o trabalho,
assegurando-se-lhes:
I - igualdade de condições para o acesso e permanência
na escola;
11 - direito de ser respeitado por seus educadores;
III - direito de contestar critérios avaliativos, podendo recorrer às instâncias escolares superiores;
IV - direito de organização e participação em entidades
estudantis;
V - acesso a escola pública e gratuita próxima de sua residência.
Parágrafo único. Ê direito dos pais ou responsáveis ter
ciência do processo pedagógico, bem como participar da definição das propostas educacionais.
Art. 54. É dever do Estado assegurar à criança e ao adolescente:
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I - ensino fundamental, obrigatório e gratuito, inclusive
para os que a ele não tiveram acesso na idade própria;
II - progressiva extensão da obrigatoriedade e gratuidade ao ensino médio;
III - atendimento educacional especializado aos portadores de deficiência, preferencialmente na rede regular de ensino;
IV - atendimento em creche e pré-escola às crianças de
zero a seis anos de idade;

V -

acesso aos níveis mais elevados do ensino, da pes-

quisa e da criação artística, segundo a capacidade de cada um;
VI - oferta de ensino noturno regular, adequado às condições do adolescente trabalhador;
VII - atendimento no ensino fundamental, através de programas suplementares de material didático-escolar, transporte,
alimentação e assistência à saúde.
§ I? O acesso ao ensino obrigatório e gratuito é direito público subjetivo.
§ 2? O não-oferecimento do ensino obrigatório pelo Poder
Público ou sua oferta irregular importa responsabilidade da autoridade competente.
§ 3? Compete ao Poder Público recensear os educandos no
ensino fundamental, fazer-lhes a chamada e zelar, junto aos
pais ou responsáveis, pela freqüência à escola.
Art. 55. Os pais ou responsáveis têm a obrigação de matricular seus filhos ou pupilos na rede regular de ensino.
Art. 56. Os dirigentes de estabelecimentos de ensino fundamental comunicarão ao Conselho Tutelar os casos de;
I - maus-tratos envolvendo seus alunos;
II - reiteração de faltas injustificadas e de evasão escolar, esgotados os recursos escolares;
III - elevados níveis de repetência.

Art. 57. O Poder Público estimulará pesquisas, expenencias e novas propostas relativas a calendário, seriação, currículo, metodologia, didática e avaliação, com vistas à inserção de
crianças e adolescentes excluídos do ensino fundamental obrigatório.
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Art. 58. No processo educacional respeitar-se-ão os valores culturais, artísticos e históricos próprios do contexto social
da criança e do adolescente, garantindo-se a estes a liberdade
de criação e o acesso às fontes de cultura.
Art. 59. Os Municípios, com apoio dos Estados e da
União, estimularão e facilitarão a destinação de recursos e espaços para programações culturais, esportivas e de lazer voltadas
para a infância e a juventude.

CAPÍTULO V

Do Direito à Profissionalização
e à Proteção no Trabalho
Art. 60. É proibido qualquer trabalho a menores de quatorze anos de idade, salvo na condição de aprendiz.
Art. 61. A proteção ao trabalho dos adolescentes é regulada por legislação especial, sem prejuízo do disposto nesta lei.
Art. 62. Considera-se aprendizagem a formação técnicoprofissional ministrada segundo as diretrizes e bases da legislação de educação em vigor.
Art. 63. A formação técnico-profissional obedecerá aos seguintes princípios:
I - garantia de acesso e freqüência obrigatória ao ensino
regular;
II - atividade compatível com o desenvolvimento do adolescente;
lU - horário especial para o exercício das atividades.
Art. 64. Ao adolescente até quatorze anos de idade é assegurada bolsa de aprendizagem.
Art. 65. Ao adolescente aprendiz, maior de quatorze anos,
são assegurados os direitos trabalhistas e previdenciários.
Art. 66. Ao adolescente portador de deficiência é assegurado trabalho protegido.
Art. 67. Ao adolescente empregado, aprendiz, em regime
familiar de trabalho, aluno de escola técnica, assistido em entidade governamental ou não-governamental, é vedado trabalho:
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I - noturno, realizado entre as vinte e duas horas de um
dia e as cinco horas do dia seguinte;
11 - perigoso, insalubre ou penoso;
IH - realizado em locais prejudiciais à sua formação e ao
seu desenvolvimento físico, psíquico, moral e social;
IV - realizado em horários e locais que não permitam a
freqüência à escola.
Art. 68. O programa social que tenha por base o trabalho
educativo. sob responsabilidade de entidade governamental ou
não~governamental sem fins lucrativos, deverá assegurar ao
adolescente que dele participe condições de capacitação para o
exercício de atividade regular remunerada.
§ I? Entende-se por trabalho educativo a atividade laboral
em que as exigências pedagógicas relativas ao desenvolvimento
pessoal e social do educando prevalecem sobre o aspecto produtivo.
§ 2? A remuneração que o adolescente recebe pelo trabalho' efetuado ou a participação na venda dos produtos de seu
trabalho não desfigura o caráter educativo.
Art. 69. O adolescente tem direito à profissionalização e à
proteção no trabalho, observados os seguintes aspectos, entre
outros:
I - respeito à condição peculiar de pessoa em desenvolvimento;
capacitação profissional adequada ao mercado de traII
balho.

TÍTULO III
Da Prevenção
CAPÍTULO I
Disposições Gerais
Art. 70. E dever de todos prevenir a ocorrência de ameaça
ou violação dos direitos da criança e do adolescente.
Art. 71. A criança e o adolescente têm direito a informação. cultura, lazer, esportes, diversões, espetáculos e produtos e
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serviços que respeitem sua condição peculiar de pessoa em desenvolvimento.
Art. 72. As obrigações previstas nesta lei não excluem da
prevenção especial outras decorrentes dos princípios por ela
adotados.
Art. 73. A inobservância das normas de prevenção importará em responsabilidade da pessoa f{sica ou jurídica, nos termos desta lei.

CAPÍTULO II
Da Prevenção Especial
Seção I
Da Informação, Cultura, Lazer, Esportes,
Diversões e Espetáculos
Art. 74. O Poder Público, através do órgão competente,
regulará as diversões e espetáculos públicos, informando sobre
a natureza deles, as faixas etárias a que não se recomendem, locais e horários em que sua apresentação se mostre inadequada.
Parágrafo único. Os responsáveis pelas diversões e espetáculos públicos deverão afixar, em lugar visível e de fácil acesso,
à entrada do local de exibição, informação destacada sobre a
natureza do espetáculo e a faixa etária especificada no certificado de classificação.
Art. 75. Toda criança ou adolescente terá acesso às diversões e espetáculos públicos classificados como adequados à sua
faixa etária.
Parágrafo único. As crianças menores de dez anos somente poderão ingressar e permanecer nos locais de apresentação
ou exibição quando acompanhadas dos pais ou responsável.
Art. 76. As emissoras de rádio e televisão somente exibirão, no horário recomendado para o público infanto-juvenil,
programas com finalidades educativas, artísticas, culturais e informativas.
Parágrafo único. Nenhum espetáculo será apresentado ou
anunciado sem aviso de sua classificação, antes de sua transmissão, apresentação ou exibição.
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Art. 77. Os proprietários, diretores, gerentes e funcionários de empresas que explorem a venda ou aluguel de fitas de
programação em vídeo cuidarão para que não haja venda ou locação em desacordo com a classificação atribuída pelo órgão
competente.
Parágrafo único. As fitas a que alude este artigo deverão
exibir, no invólucro. informação sobre a natureza da obra e a
faixa etária a que se destinam.
Art. 78. As revistas e publicações contendo material impróprio ou inadequado a crianças e adolescentes deverão ser comercializadas em embalagem lacrada, com a advertência de seu
conteúdo.
Parágrafo único. As editoras cuidarão para que as capas
que contenham mensagens pornográficas ou obscenas sejam
protegidas com embalagem opaca.
Art. 79. As revistas e publicações destinadas ao público
infanto-juvenil não poderão conter ilustrações, fotografias, legendas, crônicas ou anúncios de bebidas alcoólicas, tabaco, armas e munições, e deverão respeitar os valores éticos e sociais
da pessoa e da família.
Art. 80. Os responsáveis por estabelecimentos que explorem comercialmente bilhar. sinuca ou congênere ou por casas de
jogos, assim entendidas as que realizem apostas, ainda que
eventualmente, cuidarão para que não seja permitida a entrada
e a permanência de crianças e adolescentes no local, afixando
aviso para orientação do público.

Seção II
Dos Produtos e Serviços
Art. 81.

É proibida a venda à criança ou ao adolescente

de:
I
armas, munições e explosivos;
II
bebidas alcoólicas;
III
produtos cujos componentes possam causar dependência física ou psíquica ainda que por utilização indevida;
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IV - fogos de estampido e de artificio, exceto aqueles que
pelo seu reduzido potencial sejam incapazes de provocar qualquer dano físico em caso de utilização indevida;
V
revistas e publicações a que alude o art. 78;
VI - bilhetes lotéricos e equivalentes.
Art. 82. É proibida a hospedagem de criança ou adolescente em hotel, motel, pensão ou estabelecimento congênere,
salvo se autorizado ou acompanhado pelos pais ou responsável.

Seção III
Da Autorização para Viajar
Art. 83. Nenhuma criança poderá viajar para fora da comarca onde reside, desacompanhada dos pais ou responsável,
sem expressa autorização judicial.
§ I?

A autorização não será exigida quando:
a) tratar-se de comarca contígua à da residência da criança,
se na mesma unidade da Federação, ou incluída na mesma região metropolitana;
b) a criança estiver acompanhada:
1. de ascendente ou colateral maior. até o terceiro grau,
comprovado documentalmente o parentesco;
2. de pessoa maior, expressamente autorizada pelo pai,
mãe ou responsável.
§ 2? A autoridade judiciária poderá, a pedido dos pais ou
responsável, conceder autorização válida por dois anos.

Art. 84. Quando se tratar de viagem ao exterior, a autorização é dispensável, se a criança ou adolescente:
I -

estiver acompanhado de ambos os pais ou responsá-

vel;
11
viajar na companhia de um dos pais, autorizado expressamente pelo outro através de documento com firma reconhecida.
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Art. 85. Sem previa e expressa autorização judicial, nenhuma criança ou adolescente nascido em território nacional poderá sair do País em companhia de estrangeiro residente ou domiciliado no exterior.

LIVRO II
PARTE ESPECIAL
Título II
Da Política de Atendimento
CAPÍTULO I
Disposições Gerais

Art. 86. A política de atendimento dos direitos da criança
e do adolescente far-se-á através de um conjunto articulado de
ações governamentais e não-governamentais, da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios.
Art. 87. São linhas de ação da política de atendimento:
I - políticas sociais básicas;
11 - políticas e programas de assistência social, em caráter supletivo, para aqueles que deles necessitem;
lU - serviços especiais de prevenção e atendimento médico e psicossocial às vítimas de negligência. maus-tratos, exploração, abuso, crueldade e opressão;
IV - serviço de identificação e localização de pais, responsável, crianças e adolescentes desaparecidos;
V - proteção jurídico-social por entidades de defesa dos
direitos da criança e do adolescente.
Art. 88. São diretrizes da política de atendimento:
I - municipalizacão do atendimento;
II - criação de conselhos municipais, estaduais e nacional dos direitos da criança e do adolescente, órgãos deliberativos e controladores das ações em todos os níveis, assegurada a
participação popular paritária por meio de organizações representativas, segundo leis federal, estaduais e municipais;
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IH
criação e manutenção de programas específicos, observada a descentralização político-administrativa;
IV - manutenção de fundos nacional, estaduais e mumcrpais vinculados aos respectivos conselhos dos direitos da criança e do adolescente;
V - integração operacional de órgãos do Judiciário, Ministério Público, Defensoria, Segurança Pública e Assistência
Social, preferencialmente em um mesmo local, para efeito de
agilização do atendimento inicial a adolescente a quem se atribua autoria de ato infracional;
VI - mobilização da opinião pública no sentido da indispensável participação dos diversos segmentos da sociedade.
Art. 89. A função de membro do Conselho Nacional e dos
conselhos estaduais e municipais dos direitos da criança e do
adolescente é considerada de interesse público relevante e não
será remunerada.
CAPÍTULO II
Das Entidades de Atendimento

Seção I
Disposições Gerais
Art. 90. As entidades de atendimento são responsáveis pela manutenção das próprias unidades, assim como pelo planejamento e execução de programas de proteção e sócio-educativos
destinados a crianças e adolescentes, em regime de:
I
orientação e apoio sócio-familiar;
II
apoio sócio-educativo em meio aberto;
III
colocação familiar;
IV
abrigo;
V
liberdade assistida;
VI
semiliberdade;
VII
internação.
Parágrafo único. As entidades governamentais e nãogovernamentais deverão proceder a inscrição de seus prograCol. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 182(4):2367·2483, jul./ago. 1990.
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mas especificando os regimes de atendimento, na forma definida ~este artigo, junto ao Conselho Municipal dos Direitos da
Criança e do Adolescente, o qual manterá registro das inseriÇões e de suas alterações, do que fará comunicação ao Conselho
Tutelar e à autoridade judiciária.
Art. 91. As entidades não-governamentais somente poderão funcionar depois de registradas no Conselho Municipal dos
Direitos da Criança e do Adolescente, o qual comunicará o registro ao Conselho Tutelar e à autoridade judiciária da respectiva localidade.
Parágrafo único.

Será negado o registro à entidade que:

a) não ofereça instalações físicas em condições adequadas
de habitabilidade, higiene, salubridade e segurança;
bl não apresente plano de trabalho compatível com os
princípios desta lei;
c) esteja irregularmente constituída;
dj tenha em seus quadros pessoas inidôneas.
Art. 92. As entidades que desenvolvam programas de
abrigo deverão adotar os seguintes princípios:

I -

preservação dos vínculos familiares;
II - integração em família substituta, quando esgotados
os recursos de manutenção na família de origem;
IH ~ atendimento personalizado e em pequenos grupos;
IV - desenvolvimento de atividades em regime de coeducação;
V - não-desmembramento de grupos de irmãos;
VI - evitar, sempre que possível, a transferência para
outras entidades de crianças e adolescentes abrigados;
VII - participação na vida da comunidade local;
VIII - preparação gradativa para o desligamento;
IX - participação de pessoas da comunidade no processo
educativo.

Parágrafo urnco. O dirigente de entidade de abrigo é equiparado ao guardião, para todos os efeitos de direito.
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Art. 93. As entidades que mantenham programas de abrigo poderão, em caráter excepcional e de urgência. abrigar crianças e adolescentes sem prévia determinação da autoridade competente, fazendo comunicação do fato até o 2? dia útil imediato.
Art. 94. As entidades que desenvolvem programas de internação têm as seguintes obrigações, entre outras:
I - observar os direitos e garantias de que são titulares os adolescentes;
II - não restringir nenhum direito que não tenha sido
objeto de restrição na decisão de internação;
In - oferecer atendimento personalizado, em pequenas
unidades e grupos reduzidos;
IV - preservar a identidade e oferecer ambiente de respeito e dignidade ao adolescente;
V - diligenciar no sentido do restabelecimento e da
preservação dos vínculos familiares;
VI - comunicar à autoridade judiciária, periodicamente, os casos em que se mostre inviável ou impossível o reatamento dos vínculos familiares;
VII - oferecer instalações físicas em condições adequadas de habitabilidade, higiene, salubridade e segurança e os objetos necessários à higiene pessoal;
VIII - oferecer vestuário e alimentação suficientes e adequados à faixa etária dos adolescentes atendidos;
IX - oferecer cuidados médicos, psicológicos, odontológicos e farmacêuticos;
X
propiciar escolarização e profissionalização;
XI
propiciar atividades culturais, esportivas e de lazer;
XII
propiciar assistência religiosa àqueles que desejarem, de acordo. com suas crenças;
XIII - proceder a estudo social e pessoal de cada caso;
XIV - reavaliar periodicamente cada caso, com intervalo
máximo de seis meses, dando ciência dos resultados à autoridade competente;
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xv - informar, periodicamente, o adolescente internado sobre sua situação processual;
XVI - comunicar às autoridades competentes todos os
casos de adolescente portadores de moléstias infectocontagiosas;
XVII - ' fornecer comprovante de depósito dos pertences
dos adolescentes;
XVIII - manter programas destinados ao apoio e acompanhamento de egressos;
XIX - providenciar os documentos necessarros ao
exercício da cidadania àqueles que não os tiverem;
XX - manter arquivo de anotações onde constem data e,
circunstâncias do atendimento, nome do adolescente, seus pais
ou responsável, parentes, endereços, sexo, idade, acompanhamento da sua formação, relação de seus pertences e demais dados que possibilitem sua identificação e a individualização do
atendimento.
§ l~ Aplicam-se, no que couber, as obrigações constantes
deste artigo às entidades que mantêm programa de abrigo.
§ 2? No cumprimento das obrigações a que alude este artigo as entidades utilizarão preferencialmente os recursos da comunidade.

Seção II
Da Fiscalização das Entidades
Art. 95. As entidades governamentais e não-governamentais, referidas no art. 90, serão fiscalizadas pelo Judiciário, pelo
Ministério Público e pelos Conselhos Tutelares.
Art. 96. Os planos de aplicação e as prestações de contas
serão apresentados ao Estado ou ao Município, conforme a origem das dotações orçamentárias.
Art. 97. São medidas aplicáveis às entidades de atendimento que descumprirem obrigação constante do art. 94, sem
\prejuízo da responsabilidade civil e criminal de seus dirigentes
ou prepostos:
I - às entidades governamentais:
a) advertência;
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b) afastamento provisório de seus dirigentes;
c) afastamento definitivo de seus dirigentes;
d) fechamento de unidade ou interdição de programa.
11 - às entidades não-governamentais:

a) advertência;
b) suspensão total ou parcial do repasse de verbas públi-

cas;

c) interdição de unidades ou suspensão de programa;
d) cassação do registro.
Parágrafo único. Em caso de reiteradas infrações cometidas por entidades de atendimento, que coloquem em risco os direitos assegurados nesta Lei, deverá ser o fato comunicado ao

Ministério Público ou representado perante autoridade judiciária competente para as providências cabíveis, inclusive suspen-

são das atividades ou dissolução da entidade.
TÍTULO II
Das Medidas de Proteção
CAPÍTULO I
Disposições Gerais

Art. 98. As medidas de proteção à criança e ao adolescente são aplicáveis sempre que os direitos reconhecidos nesta lei
forem ameaçados ou violados:
I - por ação ou omissão da sociedade ou do Estado;
11
por falta, omissão ou abuso dos pais ou responsável;

III

em razão de sua conduta.
CAPÍTULO II
Das Medidas Específicas de Proteção

Art. 99. As medidas previstas neste Capitulo poderão ser
aplicadas isolada ou cumulativamente, bem como substituídas a
qualquer tempo.
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Art. 100. Na aplicação das medidas levar-se-ão em conta
as necessidades pedagógicas, preferindo-se aquelas que visem
ao fortalecimento dos vínculos familiares e comunitários.
Art. 101. Verificada qualquer das hipóteses previstas no
art. 98, a autoridade competente poderá determinar, dentre outras, as seguintes medidas:
I - encaminhamento aos pais ou responsável, mediante, termo de responsabilidade;
II -

orientação, apoio e acompanhamento temporários;

lU - matrícula e freqüência obrigatórias em estabelecimento oficial de ensino fundamental;

IV - inclusão em programa comunitário ou oficial de
auxílio à família, à criança e ao adolescente;
V - requisição de tratamento médico, psicológico ou
psiquiátrico, em regime hospitalar ou ambulatorial;
VI - inclusão em programa oficial ou comunitário de
auxílio, orientação e tratamento a acoólatras e toxicômanos;
VII
VIII

abrigo em entidade;
colocação em família substituta.

Parágrafo único. O abrigo é medida provisória e excepcional, utilizável como forma de transição para a colocação em
família substituta, não implicando privação de liberdade.
Art. 102. As medidas de proteção de que trata este
Capítulo serão acompanhadas da regularização do registro civil.
§ I? Verificada a inexistência de registro anterior, o assento de nascimento da criança ou adolescente será feito à vista
dos elementos disponíveis, mediante requisição da autoridade
judiciária.
§ 2? Os registros e certidões necessarras à regularização
de que trata este artigo são isentos de multas, custas e emolumentos, gozando de absoluta prioridade.
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 182(4):2367-2483, jul./ago. 1990.

2404
TÍTULO III
Da Prática de Ato Infracional
CAPÍTULO I
Disposições Gerais

Art. 103. Considera-se ato infracional a conduta descrita
como crime ou contravenção penal.
Art. 104. São penalmente inimputáveis os menores de dezoito anos, sujeitos às medidas previstas nesta lei.
Parágrafo único. Para os efeitos desta lei, deve ser considerada a idade do adolescente à data do fato.
Art. 105. Ao ato infracional praticado por criança correspenderão as medidas previstas no art. 101.
CAPÍTULO II
Dos Direitos Individuais
Art. 106. Nenhum adolescente será privado de sua liberdace senão em flagrante de ato infracional ou por ordem escrita e
fundamentada da autoridade judiciária competente.
Parágrafo único. O adolescente tem direito à identificação
dos responsáveis pela sua apreensão, devendo ser informado
acerca de seus direitos.
Art. 107. A apreensão de qualquer adolescente e o local
onde se encontra recolhido serão incontinenti comunicados à autoridade judiciária competente e à família do apreendido ou à
pessoa por ele indicada.
Parágrafo único. Examinar-se-á, desde logo e sob pena de
responsabilidade, a possibilidade de liberação imediata.
Art. lOS. A internação, antes da sentença, pode ser determinada pelo prazo máximo de quarenta e cinco dias.
Parágrafo único. A decisão deverá ser fundamentada e
basear-se em indícios suficientes de autoria e materialidade, demonstrada a necessidade imperiosa da medida.
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Art. 109. O adolescente civilmente identificado não será
submetido à identificação compulsória pelos órgãos policiais, de
proteção e judiciais, salvo para efeito de confrontação, havendo
dúvida fundada.
CAPÍTULO UI
Das Garantias Processuais

Art. 110. Nenhum adolescente será privado de sua liberdade sem o devido processo legal.
Art. 111. São asseguradas ao adolescente, entre outras, as
seguintes garantias:
I - pleno e formal conhecimento da atribuição de ato infracional, mediante citação ou meio equivalente;
II - igualdade na relação processual, podendo confrontarse com vítimas e testemunhas e produzir todas as provas necessárias à sua defesa;
III - defesa técnica por advogado;
IV - assistência judiciária gratuita e integral aos necessitados, na forma da lei;
V ~ direito de ser ouvido pessoalmente pela autoridade
competente;
VI - direito de solicitar a presença de seus pais ou responsável em qualquer fase do procedimento.
CAPÍTULO IV
Das Medidas Sócio-Educativas

Seção I
Disposições Gerais

Art. 112. Verificada a prática de ato infracional, a autoridade competente poderá aplicar ao adolescente as seguintes medidas:
I
advertência;
II
obrigação de reparar o dano;
III
prestação de serviços à comunidade;
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IV
liberdade assistida;
V
inserção em regime de semiliberdade;
VI
internação em estabelecimento educacional;
VII
qualquer uma das previstas no art. 101, I a VI.
§ I? A medida aplicada ao adolescente levará em conta a
sua capacidade de cumpri-la, as circunstâncias e a gravidade da
infração.
§ 2? Em hipótese alguma e sob pretexto algum, será admitida a prestação de trabalho forçado.
§ 3? Os adolescentes portadores de doença ou deficiência
mental receberão tratamento individual e especializado, em local adequado às suas condições.
Art. 113. Aplica-se a este capítulo o disposto nos arts. 99 e
100.
Art. 114. A imposição das medidas previstas nos incisos
II a VI do art. 112 pressupõe a existência de provas suficientes
da autoria e da materialidade da infração, ressalvada a hipótese
de remissão, nos termos do art. 127.
Parágrafo único. A advertência poderá ser aplicada sempre que houver prova da materialidade e indícios suficientes da
autoria.
Seção 11
Da Advertência
Art. 115. A advertência consistirá em admoestação verbal,
que será reduzida a termo e assinada.
Seção III

Da Obrigação de Reparar o Dano
Art. 116. Em se tratando de ato infracional com reflexos
patrimoniais, a autoridade poderá determinar, se for o caso, que
o adolescente restitua a coisa, promova o ressarcimento do dano, ou, por outra forma, compense o prejuízo da vítima.
Parágrafo único Havendo manifesta impossibilidade, a
medida poderá ser substituída por outra adequada.
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Seção IV
Da Prestação de Serviços à Comunidade
Art. 117. A prestação de serviços comunitários consiste na
realização de tarefas gratuitas de interesse geral, por período
não excedente a seis meses, junto a entidades assistenciais, hospitais, escolas e outros estabelecimentos congêneres, bem como
em programas comunitários ou governamentais.
Parágrafo único. As tarefas serão atribuídas conforme as
aptidões do adolescente, devendo ser cumpridas durante jornada máxima de oito horas semanais, aos sábados, domingos e feriados ou em dias úteis, de modo a não prejudicar a freqüência
à escola ou à jornada normal de trabalho.
.

Seção V
Da Liberdade Assistida
Art. 118. A liberdade assistida será adotada sempre que
se afigurar a medida mais adequada para o fim de acompanhar,
auxiliar e orientar o adolescente.
§ I? A autoridade designará pessoa capacitada para acompanhar o caso, a qual poderá ser recomendada por entidade ou
programa de atendimento.
§ 2? A liberdade assistida será fixada pelo prazo mínimo
de seis meses, podendo a qualquer tempo ser prorrogada, revogada ou substituída por outra medida, ouvido o orientador, o
Ministério Público e o defensor.
Art. 119. Incumbe ao orientador, com o apoio e a supervisão da autoridade competente, a realização dos seguintes encargos, entre outros:
I - promover socialmente o adolescente e sua família,
fornecendo-lhes orientação e inserindo-os, se necessário, em
programa oficial ou comunitário de auxílio e assistência social;
11 - supervisionar a freqüência e o aproveitamento escolar do adolescente, promovendo, inclusive, sua matrícula;
III - diligenciar no sentido da profissionalização do adolescente e de sua inserção no mercado de trabalho;
IV - apresentar relatório do caso.
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Seção VI
Do Regime de Semiliberdade
Art. 120. O regime de semiliberdade pode ser determinado
desde o início, ou como forma de transição para o meio aberto,
possibilitada a realização de atividades externas, independentemente de autorização judicial.
§ I? É obrigatória a escolarização e a profissionalização.
devendo, sempre que possível, ser utilizados os recursos existentes na comunidade.
§ 2? A medida não comporta prazo determinado, aplicando-se, no que couber, as disposições relativas à internação.
Seção VII
Da Internação
Art. 121. A internação constitui medida privativa da liberdade, sujeita aos princípios de brevidade, excepcionalidade e
respeito à condição peculiar de pessoa em desenvolvimento.
§ I? Será permitida a realização de atividades externas, a
critério da equipe técnica da entidade, salvo expressa determinação judicial em contrário.
§ 2? A medida não comporta prazo determinado, devendo
sua manutenção ser reavaliada, mediante decisão fundamentada, no máximo a cada seis meses.
§ 3? Em nenhuma hipótese o período máximo de internação excederá a três anos.
§ 4? Atingido o limite estabelecido no parágrafo anterior,
o adolescente deverá ser liberado, colocado em regime de semiliberdade ou de liberdade assistida.
§ 5? A liberação será compulsória aos vinte e um anos de
idade.
§ 6? Em qualquer hipótese a desinternação será precedida
de autorização judicial, ouvido o Ministério Público.
Art. 122. A medida de internação só poderá ser aplicada
quando:
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I -

tratar-se de ato infracional cometido mediante grave

ameaça ou violência a pessoa;
II
por reiteração no cometimento de outras infrações
graves;

UI
por descumprimento reiterado e injustificável da medida anteriormente imposta.
§ I? O prazo de internação na hipótese do inciso lU deste
artigo não poderá ser superior a três meses.
§ 2? Em nenhuma hipótese será aplicada a internação, havendo outra medida adequada.
Art. 123. A internação deverá ser cumprida em entidade
exclusiva para adolescentes, em local distinto daquele destinado ao abrigo, obedecida rigorosa separação por critérios de idade, compleição física e gravidade da infração.
Parágrafo único. Durante o período de internação, inclusíve provisória, serão obrigatórias atividades pedagógicas.
Art. 124. São direitos do adolescente privado de liberdade,
entre outros, os seguintes:
I - entrevistar-se pessoalmente com o representante do
Ministério Público;
II
peticionar diretamente a qualquer autoridade;
UI - avistar-se reservadamente com seu defensor;
IV - ser informado de sua situação processual, sempre
que solicitada;
V - ser tratado com respeito e dignidade;
VI - permanecer internado na mesma localidade ou naquela mais próxima ao domicílio de seus pais ou responsável;
VII
receber visitas, ao menos semanalmente;
VIII ~ corresponder-se com seus familiares e amigos;
IX ~ ter acesso aos objetos necessários à higiene e asseio pessoal;
X - habitar alojamento em condições adequadas de hígiene e salubridade;
XI
receber escolarização e profissionalização;
XII ~ realizar atividades culturais, esportivas e de lazer;
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XIII - ter acesso aos meios de 'comunicação social;
XIV - receber assistência religiosa, segundo a sua crença,
e desde que assim o deseje;
XV - manter a posse de seus objetos pessoais e dispor de
local seguro para guardá-los, recebendo comprovante daqueles
porventura depositados em poder da entidade;
XVI - receber, quando de sua desinternação, os documentos pessoais indispensáveis à vida em sociedade.
§ 1? Em nenhum caso haverá incomunicabilidade.
§ 2? A autoridade judiciária poderá suspender temporariamente a visita, inclusive de pais ou responsável, se existirem
motivos sérios e fundados de sua prejudicialidade aos interesses do adolescente.
Art. 125. E dever do Estado zelar pela integridade física e
mental dos internos, cabendo-lhe adotar as medidas adequadas
de contenção e segurança.

CAPÍTULO V
Da Remissão
Art. 126.

Antes de iniciado o procedimento judicial para

apuração de ato infracional, o representante do Ministério PÚblico poderá conceder a remissão, como forma de exclusão do
processo, atendendo às circunstâncias e conseqüências do fato,
ao contexto social, bem como à personalidade do adolescente e
sua maior ou menor participação no ato infracional.
Parágrafo único. Iniciado o procedimento. a concessão da
remissão pela autoridade judiciária importará na suspensão ou
extinção do processo.
Art. 127. A remissão não implica necessariamente o reconhecimento ou comprovação da responsabilidade, nem prevale-

ce para efeito de antecedentes, podendo incluir eventualmente a
aplicação de qualquer das medidas previstas em lei, exceto a
colocação em regime de semiliberdade e a internação.
Art. 128. A medida aplicada por força da remissão poderá
ser revista judicialmente, a qualquer tempo, mediante pedido
expresso do adolescente ou de seu representante legal, ou do
Ministério Público.
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TÍTULO IV
Das Medidas Pertinentes aos Pais ou Responsável
Art. 129. São medidas aplicáveis aos pais ou responsável:
I - encaminhamento a programa oficial ou comunitário
de promoção à família;
11 - inclusão em programa oficial ou comunitário de
auxílio, orientação e tratamento a alcoólatras e toxicômanos;
111 - encaminhamento a tratamento psicológico ou psiquiátrico;
IV

encaminhamento a cursos ou programas de orienta-

V

obrigação de matricular o filho ou pupilo e acompa-

ção:
nhar sua freqüência e aproveitamento escolar;
VI - obrigação de encaminhar a criança ou adolescente a
tratamento especializado;
VII
advertência;

VIII
perda da guarda;
IX
destituição da tutela;
X
suspensão ou destituição do pátrio poder.
Parágrafo único. Na aplicação das medidas previstas nos
incisos IX e X deste artigo, observar-se-á o disposto nos arts.
23 e 24.
Art. 130. Verificada a hipótese de maus-tratos, opressão
ou abuso sexual impostos pelos pais ou responsável, a autoridade judiciária poderá determinar, como medida cautelar, o afastamento do agressor da moradia comum.
TÍTULO V
Do Conselho Tutelar
CAPÍTULO I
Disposições Gerais

Art. 131. O Conselho Tutelar é órgão permanente e autônomo, não jurisdicional, encarregado pela sociedade de zelar peColo Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 182(4):2367-2483, jul./ago. 1990.
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lo cumprimento dos direitos da criança e do adolescente, definidos nesta lei.
Art. 132. Em cada Município haverá, no mínimo, um Conselho Tutelar composto de cinco membros, eleitos pelos cidadãos locais para mandato de três anos, permitida uma reeleição.
Art. 133. Para a candidatura a membro do Conselho Tutelar, serão exigidos os seguintes requisitos:
I
reconhecida idoneidade moral;
11 - idade superior a vinte e um anos;
111 - residir no município.
Art. 134. Lei Municipal disporá sobre local, dia e horário
de funcionamento do Conselho Tutelar, inclusive quanto à eventual remuneração de seus membros.
Parágrafo único. Constará da Lei Orçamentária Municipal
previsão dos recursos necessários ao funcionamento do Conselho Tutelar.
Art. 135. O exercício efetivo da função de conselheiro
constituirá serviço público relevante, estabelecerá presunção de
idoneidade moral e assegurará prisão especial, em caso de crime
comum, até o julgamento definitivo.
CAPÍTULO II
Das Atribuições do Conselho
Art. 136. São atribuições do Conselho Tutelar:
I -atender as crianças e adolescentes nas hipóteses
previstas nos arts. 98 e 105, aplicando as medidas previstas no
art. 101, I a VII;
II - atender e aconselhar os pais ou responsável, aplicando as medidas previstas no art. 129, I a VII;
III - promover a execução de suas decisões, podendo para tanto:
a) requisitar serviços públicos nas áreas de saúde, educação, serviço social, previdência, trabalho e segurança;
b) representar junto à autoridade judiciária nos casos de
descumprimento injustificado de suas deliberações;
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 182(4):2367-2483, jul./ago. 1990.

2413
IV - encaminhar ao Ministério Público noticia de fato
que constitua infração administrativa ou penal contra os direitos da criança ou adolescente;
V - encaminhar à autoridade judiciária os casos de sua
competência;
VI - providenciar a medida estabelecida pela autoridade
judiciária, dentre as previstas no art. 101, de I a VI, para o adolescente autor de ato infracional;
VII - expedir notificações;
VIII - requisitar certidões de nascimento e de óbito de
criança ou adolescente quando necessário;
IX - assessorar o Poder Executivo local na elaboração
da proposta orçamentária para planos e programas de atendimento dos direitos da criança e do adolescente;
X - representar, em nome da pessoa e da família, contra a violação dos direitos previstos no art. 220, § 3?, inciso II
da Constituição Federal;
XI - representar ao Ministério Público, para efeito das
ações de perda ou suspensão do pátrio poder.
Art. 137. As decisões do Conselho Tutelar somente poderão ser revistas pela autoridade judiciária a pedido de quem tenha legítimo interesse.
CAPÍTULO UI
Da Competência
Art. 138. Aplica-se ao Conselho Tutelar a regra de competência constante do art. 147.
CAPÍTULO IV
Da Escolha dos Conselheiros
Art. 139. O processo eleitoral para a escolha dos membros
do Conselho Tutelar será estabelecido em Lei Municipal e realizado sob a presidência de Juiz eleitoral e a fiscalização do Ministério Público.
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CAPÍTULO V
Dos Impedimentos
Art. 140. São impedidos de servir no mesmo Conselho marido e mulher, ascendentes e descendentes, sogro e genro ou nora, irmãos, cunhados, durante o cunhadio, tio e sobrinho, padrasto ou madrasta e enteado.
Parágrafo único. Estende-se o impedimento do conselheiro, na forma deste artigo, em relação à autoridade judiciária e
ao representante do Ministério Público com atuação na Justiça
da Infância e da Juventude, em exercício na Comarca, Foro Regional ou Distrital.
TÍTULO VI
Do Acesso à Justiça
CAPÍTULO I
Disposições Gerais

Art. 141. É garantido o acesso de toda criança ou adolescente à Defensoria Pública, ao Ministério Público e ao Poder
Judiciário, por qualquer de seus órgãos.
§ I? A assistência judiciária gratuita será prestada aos
que dela necessitarem, através de defensor público ou advogado
nomeado.
§ 2? As ações judiciais da competência da Justiça da Infância e da Juventude são isentas de custas e emolumentos, ressalvada a hipótese de litigância de má-fé.
Art. 142. Os menores de dezesseis anos serão representados e os maiores de dezesseis e menores de vinte e um anos assistidos por seus pais. tutores ou curadores, na forma da legislação civil ou processual.
Parágrafo único. A autoridade judiciária dará curador especial à criança ou adolescente, sempre que os interesses destes
colidirem com os de seus pais ou responsável, ou quando carecer de representação ou assistência legal ainda que eventual.
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Art. 143. E vedada a divulgação de atos judiciais, poliiais e administrativos que digam respeito a crianças e adoles~entes a que se atribua autoria de ato infracional.
Parágrafo único. Qualquer noticia a respeito do fato não
poderá iden~ificar a criança ou 8:d.olescente, vedando-se fotografia, referêncIa a nome, apelido, fil iação, parentesco e residência.
Art. 144. A expedição de cópia ou certidão de atos, a que
se refere o artigo anterior, somente será deferida pela autoridade
judiciária competente, se demonstrado o interesse e justificada
a finalidade.
CAPÍTULO II
Da Justiça da Infância e da Juventude

Seção I
Disposições Gerais

Art. 145. Os Estados e o Distrito Federal poderão criar
varas especializadas e exclusivas da infância e da juventude,
cabendo ao Poder Judiciário estabelecer sua proporcionalidade
por número de habitantes, dotá-las de infra-estrutura e dispor
sobre o atendimento, inclusive em plantões.

Seção II
Do Juiz
Art. 146. A autoridade a que se refere esta lei é o Juiz da
Infância e da Juventude, ou o Juiz que exerce essa função, na
forma da Lei de Organização Judiciária local.
Art. 147. A competência será determinada:
I - pelo domicílio dos pais ou responsável;
11 - pelo lugar onde se encontre a criança ou adolescente,
à falta dos pais ou responsável.
§ I? Nos casos de ato infracional, será competente a autoridade do lugar da ação ou omissão, observadas as regras de conexão, continência e prevenção.
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§ 2? A execução das medidas poderá ser delegada à autoridade competente da residência dos pais ou responsável, ou do
local onde sediar-se a entidade que abrigar a criança ou adolescente.
§ 3? Em caso de infração cometida através de transmissão
simultânea de rádio ou televisão, que atinja mais de uma comarca, será competente, para aplicação da penalidade, a autoridade judiciária do local da sede estadual da emissora ou rede,
tendo a sentença eficácia para todas as transmissoras ou retransmissoras do respectivo Estado.
Art. 148. A Justiça da Infância e da Juventude é competente para:
I - conhecer de representações promovidas pelo Ministério Público, para apuração de ato infracional atribuído a adolescente, aplicando as medidas cabíveis;
II - conceder a remissão, como forma de suspensão ou
extinção do processo;
UI - conhecer de pedidos de adoção e seus incidentes;
IV - conhecer de ações civis fundadas em interesses individuais, difusos ou coletivos afetos à criança e ao adolescente,
observado o disposto no art. 209;
V - conhecer de ações decorrentes de írregularidades em
entidades de atendimento, aplicando as medidas cabíveis;
VI - aplicar penalidades administratívas nos casos de infrações contra norma de proteção a crianças ou adolescentes;
VU - conhecer de casos encaminhados pelo Conselho Tutelar, aplicando as medidas cabíveis.
Parágrafo único. Quando se tratar de criança ou adolescente nas hípóteses do art. 98, é também competente a Justiça
da Infância e da Juventude para o fim de:
a) conhecer de pedidos de guarda e tutela;
b) conhecer de ações de destituição do pátrio poder, perda
ou modificação da tutela ou guarda;
c) suprir a capacidade ou o consentimento para o casamento;
d) conhecer de pedidos baseados em discordância paterna
ou materna, em relação ao exercício do pátrio poder;
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el conceder a emancipação, nos termos da lei civil, quando
faltarem os pais;
f) designar curador especial em casos de apresentação de
queixa ou representação, ou de outros procedimentos judiciais
ou extrajudiciais em que haja interesses de criança ou adolescente;
gl conhecer de ações de alimentos;
h) determinar o cancelamento, a retificação e o suprimento
dos registros de nascimento e óbito.

Art. 149. Compete à autoridade judiciária disciplinar,
através de portaria, ou autorizar, mediante alvará:
I - a entrada e permanência de criança ou adolescente,
desacompanhado dos pais ou responsável, em:
a) estádio, ginásio e campo desportivo;
b) bailes ou promoções dançantes;
c) boate ou congêneres;
d) casa que explore comercialmente diversões eletrônicas;
e) estúdios cinematográficos, de teatro, rádio e televisão;

II - a participação de criança e adolescente em:
a) espetáculos públicos e seus ensaios;
bl certames de beleza.
§ 1? Para os fins do disposto neste artigo, a autoridade judiciária levará em conta, dentre outros fatores:
a) os princípios desta lei;
bl as peculiaridades locais;
c) a existência de instalações adequadas;
d) o tipo de freqüência habitual ao local;
e) a adequação do ambiente à eventual participação ou freqüência de crianças e adolescentes;
f) a natureza do espetáculo.

§ 2? As medidas adotadas na conformidade deste artigo
deverão ser fundamentadas, caso a caso, vedadas as determinações de caráter geral.
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Seção II
Dos Serviços Auxiliares
Art. 150.

Cabe ao Poder Judiciário, na elaboração de sua

proposta orçamentária, prever recursos para manutenção de
equipe interprofissional, destinada a assessorar a Justiça da In-

fância e da Juventude.
Art. 151. Compete à equipe interprofissional, dentre outras atribuições que lhe forem reservadas pela legislação local,
fornecer subsídios por escrito, mediante laudos, ou verbalmente, na audiência, e bem assim desenvolver trabalhos de aconselhamento, orientação, encaminhamento, prevenção e outros, tudo sob a imediata subordinação à autoridade judiciária, assegurada a livre manifestação do ponto de vista técnico.
CAPÍTULO III
Dos Procedimentos
Seção I
Disposições Gerais

Art. 152.

Aos procedimentos regulados nesta lei aplicam-

se subsidiariamente as normas gerais previstas na legislação
processual pertinente.

Art. 153. Se a medida judicial a ser adotada não corresponder a procedimento previsto nesta ou em outra lei, a autoridade judiciária poderá investigar os fatos e ordenar de ofício as
providências necessárias, ouvido o Ministério Público.
Art. 154. Aplica-se às multas o disposto no art. 214.
Seção II
Da Perda e da Suspensão do Pátrio Poder
Art. 155. O procedimento para a perda ou a suspensão do
pátrio poder terá início por provocação do Ministério Público
ou de quem tenha legítimo interesse.
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Art. 156.

A petição inicial indicará:

I 11 -

a autoridade judiciária a que for dirigida;
o nome, o estado civil, a profissão e a residência do
requer~nte e do requerido, dispensada a qualificação em se tratando de pedido formulado por representante do Ministério PÚblico;
III - a exposição sumária do fato e o pedido;
IV - as provas que serão produzidas, oferecendo, desde
logo, o rol de testemunhas e documentos.
Art. 157. Havendo motivo grave, poderá a autoridade judiciária, ouvido o Ministério Público, decretar a suspensão do
pátrio poder, liminar ou incidentalmente, até o julgamento definitivo da causa, ficando a criança ou adolescente confiado a
pessoa idônea, mediante termo de responsabilidade.
Art. 158. O requerido será citado para, no prazo de dez
dias, oferecer resposta escrita, indicando as provas a serem produzidas e oferecendo, desde logo, o rol de testemunhas e documentos.
Parágrafo único. Deverão ser esgotados todos os meios para a citação pessoal.
Art. 159. Se o requerido não tiver possibilidade de constituir advogado, sem prejuízo do próprio sustento e de sua
família, poderá requerer, em cartório, que lhe seja nomeado dativo, ao qual incumbirá a apresentação de resposta, contando-se
o prazo a partir da intimação do despacho de nomeação.
Art. 160. Sendo necessário, a autoridade judiciária requisitará de qualquer repartição ou órgão público a apresentação
de documento que interesse à causa, de ofício ou a requerimento
das partes ou do Ministério Público.
Art. 161. Não sendo contestado o pedido, a autoridade judiciária dará vista dos autos ao Ministério Público, por cinco
dias, salvo quando este for o requerente, decidindo em igual
prazo.
§ I? Havendo necessidade, a autoridade judiciária poderá
determinar a realização de estudo social ou perícia por equipe
interprofissional, bem como a oitiva de testemunhas.
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§ 2? Se o pedido importar em modificação de guarda, será
obrigatória, desde que possível e razoável, a oitiva da criança
ou adolescente.
Art. 162. Apresentada a resposta, a autoridade judiciária
dará vista dos autos ao Ministério Público, por cinco dias, salvo quando este for o requerente, designando, desde logo, audiência de instrução e julgamento.
§ 1? A requerimento de qualquer das partes, do Ministério
Público, ou de ofício, a autoridade judiciária poderá determinar
a realização de estudo social ou, se possível, de perícia por
equipe interprofissional.
§ 2? Na audiência, presentes as partes e o Ministério PÚ-

blico, serão ouvidas as testemunhas, colhendo-se oralmente, o
parecer técnico, salvo quando apresentado por escrito,
manifestando-se sucessivamente o requerente, o requerido e o
Ministério Público, pelo tempo de vinte minutos cada um, prorrogável por mais dez. A decisão será proferida na audiência, podendo a autoridade judiciária, excepcionalmente, designar data
para sua leitura no prazo máximo de cinco dias.
Art. 163. A sentença que decretar a perda ou a suspensão
do pátrio poder será averbada à margem do registro de nascimento da criança ou adolescente.
Seção 111
Da Destituição da Tutela
Art. 164. Na destituição da tutela, observar-se-á o procedimento para a remoção de tutor previsto na lei processual civil e,
no que couber, o disposto na seção anterior.
Seção IV
Da Colocação em Família Substituta
Art. 165. São requisitos para a concessão de pedidos de
colocação em família substituta:
I - qualificação completa do requerente e de seu eventual cônjuge, ou companheiro, com expressa anuência deste;
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II -

indicação de eventual parentesco do requerente e de

seu cônjuge, ou companheiro, com a criança ou adolescente, especificando se tem ou não parente vivo;

III - qualificação completa da criança ou adolescente e de
seus pais, se conhecidos;
IV - indicação do cartório onde foi inscrito nascimento,
anexando, se possível, uma cópia da respectiva certidão;
V - declaração sobre a existência de bens, direitos ou
rendimentos relativos à criança ou ao adolescente.
Parágrafo único. Em se tratando de adoção, observa-se-ão
também os requisitos específicos.
Art. 166. Se os pais forem falecidos, tiverem sido destituídos ou suspensos do pátrio poder, ou houverem aderido expressamente ao pedido de colocação em família substituta, este
poderá ser formulado diretamente em cartório, em petição assinada pelos próprios requerentes.
Parágrafo único. Na hipótese de concordância dos pais,
eles serão ouvidos pela autoridade judiciária e pelo representante do Ministério Público, tomando-se por termo as declarações.
Art. 167. A autoridade judiciária, de oficio ou a requerimento das partes ou do Ministério Público, determinará a realização de estudo social ou, se possível, perícia por equipe interprofissional, decidindo sobre a concessão de guarda provisória,
bem como, no caso de adoção, sobre o estágio. de convivência.
Art. 168.Apresentado o relatório social ou o laudo pericial,
e ouvida, sempre que possível, a criança ou o adolescente, darse-á vista dos autos ao Ministério Público, pelo prazo de cinco
dias, decidindo a autoridade judiciária em igual prazo.
Art. 169. Nas hipóteses em que a destituição da tutela, a
perda ou a suspensão do pátrio poder constituir pressuposto lógico da medida principal de colocação em família substituta, será observado o procedimento contraditório previsto nas Seções
II e III deste Capitulo.
Parágrafo único. A perda ou a modificação da guarda poderá ser decretada nos mesmos autos do procedimento, observado o disposto no art. 35.
Art. 170. Concedida a guarda ou a tutela, observa-se-á o
disposto no art. 32, e, quanto à adoção, o contido no art. 47.
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Seção V

Da Apuração de Ato Infracional Atribuído
a Adolescente
Art. 171. O adolescente apreendido por força de ordem judicial será, desde logo, encaminhado à autoridade judiciária.
Art. 172. O adolescente apreendido em flagrante de ato infracional será, desde logo, encaminhado à autoridade policial
competente.
Parágrafo único. Havendo repartição policial especializada para atendimento de adolescente e em se tratando de ato infracional praticado em co-autoria com maior, prevalecerá a atribuição da repartição especializada, que, após as providências
necessárias e, conforme o caso, encaminhará o adulto à repartição policial própria.
Art. 173. Em caso de flagrante de ato infracional cometido
mediante violência ou grave ameaça a pessoa, a autoridade policial, sem prejuízo do disposto nos arts. 106, parágrafo único e
107, deverá:
I - lavrar auto de apreensão, ouvidas as testemunhas e
o adolescente;
II ~ apreender o produto e os instrumentos da infração;
III - requisitar os exames ou perícias necessários à comprovação da materialidade e autoria da infração.
Parágrafo único. Nas demais hipóteses de flagrante, a lavratura do auto poderá ser substituída por boletim de ocorrência circunstanciada.
Art. 174. Comparecendo qualquer dos pais ou responsável, o adolescente será prontamente liberado pela autoridade
policial, sob termo de compromisso e responsabilidade de sua
apresentação ao representante do Ministério Público, no mesmo
dia ou, sendo impossível, no primeiro dia útil imediato, exceto
quando, pela gravidade do ato infracional e sua repercussão social, deva o adolescente permanecer sob internação para garantia de sua segurança pessoal ou manutenção da ordem pública.
Art. 175. Em caso de não-liberação, a autoridade policial
encaminhará, desde logo, o adolescente ao representante do MiCol. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 182(4):2367-2483, jul./ago. 1990.

2423
nistério Público, juntamente com cópia do auto de apreensão ou
boletim de ocorrência.
§ I? Sendo impossível a apresentação imediata, a autoridade policial encaminhará o adolescente a entidade de atendimento, que fará a apresentação ao representante do Ministério
Público no prazo de vinte e quatro horas.
§ 2? N as localidades onde não houver entidade de atendimento, a apresentação far-se-á pela autoridade policial. A falta
de repartição policial especializada, o adolescente aguardará a
apresentação em dependência separada da destinada a maiores,
não podendo, em qualquer hipótese, exceder o prazo referido no
parágrafo anterior.
Art. 176. Sendo o adolescente liberado, a autoridade policial encaminhará imediatamente ao representante do Ministério
Público cópia do auto de apreensão ou boletim de ocorrência.
Art. 177. Se, afastada a hipótese de flagrante, houver
indícios de participação de adolescente na prática de ato infracional, a autoridade policial encaminhará ao representante do
Ministério Público relatório das investigações e demais documentos.
Art. 178. O adolescente a quem se atribua autoria de ato
infracional não poderá ser conduzido ou transportado em compartimento fechado de veículo policial, em condições atentatórias à sua dignidade, ou que impliquem risco à sua integridade
física ou mental, sob pena de responsabilidade.
Art. 179. Apresentado o adolescente, o representante do
Ministério Público, no mesmo dia e à vista do auto de apreensão, boletim de ocorrência ou relatório policial, devidamente autuados pelo cartório judicial e com informação sobre os antecedentes do adolescente, procederá imediata e informalmente à
sua oitiva e, em sendo possível, de seus pais ou responsável,
vítima e testemunhas.
Parágrafo único. Em caso de não-apresentação, o representante do Ministério Público notificará os pais ou responsável
para apresentação do adolescente, podendo requisitar o concurso das Polícias Civil e Militar.
Art. 180. Adotadas as providências a que alude o artigo
anterior, o representante do Ministério Público poderá:
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I
promover o arquivamento dos autos;
II
conceder a remissão;
IH
representar à autoridade judiciária para aplicação de
medida sócio-educativa.
Art. 181. Promovido o arquivamento dos autos ou concedida a remissão pelo representante do Ministério Público, mediante termo fundamentado, que conterá o resumo dos fatos, os
autos serão conclusos à autoridade judiciária para homologação.

§ I? Homologado o arquivamento ou a remissão, a autoridade judiciária determinará, conforme o caso, o cumprimento
da medida.
§ 2? Discordando, a autoridade judiciária fará remessa
dos autos ao Procurador-Geral de Justiça, mediante despacho
fundamentado, e este oferecerá representação, designará outro
membro do Ministério Público para apresentá-la, ou ratificará o
arquivamento ou a remissão, que só então estará a autoridade
judiciária obrigada a homologar.
Art. 182. Se, por qualquer razão, o representante do Ministério Público não promover o arquivamento ou conceder a remissão, oferecerá representação à autoridade judiciária, propondo a instauração de procedimento para aplicação da medida
sócio-educativa que se afigurar a mais adequada.
§ I? A representação será oferecida por petição, que conterá o breve resumo dos fatos e a classificação do ato infracional
e, quando necessário, o rol de testemunhas, .podendo ser deduzida oralmente, em sessão diária instalada pela autoridade judiciária.
§ 2~ A representação independe de prova pré-constituída
da autoria e materialidade.

Art. 183. O prazo máximo e improrrogável para a conclusão do procedimento, estando o adolescente internado provisoriamente, será de quarenta e cinco dias.
Art. 184. Oferecida a representação, a autoridade judiciária designará audiência de apresentação do adolescente, decidindo, desde logo, sobre a decretação ou manutenção da internação, observado o disposto no art. 108 e parágrafo.
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§ I? O adolescente e seus pais ou responsável serão cientificados do teor da representação, e notificados a comparecer à
audiência, acompanhados de advogado.
§ 2? Se os pais ou responsável não forem localizados, a
autoridade judiciária dará curador especial ao adolescente.
§ 3? Não sendo localizado o adolescente, a autoridade judiciária expedirá mandado de busca e apreensão, determinando
o sobrestamento do feito, até a efetiva apresentação.
§ 4? Estando o adolescente internado, será requisitada a
sua apresentaçãO, sem prejuízo da notificação dos pais ou responsável.
Art. 185. A internação, decretada ou mantida pela autoridade judiciária, não poderá ser cumprida em estabelecimento
prisional.
§ 1? Inexistindo na comarca entidade com as características definidas no art. 123, o adolescente deverá ser imediatamente transferido para a localidade mais próxima.
§ 2? Sendo impossível a pronta transferência, o adolescente aguardará sua remoção em repartição policial, desde que em
seção isolada dos adultos e com instalações apropriadas, não
podendo ultrapassar o prazo máximo de cinco dias, sob pena de
responsabilidade.

Art. 186. Comparecendo o adolescente, seus pais ou responsável, a autoridade judiciária procederá à oitiva dos mesmos, podendo solicitar opinião de profissional qualificado.
§ 1? Se a autoridade judiciária entender adequada a remissão, ouvirá o representante do Ministério Público, proferindo
decisão.
§ 2? Sendo o fato grave, passível de aplicação de medida
de internação ou colocação em regime de semiliberdade, a autoridade judiciária, verificando que o adolescente não possui advogado constituído, nomeará defensor, designando, desde logo,
audiência em continuação, podendo determinar a realização de
diligências e estudo do caso.
§ 3? O advogado constituído ou o defensor nomeado, no
prazo de três dias contado da audiência de apresentação, oferecerá defesa prévia e rol de testemunhas.
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§ 4? Na audiência em continuação, ouvidas as testemunhas arroladas na representação e na defesa prévia. cumpridas
as diligências e juntado o relatório da equipe interprofissional,
será dada a palavra ao representante do Ministério Público e ao
defensor, sucessivamente. pelo tempo de vinte minutos para cada um, prorrogável por mais dez, a critério da autoridade judiciária, que em seguida proferirá decisão.

Art. 187. Se o adolescente, devidamente notificado, não
comparecer, injustificadamente, à audiência de apresentação, a
autoridade judiciária designará nova data, determinando sua
condução coercitiva.
Art. 188. A remissão, como forma de extinção ou suspensão do processo, poderá ser aplicada em qualquer fase do procedimento, antes da sentença.
Art. 189. A autoridade judiciária não aplicará qualquer
medida, desde que reconheça na sentença:
I
estar provada a inexistência do fato;
II
não haver prova da existência do fato;
IH
não constituir o fato ato infracional:
IV
não existir prova de ter o adolescente concorrido para o ato infracional.
Parágrafo único. Na hipótese deste artigo, estando o adolescente internado, será imediatamente colocado em liberdade.
Art. 190. A intimação da sentença que aplicar medida de
internação ou regime de semiliberdade será feita:
I - ao adolescente e ao seu defensor;
H - quando não for encontrado o adolescente, a seus pais
ou responsável, sem prejuízo do defensor.
§ 1? Sendo outra a medida aplicada, a intimação far-se-á
unicamente na pessoa do defensor.
§ 2? Recaindo a intimação na pessoa do adolescente, deverá este manifestar se deseja ou não recorrer da sentença.
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Seção VI
Da Apuração de Irregularidades
em Entidade de Atendimento
Art. 191. O procedimento de apuração de irregularidades
em entidade governamental e não-governamental terá início mediante portaria da autoridade judiciária ou representação do Ministério Público ou do Conselho Tutelar, onde conste, necessariamente, resumo dos fatos.
Parágrafo único. Havendo motivo grave, poderá a autoridade judiciária, ouvido o Ministério Público, decretar liminarmente o afastamento provisório do dirigente da entidade, mediante decisão fundamentada.

Art. 192. O dirigente da entidade será citado para, no prazo de dez dias, oferecer resposta escrita, podendo juntar documentos e indicar as provas a produzir.
Art. 193. Apresentada ou não a resposta, e sendo necessário, a autoridade judiciária designará audiência de instrução e
julgamento, intimando as partes.
§ I? Salvo manifestação em audiência, as partes e o Ministério Público terão cinco dias para oferecer alegações finais.
decidindo a autoridade judiciária em igual prazo.

§ 2? Em se tratando de afastamento provisório ou definitivo de dirigente de entidade governamental, a autoridade judiciária oficiará à autoridade administrativa imediatamente superior ao afastado, marcando prazo para a substituição.
§ 3? Antes de aplicar qualquer das medidas, a autoridade
judiciária poderá fixar prazo para a remoção das irregularidades verificadas. Satisfeitas as exigências, o processo será extinto, sem julgamento de mérito.
§ 4? A multa e a advertência serão impostas ao dirigente
da entidade ou programa de atendimento.
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Seção VII

Da Apuração de Infração Administrativa
às N armas de Proteção
à Criança e ao Adolescente
Art. 194.

O procedimento para imposição de penalidade

administrativa por infração às normas de proteção à criança e
ao adolescente terá início por representação do Ministério PÚ-

blico, ou do Conselho Tutelar, ou auto de infração elaborado
por servidor efetivo ou voluntário credenciado, e assinado por
duas testemunhas, se possível.
§ 1? No procedimento iniciado com o auto de infração, poderão ser usadas fórmulas impressas, especificando-se a natureza e as circunstâncias da infração.
§ 2? Sempre que possível, à verificação da infração seguirse-á a lavratura do auto, certificando-se, em caso contrário, dos
motivos do retardamento.
Art. 195. O requerido terá prazo de dez dias para apresentação de defesa, contado da data da intimação, que será feita:
I - pelo autuante, no próprio auto, quando este for lavrado na presença do requerido;
II - por oficial de justiça ou funcionário legalmente habilitado, que entregará cópia do auto ou da representação ao requerido, ou a seu representante legal, lavrando certidão;
In - por via postal, com aviso de recebimento, se não for
encontrado o requerido ou seu representante legal;
IV - por edital, com prazo de trinta dias, se incerto ou
não sabido o paradeiro do requerido ou de seu representante legal.
Art. 196. Não sendo apresentada a defesa no prazo legal, a
autoridade judiciária dará vista dos autos ao Ministério Público, por cinco dias, decidindo em. igual prazo.
Art. 197. Apresentada a defesa, a autoridade judiciária
procederá na conformidade do artigo anterior, ou, sendo necessário, designará audiência de instrução e julgamento.
Parágrafo único. Colhida a prova oral, manifestar-se-ão
sucessivamente o Ministério Público e o procurador do requeriCoL Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 182(4):2367-2483. jul./ago. 1990.
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do, pelo tempo de vinte minutos para cada um, prorrogável por
mais dez, a critério da autoridade judiciária, que em seguida
proferirá sentença.
CAPÍTULO IV

Dos Recursos
Art. 198. Nos procedimentos afetos à Justiça da Infância e
da Juventude fica adotado o sistema recursal do Código de Processo Civil, aprovado pela Lei n? 5.869 (1), de 11 de janeiro de
1973, e suas alterações posteriores, com as seguintes adaptações:

I - os recursos serão interpostos independentemente
de preparo;
II - em todos os recursos, salvo o de agravo de instrumento e de embargos de declaração, o prazo para interpor e para responder será sempre de dez dias;
In - os recursos terão preferência de julgamento e dispensarão revisor;
IV - o agravado será intimado para, no prazo de cinco
dias, oferecer resposta e indicar as peças a serem trasladadas;
V - será de quarenta e oito horas o prazo para a extração, a conferência e o conserto do traslado;
VI - a apelação será recebida em seu efeito devolutivo.
Será também conferido efeito suspensivo quando interposta
contra sentença que deferir a adoção por estrangeiro e, a juízo
da autoridade judiciária, sempre que houver perigo de dano irreparável ou de difícil reparação;
VII - antes de determinar a remessa dos autos à superior
instância, no caso de apelação. ou do instrumento, no caso de
agravo, a autoridade judiciária proferirá despacho fundamentado, mantendo ou reformando a decisão, no prazo de cinco dias;
VIII - mantida a decisão apelada ou agravada, o escrivão
remeterá os autos ou o instrumento à superior instância dentro
de vinte e quatro horas, independentemente de novo pedido do
(1) Coleção das Leis. Brasília, (1):13, jan./mar. 1973.
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recorrente; se a reformar, a remessa dos autos dependerá de pedido expresso da parte interessada ou do Ministério Público, no
prazo de cinco dias, contados da intimação.
Art. 199. Contra as decisões proferidas com base no art.
149 caberá recurso de apelação.
CAPÍTULO V
Do Ministério Público
Art. 200. As funções do Ministério Público, previstas nesta Lei, serão exercidas nos termos da respectiva Lei Orgânica.
Art. 201. Compete ao Ministério Público:
I - conceder a remissão como forma de exclusão do
processo;
11 - promover e acompanhar 08 procedimentos relativos
às infrações atribuídas a adolescentes;
111 - promover e acompanhar as ações de alimentos e os
procedimentos de suspensão e destituição do pátrio poder, nomeação e remoção de tutores, curadores e guardiães, bem como
oficiar em todos 08 demais procedimentos da competência da
Justiça da Infância e da Juventude;
IV - promover. de ofício ou por solicitação dos interessados, a especialização e a inscrição de hipoteca legal e a prestação de contas dos tutores, curadores e quaisquer administradores de bens de crianças e adolescentes nas hipotecas do art.
98;
v - promover o inquérito civil e a ação civil pública para a proteção dos interesses individuais, difusos ou coletivos relativos à infância e à adolescência, inclusive os definidos no
art. 220, § 3?, inciso lI, da Constituição Federal;
VI - instaurar procedimentos administrativos e, para
instruí-los:
a) expedir notificações para colher depoimentos ou esclarecimentos e, em caso de não-comparecimento injustificado, requisitar condução coercitiva, inclusive pela polícia civil ou militar;
b) requisitar informações, exames, perícias e documentos
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ção direta ou indireta, bem como promover inspeções e diligências investigatórias;
c) requisitar informações e documentos a particulares e instituições privadas;
VII - instaurar sindicâncias, requisitar diligências investigatórias e determinar a instauração de inquérito policial, para
apuração de ilícitos QU infrações às normas de proteção à infância e à juventude;
VIII - zelar pelo efetivo respeito aos direitos e garantias
legais assegurados às crianças e adolescentes, promovendo as
medidas judiciais e extrajudiciais cabíveis;
IX - impetrar mandado de segurança, de injunção e
habeas corpus, em qualquer juízo, instância ou tribunal, na defesa dos interesses sociais e individuais indisponíveis afetos à
criança e ao adolescente;
X - representar ao juízo visando à aplicação de penalidade por infrações cometidas contra as normas de proteção à infância e à juventude, sem prejuízo da promoção da responsabilidade civil e penal do infrator, quando cabível;
XI - inspecionar as entidades públicas e particulares de
atendimento e os programas de que trata esta lei, adotando de
pronto as medidas administrativas ou judiciais necessárias à remoção de irregularidades porventura verificadas;
XII - requisitar força policial, bem como a colaboração
dos serviços médicos, hospitalares, educacionais e de assistência social, públicos ou privados, para o desempenho de suas
atribuições.
§ 1~ A legitimação do Ministério Público para as ações
cíveis previstas neste artigo não impede a de terceiros, nas mesmas hipóteses, segundo dispuserem a Constituição e esta lei.
§ 2? As atribuições constantes deste artigo não excluem
outras, desde que compatíveis com a finalidade do Ministério
Público.
§ 3? O representante do Ministério Público, no exercício
de suas funções, terá livre acesso a todo local onde se encontre
criança ou adolescente.
§ 4? O representante do Ministério Público será responsável pelo uso indevido das informações e documentos que requisitar, nas hipóteses legais de sigilo.
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§ 5? Para o exercrcio de atribuição de que trata o inciso
VIII deste artigo, poderá o representante do Ministério Público:
a) reduzir a termo as declarações do reclamante, instaurando o competente procedimento. sob sua presidência;
b) entender-se diretamente com a pessoa ou autoridade reclamada, em dia, local e horário previamente notificados ou
acertados;
c) efetuar recomendações visando à melhoria dos serviços
públicos e de relevância pública afetos à criança e ao adolescente, fixando prazo razoável para sua perfeita adequação.
Art. 202. Nos processos e procedimentos em que não for
parte, atuará obrigatoriamente o Ministério Público na defesa
dos direitos e interesses de que cuida esta lei, hipótese em que
terá vista dos autos depois das partes, podendo juntar documentos e requerer diligências, usando os recursos cabíveis.
Art. 203. A intimação do Ministério Público, em qualquer
caso, será feita pessoalmente.
Art. 204. A falta de intervenção do Ministério Público
acarreta a nulidade do feito, que será declarada de oficio pelo
juiz ou a requerimento de qualquer interessado.
Art. 205. As manifestações processuais do representante
do Ministério Público deverão ser fundamentadas.

CAPÍTULO VI
Do Advogado
Art. 206. A criança ou o adolescente, seus pais ou responsável, e qualquer pessoa que tenha legítimo interesse na solução
da lide poderão intervir nos procedimentos de que trata esta
Lei, através de advogado, o qual será intimado para todos os
atos, pessoalmente ou por publicação oficial, respeitado o segredo de justiça.
Parágrafo único. Será prestada assistência judiciária integral e gratuita àqueles que dela necessitarem.
Art. 207. Nenhum adolescente a quem se atribua a prática
de ato infracional, ainda que ausente ou foragido, será processado sem defensor.
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 182(4):2367-2483, jul.Zago. 1990.

2433
§ I? Se o adolescente não tiver defensor, ser-lhe-á nomeado pelo Juiz, ressalvado o direito de, a todo tempo, constituir
outro de sua preferência.
§ 2? A ausência do defensor não determinará o adiamento
de nenhum ato do processo. devendo o juiz nomear substituto,
ainda que provisoriamente, ou para o só efeito do ato.
§ 3? Será dispensada a outorga de mandato, quando se
tratar de defensor nomeado ou, sido constituído, tiver sido indicado por ocasião de ato formal com a presença da autoridade ju-

diciária.
CAPiTULO VII
Da Proteção Judicial dos Interesses
Individuais, Difusos e Coletivos.
Art. 208. Regem-se pelas disposições desta lei as ações de
responsabilidade por ofensa aos direitos assegurados à criança
e ao adolescente, referentes ao não-oferecimento ou oferta irregular:
I - do ensino obrigatório;
II - de atendimento educacional especializado aos portadores de deficiência;
III - de atendimento em creche e pré-escola às crianças
de zero a seis anos de idade;
IV - de ensino noturno regular, adequado às condições
do educando;
V - de programas suplementares de oferta de material
didático-escolar, transporte e assistência à saúde do educando
do ensino fundamental;
VI - de serviço de assistência social visando à proteção
à família, à maternidade, à infância e à adolescência. bem como
ao amparo às crianças e adolescentes que dele necessitem;
VII - de acesso às ações e serviços de saúde;
VIII - de escolarização e profissionalização dos adolescentes privados de liberdade.
Parágrafo único. As hipóteses previstas neste artigo não
excluem da proteção judicial, outros interesses individuais, difusos ou coletivos, próprios da infância e da adolescência, protegidos pela Constituição e pela Lei.
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Art. 209. As ações previstas neste Capitulo serão propostas no foro do local onde ocorreu ou deva ocorrer a ação ou
omissão, cujo juízo terá competência absoluta para processar a
causa, ressalvadas a competência da Justiça Federal e a competência originária dos Tribunais Superiores.
Art. 210. Para as ações cíveis fundadas em interesses coletivos ou difusos, consideram-se legitimados concorrentemente:
I - O Ministério Público;
11 - a União, os Estados, os Municípios, o Distrito Federal e os Territórios;
lU - as associações legalmente constituidas há pelo menos um ano e que incluam entre seus fins institucionais a defesa
dos interesses e direitos protegidos por esta lei, dispensada a
autorização da assembléia, se houver prévia autorização estatu-

tária.
§ 1 ~ Admitir-se-á litisconsórcio facultativo entre os Ministérios Públicos da União e dos Estados na defesa dos interesses
e direitos de que cuida esta lei.
§ 2? Em caso de desistência ou abandono da ação por associação legitimada, o Ministério Público ou outro legitimado
poderá assumir a titularidade ativa.
Art. 211. Os órgãos públicos legitimados poderão tomar
dos interessados compromisso de ajustamento de sua conduta
às exigências legais, o qual terá eficácia de título executivo extrajudicial.
Art. 212. Para defesa dos direitos e interesses protegidos
por esta lei, são admissíveis .todas as espécies de ações pertinentes.
§ I? Aplicam-se às ações previstas neste Capítulo as normas do Código de Processo Civil.
§ 2? Contra atos ilegais ou abusivos de autoridade pública
ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público, que lesem direito líquido e certo previsto nesta lei,
caberá ação mandamental, que se regerá pelas normas da lei do
mandado de segurança.
Art. 213. Na ação que tenha por objeto o cumprimento de
obrigação de fazer ou não fazer, o juiz concederá a tutela esCol. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 182(4):2367-2483, jul./ago. 1990.
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pecífica da obrigação ou determinará providências que assegurem o resultado prático equivalente ao do adimplemento.
§ 1? Sendo relevante o fundamento da demanda e havendo
justificado receio de ineficácia do provimento final, é lícito ao
juiz conceder a tutela liminarmente ou após justificação prévia,
citando o réu.
§ 2? O juiz poderá, na hipótese do parágrafo anterior ou
na sentença, impor multa diária ao réu, independentemente de
pedido do autor, se for suficiente ou compatível com a obrigação, fixando prazo razoável para o cumprimento do preceito.

§ 3? A multa só será exigível do réu após o trânsito em
julgado da sentença favorável ao autor, mas será devida desde
o dia em que se houver configurado o descumprimento.

Art. 214. Os valores das multas reverterão ao fundo gerido pelo Conselho dos Direitos da Criança e do Adolescente do
respectivo município.
§ 1? As multas não recolhidas até trinta dias após o trânsito em julgado da decisão serão exigidas através de execução
promovida pelo Ministério Público, nos mesmos autos, facultada igual iniciativa aos demais legitimados.
§ 2? Enquanto o fundo não for regulamentado, o dinheiro
ficará depositado em estabelecimento oficial de crédito, em conta com correção monetária.

Art. 215. O juiz poderá conferir efeito suspensivo aos recursos, para evitar dano irreparável à parte.
Art. 216. Transitada em julgado a sentença que impuser
condenação ao Poder Público, o juiz determinará a remessa de
peças à autoridade competente, para apuração da responsabilidade civil e administrativa do agente a que se atribua a ação ou
omissão.
Art. 217. Decorridos sessenta dias do trãnsito em julgado
da sentença condenatória sem que a associação autora lhe promova a execução, deverá fazê-lo o Ministério Público, facultada
igual iniciativa aos demais legitimados.
Art. 218. O juiz condenará a associação autora a pagar ao
réu os honorários advocatícios arbitrados na conformidade do §
Col. Leis Rep. Fed. Brasil. Brastlia, 182(4):2367-2483, jul./ago. 1990.
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4~

do art. 20 da Lei n~ 5.869, de 11 de janeiro de 1973 - Código
de Processo Civil, quando reconhecer que a pretensão é manifestamente infundada.
Parágrafo único. Em caso de litigância de má-fé, a associação autora e os diretores responsáveis pela propositura da
ação serâo solidariamente condenados ao décuplo das custas,
sem prejuízo de responsabilidade por perdas e danos.
Art. 219. Nas ações de que trata este Capítulo, não haverá
adiantamento de custas, emolumentos, honorários periciais e
quaisquer outras despesas.
Art. 220. Qualquer pessoa poderá e o servidor público deverá provocar a iniciativa do Ministério Público, prestando-lhe
informações sobre fatos que constituam objeto de ação civil, e
indicando-lhe os elementos de convicção.
Art. 221. Se, no exercício de suas funções, os juízes e tribunais tiverem conhecimento de fatos que possam ensejar a
propositura de ação civil, remeterão peças ao Ministério Público para as providências cabíveis.
Art. 222. Para instruir a petição inicial, o interessado poderá requerer às autoridades competentes as certidões e informações que julgar necessárias, que serão fornecidas no prazo de
quinze dias.
Art. 223. O Ministério Público poderá instaurar, sob sua
presidência, inquérito civil, ou requisitar, de qualquer pessoa,
organismo público ou particular, certidões, informações, exames ou perícias, no prazo que assinalar, o qual não poderá ser
inferior a dez dias úteis.
§ 1~ Se o órgão do Ministério Público, esgotadas todas as
diligências, se convencer da inexistência de fundamento para a
propositura da ação cível, promoverá o arquivamento dos autos
do inquérito civil ou das peças informativas, fazendo-o fundamentadamente.
§ 2? Os autos do inquérito civil ou as peças de informação
arquivados serão remetidos, sob pena de se incorrer em falta
grave, no prazo de três dias, ao Conselho Superior do Ministério Público.
§ 3~ Até que seja homologada ou rejeitada a promoção de
arquivamento, em sessão do' Conselho Superior do Ministério
Col. Leis Rep. Fed. Brasil. Brasília, 182(4):2367-2483. jul./ago. 1990.
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p 'blico, poderão as associações legitimadas apresentar razões
~ritas ou documentos, que serão juntados aos autos do inquées
. f ormaçao.
os as peças d e In
rito ou anexa dos
§ 4? A promoção de arquivamento será submetida a exame
deliberação do Conselho Superior do Ministério Público, cone
.
forme
dispuser o seu Regímonto.
§ 5? Deixando o Conselho Superior de homologar a promoção de arq,ui~amento, designará, desde logo, outro órgão do Ministério Público para o ajuizamento da açao,
ArL 224. Aplicam-se subsidiariamente, no que couber, as
disposições da Lei n? 7.347(21, de 24 de julho de 1985.
ê

TÍTULO VII
Dos Crimes e das Infrações
Administrativas
CAPÍTULO I
Dos Crimes
Seção I
Disposições Gerais

ArL 225. Este Capitulo dispõe sobre crimes praticados
contra a criança e o adolescente, por ação ou omissão, sem prejuizo do disposto na legislação penaL
ArL 226. Aplicam-se aos crimes definidos nesta lei as normas da Parte Geral do Código Penal e, quanto ao processo, as
pertinentes ao Código de Processo Penal.
ArL 227. Os crimes definidos nesta lei são de ação pública
incondicionada.
Seção II
Dos Crimes em Espécie

ArL 228. Deixar o encarregado de serviço ou o dirigente
de estabelecimento de atenção à saúde de gestante de manter registro das atividades desenvolvidas, na forma e prazo referidos
(2) Coleção das Leis. Brasília, (5):28. jul./set. 1985.
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no art. 10 desta lei, bem como de fornecer à parturiente ou a seu
responsável. por ocasião da alta médica, declaração de nascimenta, onde constem as intercorrências do parto e do desenvolvimento do neonato:
Pena - detenção de seis meses a dois anos.
Parágrafo único. Se o crime é culposo:
Pena - detenção de dois a seis meses, ou multa.
Art. 229. Deixar o médico, enfermeiro ou dirigente de estabelecimento de atenção à saúde de gestante de identificar corretamente o neonato e a parturiente. por ocasião do parto, bem
como deixar de proceder aos exames referidos no art. 10 desta
lei:
Pena - detenção de seis meses a dois anos.
Parágrafo único. Se o crime é culposo:
Pena - detenção de dois a seis meses, ou multa.

Art. 230. Privaria criança ou o adolescente de sua liberdade, procedendo à sua apreensão sem estar em flagrante de ato
infracional ou inexistindo ordem escrita da autoridade judiciária competente:
Pena - detenção de seis meses a dois anos.
Parágrafo único. Incide na mesma pena aquele que procede à apreensão sem observãncia das formalidades legais.
Art. 231. Deixar a autoridade policial responsável pela
apreensão de criança ou adolescente de fazer imediata comunicação à autoridade judiciária competente e à família do apreendido ou à pessoa por ele indicada:
Pena - detenção de seis meses a dois anos.
Art. 232. Submeter criança ou adolescente sob sua autoridade, guarda ou vigilância a vexame ou a constrangimento:
Pena - detenção de seis meses a dois anos.
Art. 233. Submeter criança ou adolescente sob sua autoridade. guarda ou vigilância a tortura:
Pena - reclusão de um a cinco anos.
§ l? Se resultar lesão corporal grave:
Pena - reclusão de dois a oito anos.
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 182(4):2367-2483, jul./ago. 1990.
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§ 2?

Se resultar lesão corporal gravíssima:
Pena - reclusão de quatro a doze anos.
§ 3? Se resultar morte:
Pena - reclusão de quinze a trinta anos.
Art. 234. Deixar a autoridade competente, sem justa causa, de ordenar a imediata liberação de criança ou adolescente,
tão logo tenha conhecimento da ilegalidade da apreensão:
Pena - detenção de seis meses a dois anos.
Art. 235. Descumprir, injustificadamente, prazo fixado
nesta lei em benefício de adolescente privado de liberdade:
Pena - detenção de seis meses a dois anos.
Art. 236. Impedir ou embaraçar a ação de autoridade judiciária, membro do Conselho Tutelar ou representante do Ministério Público no exercício de função prevista nesta lei:
Pena - detenção de seis meses a dois anos.
Art. 237. Subtrair criança ou adolescente-ao poder de
quem o tem sob sua guarda em virtude de lei ou ordem judicial,
com o fim de colocação em lar substituto:
Pena - reclusão de dois a seis anos, e multa.
Art. 238. Prometer ou efetivar a entrega de filho ou pupilo
a terceiro, mediante paga ou recompensa:
Pena - reclusão de um a quatro anos, e multa.
Parágrafo único. Incide nas mesmas penas quem oferece
ou efetiva a paga ou recompensa.
Art. 239. Promover ou auxiliar a efetivação de ato destinado ao envio de criança ou adolescente para o exterior com
inobservância das formalidades legais ou com o fito de obter lucro:
Pena - reclusão de quatro a seis anos, e multa.
Art. 240. Produzir ou dirigir representação teatral, televisiva ou película cinematográfica, utilizando-se de criança ou
adolescente em cena de sexo explícito ou pornográfica:
Pena - reclusão de um a quatro anos, e multa.
Parágrafo único. Inocorre na mesma pena quem, nas condições referidas neste artigo, contracena com criança ou adolescente.
CoL Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 182(4):2367-2483, jul./ago. 1990.
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Art. 241. Fotografar ou publicar cena de sexo explícito ou
pornográfica envolvendo criança ou adolescente:
Pena - reclusão de um a quatro anos.
Art. 242. Vender, fornecer ainda que gratuitamente ou entregar, de qualquer forma, a criança ou adolescente arma, munição ou explosivo:
Pena - detenção de seis meses a dois anos, e multa.
Art. 243. Vender, fornecer ainda que gratuitamente, ministrar ou entregar, de qualquer forma, a criança ou adolescente,
sem justa causa, produtos cujos componentes possam causar
dependência física ou psíquica, ainda que por utilização indevida:
Pena - detenção de seis meses a dois anos. e multa, se o
fato não constitui crime mais grave.
Art. 244. Vender, fornecer ainda que gratuitamente ou entregar, de qualquer forma, a criança ou adolescente fogos de estampido ou de artifício, exceto aqueles que, pelo seu reduzido
potencial, sejam incapazes de provocar qualquer dano físico em
caso de utilização indevida:
Pena - detenção de seis meses a dois anos, e multa.

CAPÍTULO II
Das Infrações Administrativas
Art. 245. Deixar o médico, professor ou responsável por
estabelecimento de atenção à saúde e de ensino fundamental,
pré-escola ou creche, de comunicar à autoridade competente os
casos de que tenha conhecimento, envolvendo suspeita ou confirmação de maus-tratos contra criança ou adolescente:
Pena - multa de três a vinte salários de referência,
aplicando-se o dobro em caso de reincidência.
Art. 246. Impedir o responsável ou funcionário de entidade de atendimento o exercício dos direitos constantes nos incisos lI, III, VII, VIII e XI do art. 124 desta lei:
Pena - multa de três a vinte salários de referência,
aplicando-se o dobro em caso de reincidência.
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Art. 247. Divulgar, total ou parcialmente, sem autorização
devida, por qualquer meio de comunicação, nome, ato ou documento de procedimento policial, administrativo ou judicial relativo a criança ou adolescente a que se atribua ato infracional:
Pena - multa de três a vinte salários de referência,
aplicando-se o dobro em caso de reincidência.
§ I? Incorre na mesma pena quem exibe, total ou parcialmente, fotografia de criança ou adolescente envolvido em ato infracional, ou qualquer ilustração que lhe diga respeito ou se fira
a atos que lhe sejam atribuídos, de forma a permitir sua identificação, direta ou indiretamente.
§ 2? Se o fato for praticado por órgão de imprensa ou
emissora de rádio ou televisão, além da pena prevista neste artigo, a autoridade judiciária poderá determinar a apreensão da
publicação ou a suspensão da programação da emissora até por
dois dias, bem como da publicação do periódico até por dois números.
Art. 248. Deixar de apresentar à autoridade judiciária de
seu domicílio, no prazo de cinco dias, com o fim de regularizar,
adolescente trazido de outra comarca para a prestação de serviço doméstico, mesmo que autorizado pelos pais ou responsável:

Pena - multa de três a vinte salários de referência,
aplicando-se o dobro em caso de reincidência, independentemente das despesas de retorno do adolescente, se for a caso.
Art. 249. Descumprir, dolosa ou culposamente, os deveres
inerentes ao pátrio poder ou decorrente de tutela ou guarda,
bem assim determinação da autoridade judiciária ou Conselho
Tutelar:
Pena - multa de três a vinte salários de referência,
aplicando-se o dobro em caso de reincidência.
Art. 250. Hospedar criança ou adolescente, desacompanhado dos pais ou responsável ou sem autorização escrita destes, ou da autoridade judiciária, em hotel, pensão, motel ou congênere:
Pena - multa de dez a cinqüenta salários de referência,
em caso de reincidência, a autoridade judiciária poderá determinar o fechamento do estabelecimento por até quinze dias.
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Art. 251. Transportar criança ou adolescente, por qualquer meio, com inobservância do disposto nos arts. 83, 84 e 85
desta lei:
Pena - multa de três a vinte salários de referência,
aplicando-se o dobro em caso de reincidência.
Art. 252. Deixar o responsável por diversão ou espetáculo
público de afixar, em lugar visível e de fácil acesso, à entrada
do local de exibição, informação destacada sobre a natureza da
diversão ou espetáculo e a faixa etária especificada no certificado de classificação:
Pena - multa I de três, a vinte salários de referência,

aplicando-se o dobro em caso de reincidência.
Art. 253. Anunciar peças teatrais, filmes ou quaisquer representações ou espetáculos, sem indicar os limites de idade a
que não se recomendem:
Pena - multa de três a vinte salários de referência, duplicada em caso de reincidência, aplicável, separadamente, à casa
de espetáculo e aos órgãos de divulgação ou publicidade.
Art. 254. Transmitir, através de rádio ou televisão, espetáculo em horário diverso do autorizado ou sem aviso de sua
classificação:
Pena - multa de vinte a cem salários de referência; duplicada em caso de reincidência, a autoridade judiciária poderá determinar a suspensão da programação da emissora por até dois
dias.
Art. 255. Exibir filme, trailer, peça, amostra ou congênere
classificado pelo órgão competente como inadequado às críanças ou adolescentes admitidos ao espetáculo:
Pena - multa de vinte a cem salários de referência; na
reincidência, a autoridade poderá determinar a suspensão do espetáculo ou o fechamento do estabelecimento por até quinze
dias.
Art. 256. Vender ou locar a criança ou adolescente fita de
programação em vídeo, em desacordo com a classificação atribuído pelo órgão competente:
Pena - multa de três a vinte salários de referência; em caso de reincidência, a autoridade judiciária poderá determinar o
fechamento do estabelecimento por até quinze dias.
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Art. 257. Descumprir obrigação constante dos arts. 78 e 79
desta lei:
Pena - multa de três a vinte salários de referência,
duplicando-se a pena em caso de reincidência, sem prejuízo de
apreensão da revista ou publicação.
Art. 258. Deixar o responsável pelo estabelecimento ou o
empresário de observar o que dispõe esta lei sobre o acesso de
criança ou adolescente aos locais de diversão, ou sobre sua participação no espetáculo.
Pena - multa de três a vinte salários de referência; em caso de reincidência, a autoridade judiciária poderá determinar o
fechamento do estabelecimento por até quinze dias.
Disposições Finais e Transitórias

Art. 259. A União, no prazo de noventa dias contados da
publicação deste Estatuto, elaborará projeto de lei dispondo sobre a criação ou adaptação de seus órgãos às diretrizes da
política de atendimento fixadas no art. 88 e ao que estabelece o
Título V do Livro lI.
Parágrafo único. Compete aos Estados e Municípios promoverem a adaptação de seus órgãos e programas às diretrizes
e princípios estabelecidos nesta lei.
Art. 260. Os contribuintes do imposto de renda poderão
abater da renda bruta 100% (cem por cento) do valor das doações feitas aos fundos controlados pelos Conselhos Municipais,
Estaduais e Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente,
observado o seguinte:
I - limite de 10% (dez por cento) da renda bruta para pessoa física;
II - limite de 5% (cinco por cento) da renda bruta para
pessoa jurídica.
§ 1~ As deduções a que se refere este artigo não estão sujeitas a outros limites estabelecidos na legislação do imposto de
renda, nem excluem ou reduzem outros benefícios ou abatimentos e deduções em vigor, de maneira especial as doações a entidades de utilidade pública.
§ 2~ Os Conselhos Municipais, Estaduais e Nacional dos
Direitos da Criança e do Adolescente fixarão critérios de utilização, através de planos de aplicação das doações subsidiadas e
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demais receitas, aplicando necessariamente percentual para incentivo ao acolhimento, sob a forma de guarda, de criança ou
adolescente, órfão ou abandonado, na forma do disposto no art.
227, § 3?, VI, da Constituição Federal.
Art. 261. À falta dos Conselhos Municipais dos Direitos
da Criança e do Adolescente, os registros, inscrições e alterações a que se referem os arts. 90, parágrafo único, e 91 desta lei
serão efetuados perante a autoridade judiciária da comarca a
que pertencer a entidade.
Parágrafo único. A União fica autorizada a repassar aos
Estados e Municípios, e os Estados aos Municípios, os recursos
referentes aos programas e atividades previstos nesta lei, tão
logo estejam criados os Conselhos dos Direitos da Criança e do
Adolescente nos seus respectivos níveis.
Art. 262. Enquanto não instalados os Conselhos Tutelares, as atribuições a eles conferidas serão exercidas pela autoridade judiciária.
Art. 263. O Decreto-Lei n? 2.848131, de 7 de dezembro de
1940, Código Penal, passa a vigorar com as seguintes alterações:
«1) Art. 121.
.
§ 4? No homicidio culposo, a pena é aumentada de
um terço, se o crime resulta de inobservância de regra técnica de profissão, arte ou ofício, ou se o agente deixa de
prestar imediato socorro à vítima, não procura diminuir as
conseqüências do seu ato, ou foge para evitar prisão em
flagrante. Sendo doloso o homicídio, a pena é aumentada
de um terço, se o crime é praticado contra pessoa menor de
catorze anos.
2) Art. 129. .
.
§ 7? Aumenta-se a pena de um terço, se ocorrer qualquer das hipóteses do art. 121, § 4?
§ 8? Aplica-se à lesão culposa o disposto no § 5? do
art. 121.
3) Art. 136. .
.
§ 3? Aumenta-se a pena de um terço, se o crime é
praticado contra pessoa menor de catorze anos.
---

(3) Coleção das Leis. Brasília, (7):187, out.ldez. 1940.
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4) Art. 213.

.

Parágrafo único.

.

Se a ofendida é menor de catorze

anos:

Pena - reclusão de quatro a dez anos.
5) Art. 214. .
.
Parágrafo único. Se o ofendido é menor de catorze
anos:
Pena - reclusão de três a nove anos»,
Art. 264. O art. 102 da Lei n? 6.015 (4), de 31 de dezembro
de 1973, fica acrescido do seguinte item:
«Art. 102.
.
.
6?) a perda e suspensão do pátrio poder».
Art. 265. A Imprensa Nacional e demais gráficas da
União, da administração direta ou indireta, inclusive fundações
instituídas e mantidas pelo Poder Público Federal, promoverão
edição popular do texto integral deste estatuto, que será posto à
disposição das escolas e das entidades de atendimento e de defesa dos direitos da criança e do adolescente.
Art. 266. Esta lei entra em vigor noventa dias após sua
publicação.
Parágrafo uruco. Durante o período de vacância deverão
ser promovidas atividades e campanhas de divulgação e esclarecimentos acerca do disposto nesta lei.
Art. 267. Revogam-se as Leis nvs 4.513 151, de 1964 e
6.697 161, de 10 de outubro de 1979 (Código de Menores), e as demais disposições em contrário.
Brasília, 13 de julho de 1990; 169? da Independência e
102? da República.
FERNANDO COLLOR
Bernardo Cabral
Carlos Chiarelli
Antonio Magri
Margarida Procópio
(4) Coleçiio das Leis. Brasília, (7):189, out./dez. 1973.
(5) Coleção das Leis. Brasília, (7):399, out./dez. 1964.

(6) Coleção das Leis. Brasília, (7):64, out.ldez. 1979.
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LEI N? 8.070, DE 16 DE JULHO DE 1990
Prorroga a vigência do I Plano Nacional de Informática e Automação (Planin).

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte lei:
Art. I? A vigência do I Plano Nacional de Informática e
Automação - Planin, fica prorrogada até 26 de novembro de
1990.
Art. 2? Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 3? Revogam-se as disposições em contrário.
Brasília, 16 de julho de 1990; 169? da Independência e
102? da República.
FERNANDO COLLOR
Bernardo Cabral
LEI N? 8.071, DE 17 DE JULHO DE 1990
Dispõe sobre os efetivos do Exército
em tempo de paz.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte lei:
Art. I? Caberá ao Poder Executivo distribuir, anualmente, os efetivos de que tratam os §§ I? e 2? do art. I? da Lei n?
7.150111, de I? de dezembro de 1983 por postos e graduações,
nos diferentes quadros, armas e serviços e definir os que serão
preenchidos por militares de carreiras ou temporários.
§ I? Na aplicação do disposto neste artigo, se vier a ocorrer, temporariamente, excesso de militares de determinado posto ou graduação em quadro, arma, serviço ou qualificação militar, o efetivo desse posto ou graduação será considerado provisório até que se ajuste ao novo efetivo distribuído.
§ 2? Para efeito desta lei são considerados militares temporários:
a) os oficiais da reserva não remunerada, quando convocados;
(1) Coleção das Leis, Brasília, (7):119, out./dez. 1983.
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-

b) os oficiais e praças de quadros complementares admiti-

d s

OU

incorporados por prazos limitados, na forma e condições

e~tabelecidas pelo Poder Executivo;

c) as praças da reserva não remunerada; quando convocadas ou reincluídas;
d) as praças engajadas ou reengajadas por prazo limitado;
e) os incorporados para prestação do Serviço Militar Inicial.
Art. 2? A distribuição dos efetivos de que trata o art. I?
desta lei é aplicável para fins de promoção.
Art. 3? O inciso VII, do art. 8?, da Lei n? 7.150, de I? de
dezembro de 1983, passa a vigorar com a seguinte redação:
«Art. 8?
.

........................................................ .
VII - os militares agregados de acordo com os arts.
81 e 82 da Lei n? 6.880 (2) , de 9 de dezembro de 1980...
Art. 4? Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 5? Revogam-se o art. 7? e seu parágrafo único da Lei
n? 7.150, de I? de dezembro de 1983, e demais disposições em
contrário.
Brasflia, 17 de julho de 1990; 16.9? da Independência e
102? da República.
FERNANDO COLLOR
Bernardo Cabral
Carlos Tinoco Ribeiro Gomes
LEI N? 8.072, DE 25 DE JULHO DE 1990
Dispõe sobre os crimes hediondos. nos
termos do art. 5?, inciso XLIII, da Constituição Federal, e determina outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte lei:
(2) Coleção das Leis, Brasília, (7):162, out./dez. 1980.
CaL Leis Rep. Ped. Brasil, Brasília, 182(4):2367-2483, jul./ago. 1990.
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Art. 1~ São considerados hediondos os crimes de latrocínio (art. 157, § 3~, in fine), extorsão qualificada pela morte,
(art. 158, § 2~), extorsão mediante sequestro e na forma qualificada (art. 159, caput e seus §§ 1~, 2~ e 3~), estupro (art. 213,
cetnit: e sua combinação com o art. 223, caput e parágrafo único), atentado violento ao pudor (art. 214 e sua combinação COm
o art. 223, caput e parágrafo único), epidemia com resultado
morte (art. 267, § 1~), envenenamento de água potável ou de
substância alimentícia ou medicinal, qualificado pela morte
(art. 270, combinado com o art. 285), todos do Código Penal
(Decreto-Lei n? 2.848 111, de 7 de dezembro de 1940), e de genocídio (arts. 1~, 2? e 3~ da Lei n:' 2.889 121, de 1~ de outubro de
1956), tentados ou consumados.
Art. 2~ Os crimes hediondos, a prática da tortura, o tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins e o terrorismo são insuscetíveis de:
I - anistia, graça e indulto;
II - fiança e liberdade provisória.
§ I? A pena por crime previsto neste artigo será cumprida
integralmente em regime fechado.
§ 2? Em caso de sentença condenatória, o juiz decidirá
fundamentadamente se o réu poderá apelar em liberdade.
§ 3? A prisão temporária, sobre a qual dispõe a Lei n?
7.960 (3) , de 21 de dezembro de 1989, nos crimes previstos neste
artigo, terá o prazo de trinta dias, prorrogável por igual periodo
em caso de extrema e comprovada necessidade.
Art. 3? A União manterá estabelecimentos penais, de segurança máxima, destinados ao cumprimento de penas impostas
a condenados de alta periculosidade, cuja permanência em
presídios estaduais ponha em risco a ordem ou incolumidade
pública.
Art. 4? (Vetado).
Art. 5? Ao art. 83 do Código Penal é acrescido o seguinte
inciso:
(1) Coleção das Leis Brasília, (7):187, out./dez. 1940.
(2) Coleção das Leis. Brasília, (7):16, out./dez. 1956.
(3) Coleção das Leis. Brasília, 181 (6, t.1):3077, nov./dez. 1989.
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.
.
........................................................ .
"Art. 83.

v - cumprido mais de dois terços da pena, nos casos
de condenação por crime hediondo, prática da tortura, tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins, e terrorismo, se
o apenado não for reincidente específico em crimes dessa
natureza.»
Art. 6? Os arts. 157, § 3?; 159, caput e seus §§ 1?, 2? e 3?;
213; 214; 223, caput e seu parágrafo único; 267, caput e 270;
caput, todos do Código Penal, passam a vigorar com a seguinte
redação:
"Art. 157.
.
.
§ 1? Se da violência resulta lesão corporal grave, a
pena é de reclusão, de cinco a quinze anos, além da multa;
se resulta morte, a reclusão é de vinte a trinta anos, sem
prejuízo da multa.
........................................................ .
Art. 159.
.
Pena - reclusão, de oito a quinze anos.

.

§1?
.
Pena - reclusão, de doze a vinte anos.
§ 2?
.
Pena - reclusão, de dezesseis a vinte e quatro anos.
§ 3?
.
Pena - reclusão, de vinte e quatro a trinta anos.

. . . . . . .. . . .. . . ... . ... . . ... . . ... . .... . . ... . .... . .........
;

Art. 213.
.
Pena - reclusão, de seis a dez anos.
Art. 214.
.
Pena - reclusão, de seis a dez anos .

.

.

........................................................ .
. . ... . . .... . .... . .. .. . . .... . .... . .. .. . ....
Art. 223.
Pena - reclusão, de oito a doze anos.
Parágrafo único.

.
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Pena - reclusão, de doze a vinte e cinco anos .

...................... .
Art. 267.
.

'

.
.

Pena - reclusão, de dez a quinze anos .

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

'

.

Art. 270.
Pena - reclusão, de dez a quinze anos .
•••••••• •• •••••••••••••• ••••••••••••••••••••••••••••••••»

Art. 7? Ao art. 159 do Código Penal fica acrescido o seguinte parágrafo:
«Art. 159.
§ 4? Se o crime é cometido por quadrilha ou bando, o
co-autor que denunciá-lo à autoridade, facilitando a libertação do seqüestrado, terá sua pena reduzida de um a dois
terços..
Art. 8? Será de três a seis anos de reclusão a pena prevista no art. 288 do Código Penal, quando se tratar de crimes hediondos, prática da tortura, tráfico ilícito de entorpecentes e
drogas afins ou terrorismo.
Parágrafo único. O participante e o associado que denunciar à autoridade o bando ou quadrilha, possibilitando seu desmantelamento, terá a pena reduzida de um a dois terços.
Art. 9? As penas fixadas no art. 6? para os crimes capitulados nos arts. 157, § 3?, 158, § 2?, 159, caput e seus §§ I?, 2? e
3?, 213, caput e sua combinação com o art. 223, caput e parágrafo único, 214 e sua combinação com o art. 223, caput e parágrafo único, todos do Código Penal, são acrescidas de metade,
respeitado o limite superior de trinta anos de reclusão, estando
a vítima em qualquer das hipóteses referidas no art. 224 também do Código Penal.
Art. 10. O art. 35 da Lei n? 6.368141, de 21 de outubro de
1976, passa a vigorar acrescido de parágrafo único, com a seguinte redação:
(4) Coleção das Leis. Brasília, (7): e 50, out./dez. 1976.
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"Art. 35.
Parágrafo único. Os prazos procedimentais deste capítulo serão contados em dobro quando se tratar dos crimes
previstos nos arts. 12, 13 e 14.»

Art. 11.
Art. 12.
Art. 13.

(Vetado).
Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Revogam-se as disposições em contrário.

Brasília, 25 de julho de 1990; 169? da Independência e
102? da República.
FERNANDO COLLOR
Bernardo Cabral

LEI N? 8.073, DE 30 DE JULHO DE 1990
Estabelece a Política Nacional de Salários e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte lei:
Art. I? (Vetado).
Art. 2? (Vetado).
Art. 3? As entidades sindicais poderão atuar como substitutos processuais dos integrantes da categoria.
Parágrafo único. (Vetado).
Art. 4? Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 5? Revogam-se as disposições em contrário.
Brasília, 30 de julho de 1990; 169? da Independência e
102? da República.
FERNANDO COLLOR
Zélia M. Cardoso de Mello
Antonio Magri
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LEI N? 8.074, DE 31 DE JULHO DE 1990
Dispõe sobre as diretrizes orçamentárias para o ano de 1991 e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte lei:
Disposição Preliminar
Art. I? Em cumprimento ao disposto nos arts. 51, inciso
IV, 52, inciso XIII, 99, § I?, 127, § 3?, 165, § 2?, e 169, da Constituição Federal, esta lei fixa as diretrizes orçamentárias da
União para o exercício financeiro de 1991, compreendendo:
I
metas e prioridades da administração pública federal;
II
orientações para os orçamentos anuais da União, neles incluídos os correspondentes créditos adicionais;
III - limites para elaboração das propostas orçamentárias
do Poder Legislativo, do Poder Judiciário e do Ministério PÚblico;
IV - disposições relativas às despesas da União com pessoal, especificamente para concessão de qualquer vantagem ou
aumento de remuneração, para criação de cargos ou alteração
de estrutura de carreiras, bem como para admissão de pessoal,
a qualquer título;
V - disposições sobre alterações na legislação tributária
da União;
VI - política de aplicação das agências financeiras oficiais
de fomento.
CAPÍTULO I
Das Metas e Prioridades da Administração
Pública Federal
Art. 2? As metas e as prioridades para o exercicio financeiro de 1991 serão aquelas constantes do plano plurianual,
período 199111995, cujo projeto de lei, a ser encaminhado ao
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 182(4):2367-2483, ju!./ago. 1990.
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CongressO Nacional na forma do art. 35, § 2?, inciso I, do Ato
das Disposições Constitucionais Transitórias, observará a elassificaçãO funcional-programática, indicando as metas físicas a
nível de subprogratna e as correspondentes necessidades de recursos, bem como, para o exercício de 1991, as respectivas fontes de financiamento.
§ 1? (Vetado)
§ 2? (Vetado)
CAPÍTULO II
Das Diretrizes para o Orçamento da União
Seção I
Das Diretrizes Gerais

Art. 3? No projeto de lei orçamentária, as receitas e as
despesas serão orçadas segundo os preços vigentes em maio de
1990.
§ 1~ As despesas referenciadas em moeda estrangeira serão orçadas segundo a taxa de cãmbio vigente no último dia útil
do mês de maio de 1990.
§ 2? Os valores da receita e da despesa apresentados no
projeto de lei serão atualizados na lei orçamentária, no mínimo,
para preços de janeiro de 1991, pela variação prevista do Índice
de Preços ao Consumidor (IPC), do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), no período compreendido entre os
meses de maio e dezembro de 1990, incluídos os meses extremos
do período.
§ 3? Os valores atualizados na forma do disposto no parágrafo anterior serão, ainda, corrigidos:
I - na lei orçamentária, pela variação estimada entre o
IPC mêdio de 1991 e o IPC de dezembro de 1990; ou
II - durante a execução, por critério que vier a ser estabelecido na lei orçamentária.
Art. 4? Não poderão ser fixadas despesas, sem que estejam definidas as fontes de recursos correspondentes.
Col. Leis Rep. Fed. Brasil. Brasília. 182(4):2367-2483. [ul.Zago. 1990.
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Art. 5~ A lei orçamentária observará, na estimativa da receita e na fixação da despesa, os efeitos econômicos decorrentes
da ação governamental orientada pelos seguintes princípios básicos:
redução da participação do Estado na economia;
I
modernização e racionalização da administração púII

blica;
III
alienação de entidades públicas federais que não desempenham atribuições que a Constituição Federal estabelece
como de competência da União;
IV
extinção ou dissolução de órgãos e entidades da
União;
V
alienação de imóveis, bem como de outros bens e direitos integrantes do ativo permanente de órgãos e entidades;
VI - descentralização de ações governamentais para os
Estados, Distrito Federal e Municípios, inclusive com transferência de recursos patrimoniais. financeiros e humanos;
VII - fortalecimento do investimento público federal, em
particular os voltados para a área social e para a infra-estrutura
econômica básica, acompanhado de redução dos custos unitários das metas.
Art. 6~ Não poderão ser destinados recursos para atender
despesas com:
I - aquisição, início de obras para construção, ampliação, novas locações ou arrendamentos de imóveis, inclusive residenciais;
II - aquisição de mobiliário e equipamento para unidades
residenciais de representação funcional;
In - aquisição e manutenção de automóveis de representação, ressalvadas as de manutenção referentes ao Presidente e
Vice- Presidente da República, aos Presidentes dos órgãos do
Poder Legislativo, aos Ministros de Estado e dos Tribunais Superiores;
IV - aquisição de aeronaves e outros veículos de representação;
V - locação e renovação dos contratos de locação de
quaisquer veículos de representação pessoal;
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 182(4):2367·2483, jul./ago. 1990.
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VI - obras e serviços locais, assim como outras ações típicas das administrações públicas estaduais e municipais, ressalvados os casos amparados:
ai pelas disposições dos arts. 30, inciso VII, e 200, da Constituição Federal;
bl pelo estabelecido no art. 204, inciso I, da Constituição
Federal;
c) pelo disposto no art. 30, inciso VI, da Constituição Federal;
d) por autorizações específicas e anteriormente concedidas
por lei.
§ 1~ Excluem-se das vedações de que tratam os incisos I e
II deste artigo, desde que especificamente identificadas nos orçamentos:
I - no caso do inciso I, as despesas relativas:
a) a unidades essenciais à ação das organizações militares
já programadas em 1990;
b) a atividades de saúde, educação, reforma agrária e pesquisa em setores de tecnologia de ponta;
11 - no caso do inciso lI, as despesas custeadas com recursos dos fundos militares.
§ 2~ (Vetado).
§ 3~ (Vetado).
§ 4~ As despesas de que tratam as alíneas do inciso VI do
caput deste artigo serão orçadas em categoria de programação
específica, classificadas, quanto à modalidade de aplicação, exclusivamente, como Transferências a Estados e ao Distrito Federal ou Transferências a Municípios, conforme o caso.

Art. 7~ Na programação de investimentos da administração pública, direta e indireta, serão observadas as seguintes regras:

I - subprojetos em fase de execução terão preferência sobre novos subprojetos; e
II - não poderão ser programados novos subprojetos:
a) à conta de anulação de dotações destinadas a subprojetos em andamento, cuja execução financeira, até o exercício de
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 182(4):2367-2483, jul./ago. 1990.
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1990, tenha ultrapassado 20% (vinte por cento) do seu custo total estimado;
b) que não tenham sua viabilidade técnica, econômica e financeira previamente comprovada.
Parágrafo único. Acompanharão os projetos de lei de orçamento, bem como as propostas para sua alteração, informações
sintéticas que permitam avaliar o cumprimento do disposto neste artigo.
Art. 8~ As receitas próprias de órgãos, fundos, autarquias, inclusive as especiais, fundações instituídas e mantidas
pelo Poder Público, bem como das empresas públicas e sociedades de economia mista a que se refere o art. 33 desta lei, somente poderão ser programadas para atender, integralmente, suas
necessidades relativas a custeio administrativo e operacional,
inclusive pessoal e encargos sociais, bem como ao pagamento de
juros, encargos e amortização de dívida.
Parágrafo único. Na destinação dos recursos de que trata
o cspui deste artigo para atender despesas com investimentos
serão priorizadas as contrapartidas de financiamentos de agências e organismos internacionais.
Art. 9? Os orçamentos fiscal e de investimentos das empresas em que a União, direta ou indiretamente, detenha a
maioria do capital social com direito a voto, observarão sua
função constitucional de reduzir desigualdades inter-regionais,
segundo o critério populacional, em consonância com as condições estabelecidas no art. 35 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias.
Seção II
Das Diretrizes dos Orçamentos Fiscal
e da Seguridade Social
Subseção I
Das Diretrizes Comuns

Art. 10. Os orçamentos fiscal e da seguridade social, além
dos Poderes, seus fundos, órgãos, autarquias, inclusive as especiais, e as fundações instituídas e mantidas pelo Poder Público,
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 182(4):2367·2483, [ul.Zago. 1990.

2457
compreenderão as empresas públicas e as sociedades de economia mista em que a União, direta ou indiretamente, detenha a
II1aioria do capital social com direito a voto, e que recebam desta quaisquer recursos, que não sejam os provenientes de:
I - participação acionária;
II - pagamento de serviços prestados, de fornecimento de
bens e de empréstimos e financiamentos concedidos;
III - transferências para aplicação em programa de financiamento, atendendo ao disposto no art. 159, inciso I, alínea c. e
art. 239, § 1?, da Constituição Federal;
IV - refinanciamento da dívida externa garantida pelo Tesouro N acionai.
§ I? Os investimentos das empresas públicas e sociedades
de economia mista a que se refere este artigo constarão também
do orçamento previsto no art. 165, § 5?, inciso H, da Constituição Federal.
§ 2? A programação orçamentária do Banco Central do
Brasil obedecerá às demais normas e principios estabelecidos
nesta lei e compreenderá todas as despesas com investimentos e
com pessoal e encargos sociais e outros custeios admínistrativos e operacionais. inclusive, de forma explícita no Orçamento,
aquelas relativas a planos de benefícios e de assistência a servidores.
Art. 11. O montante das despesas dos orçamentos fiscal e
da seguridade social não deverá ser superior ao das receitas, excluidos:
I - nas despesas:
a) a amortização da dívida pública federal, inclusive a assumida pela União em decorrência da extinção ou dissolução de
entidades da administração federal, conforme Lei n? 8.029, de
1990, e Decreto n? 99.226, de 27 de abril de 1990, esta última a
ser realizada. nos respectivos vencimentos, com títulos do Tesouro Nacional, emitidos com prazos de vencimento dístribuídos entre 2 (dois) e 5 (cinco) anos e cláusula de inalienabilidade até o vencimento. e exclusive aquela decorrente da emissão dos títulos a que se refere o art. I?, da Lei n? 8.018, de 11 de
abril de 1990;
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b) o refinanciamento da dívida externa garantida pelo Tesouro Nacional e de responsabilidade de empresas e sociedades
em que a União detenha a maioria do capital social com direito
a voto, tendo como limite superior a parcela do principal vincendo em 1991;

c I o aumento de capital das empresas e sociedades em que a
União detenha a maioria do capital social com direito a voto,
realizado à vonta de recursos decorrentes da emissão de títulos
do Tesouro Nacional, com cláusula de inalienabilidade até o
vencimento, para venda junto a essas entidades;
d) a parcela do programa de reforma agrária financiada pela emissão de títulos da dívida agrária; e
e) os investimentos prioritários à conta de recursos decorrentes da emissão dos títulos a que se refere a Lei n? 8.018, de
11 de abril de 1990;
11 - nas receitas, os recursos decorrentes de emissão de
títulos da dívida pública federal, inclusive aqueles a que se refere a Lei n? 8.018, de 1990.

§ 1? O disposto neste artigo prevalecerá sobre as demais
diretrizes estabelecidas nesta lei.
§ 2? A emissão de títulos da dívida pública federal será limitada à necessidade de recursos para atender às despesas orçamentárias mencionadas no inciso I do caput deste artigo, sendo que os recursos decorrentes da emissão dos títulos de que
trata o art. 1?, da Lei n? 8.018, de 1990, ainda que relativos às
emissões realizadas nó exercício de 1990 e não comprometidos
nesse exercício, serão destinados, exclusivamente, ao atendimento de despesas com investiIíÍentos prioritários e participações societárias no âmbito do orçamento fiscal, bem como com
amortização da dívida pública mobiliária da União.

Art. 12. As despesas com custeio administrativo e operacional, inclusive aquelas com pessoal e encargos sociais, terão
como limite máximo, no exercício de 1991, 90 % (noventa por
cento) do valor dos créditos orçamentários correspondentes no
exercício de 1990, corrigidos pela variação ocorrida ou prevista
entre o IPC médio de 1991 e o IPC médio de 1990.
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§ I? O cumprimento do limite fixado no caput deste artigo
far-s e- á sem prejuízo do atendimento do limite estabelecido no
art. 38 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias.
§ 2? O limite de despesas de que trata o caput deste artigo
será reduzido para:

I - 85% (oitenta e cinco por cento) nos casos de:
a) diárias relativas a trabalho fora da sede;
b) passagens e despesas com locomoção para trabalhos fora
da sede; e
c) consultoria de qualquer espécie, compreendendo todos os
trabalhos explicitados no art. 12, do Decreto-lei n? 2.300, de 21
de novembro de 1986;
U - 70% (setenta por cento) no caso de locação de mãode-obra; e
lU - 50% (cinqüenta por cento) nos casos de:
a) publicidade e propaganda; e
b) prêmios e condecorações.
§ 3? Na elaboração do projeto de lei orçamentária anual, o
limite máximo estabelecido no caput deste artigo:
I - para as despesas com pessoal e encargos sociais, será
calculado tomado por base os quantitativos de servidores existentes no dia I? de julho de 1990 e os valores dos vencimentos,
soldos, gratificações e todas as demais vantagens, inclusive as
de natureza pessoal, vigentes no mês de maio do mesmo ano;

U - para as demais despesas, será calculado tomando por
base o montante das despesas correspondentes previstas para o
exercício de 1990, após a reformulação orçamentária de que trata o art. 6?, § 6?, da Lei n? 7.999, de 31 de janeiro de 1990, convertido a preços vigentes em maio de 1990.
Art. 13. Não poderão ser destinados quaisquer recursos
para atender despesas com:
I - pagamento, a qualquer titulo, a servidor da administração direta ou indireta por serviços de consultoria ou assistência técnica custeados com recursos decorrentes de convênios,
acordos, ajustes ou instrumentos congêneres firmados com órCol. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 182(4):2367-2483, jul./ago. 1990.
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gãos ou entidades de direito público ou privado, nacionais ou
internacionais, pelo órgão ou entidade a que pertencer o servidor ou por aquele em que estiver eventualmente lotado;
11 - clubes e associações de servidores ou quaisquer outras entidades congêneres, excetuadas creches e escolas para o
atendimento pré-escolar.

Art. 14.

Sem prejuízo do disposto na Lei n? 8.020, de 12 de

abril de 1990, somente poderão ser destinados recursos dos orçamentos fiscal e da seguridade social, inclusive de receitas
próprias das entidades, fundações, empresas e sociedades refe-

ridas no art. 10 desta lei, para entidade de previdência privada,
ou congênere, caso:
I - a entidade, ou congênere, já estiver legalmente constituída e em funcionamento até 10 de julho de 1989;
11 - não aumente, para cada entidade, ou congênere. a
participação relativa da União, inclusive de suas entidades,
fundações, empresas e sociedades a que se refere o caput deste
artigo em relação à contribuição dos seus participantes, verificada no exercício de 1990;
111 - o total dos recursos não seja superior, para cada entidade, ou congênere, aos recursos destinados no exercício de
1990, atualizado pela variação do IPC.
Parágrafo único. As entidades fechadas de previdência
privada ajustarão os seus atos constitutivos e planos de custeio
e benefícios, em decorrência do disposto nos incisos deste artigo.
Art. 15. É vedada a inclusão nos orçamentos de dotações
a título de subvenções sociais, ressalvadas as destinações a Municípios referidas no art. 6?, inciso VI, alíneas a e b, desta Lei,
e as transferências de recursos a entidades privadas, sem fins
lucrativos, desde que:
I - sejam registradas no Conselho Nacional de Serviço
Social; ou
II - atendam ao disposto no art.61 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias; ou
111 - sejam vinculadas a organismos internacionais.
Parágrafo único. É vedada, também, a inclusão de dotações, a título de auxílios, para entidades privadas.
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Art. 16. Na lei orçamentária anual, as despesas com juros,
cargos e amortizações da dívida, exceto da mobiliária federal,
ennsiderarão apenas as operaçoes
- contratad as ou com prrori
. íd a~~s ou autoriza.ções concedidas at~ a data do encaminhamento
do projeto de leí ao Congresso N acional.
Art. 17. A despesa com transferência de recursos da
União para Estado, Distrito Federal ou Município, mediante
convênio, acordo. ajuste ou outros instrumentos congêneres,
ressalvada a destinada a atender calamidade pública, só poderá
ser concretizada se a unidade beneficiada comprovar que:
I - instituiu e regulamentou todos os tributos que lhe
cabem, previstos nos arts. 145, 155 e 156, da Constituição Federal'
, II - arrecada todos os tributos que lhe cabem, previstos
nOS arts. 155 e 156 da Constituição Federal;
III - a receita tributária própria corresponda a, pelo menos, 20% (vinte por cento), no caso de Estado ou Distrito Federal, e 2% (dois por cento), no caso de Município, do total das receitas orçamentárias, exclusive as decorrentes de operações de
crédito;
IV - atende ao disposto nos arts. 167, inciso lII, e 212 da
Constituição Federal, bem como nos arts. 37 e 38, inclusive seu
parágrafo único, do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias.
§ I? Para efeito do disposto no inciso H, deste artigo, são
ressalvados os impostos a que se referem o .art. 155, inciso I,
alinea a, e o art. 156, incisos H, III e IV, da Constituição Federal, quando comprovada a ausência dos respectivos fatos geradores.
§ 2? A comprovação de que trata o caput deste artigo, em
relação aos seus incisos H, III e IV, será feita através das respectivas leis orçamentárias para 1991 e correspondentes relatórios, aos quais se refere o art. 165, § 3?, da Constituição Federal.
§ 3? A concessão de empréstimos ou financiamentos do
Tesouro Nacional a Estado, Distrito Federal ou Município, inclusive às suas entidades da administração indireta, fundações.
empresas e sociedades controladas, fica condicionada à comprovação a que se refere este artigo.
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Art. 18. Não poderão ser incluídas nos orçamentos despesas classificadas como Investimentos - Regime de Programação Especial, ressalvados os casos de calamidade pública na
forma do art. 167, § 3?, da Constituição Federal, inclusive os
créditos com esta destinação, reabertos de acordo com o que
dispõe o § 2?, do mesmo artigo.

Art. 19. A inclusão de dotações orçamentárias para atender despesas com empréstimos, financiamentos e refinanciamentos nos orçamento de que trata esta Seção está subordinada
ao cumprimento das seguintes regras:
I - os saldos devedores das operações serão, obrigatoriamente, atualizados segundo o índice oficial de inflação ou da
variação da taxa cambial;
II - serão cobrados juros calculados a taxas que permitam, pelo menos, a cobertura dos custos reais de captação dos
recursos que deram amparo às operações; e
IH - eventuais subsídios somente poderão ocorrer mediante autorização específica em lei e caso estejam expressamente consignados na própria lei orçamentária.

Art. 20. Serão observadas as disposições dos arts. 18, parágrafo único, e 19, da Lei n? 4.320, de 17 de março de 1964,
quando da consignação de dotações orçamentárias para a equalização de encargos financeiros ou de preços, bem como para o
pagamento de bonificações a produtores e vendedores e para
ajuda financeira, a qualquer título, a empresa de fins lucrativos.
Parágrafo urnco. O descritor das despesas referidas neste
artigo indicará, no orçamento, as disposições legais sob cujo
amparo as despesas serão efetuadas.
Art. 21. A dotação consignada à Reserva de Contingência,
na lei orçamentária, será fixada em montante não inferior ao
valor equivalente a 2% (dois por cento) da receita global de impostos, excluídas as transferências constitucionais para Estados, Distrito Federal e Municípios e a vinculação de que trata o
art. 212 da Constituição Federal.
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Subseção II
Das Diretrizes Específicas do Orçamento Fiscal
Art. 22. (Vetado).
Art. 23. Integrarão programação a cargo de uma unidade
orçamentária específica, denominada Operações Oficiais de Crédito - Recursos sob Supervisão do Ministério da Economia,
Fazenda e Planejamento, todas as dotações destinadas a atender, no ãrnbito do orçamento de que trata esta Subseção, despesas relacionadas com:
I - o refinanciamento de dívida externa garantida pelo
Tesouro Nacional;
II - o financiamento de programas de custeio e investimento agropecuário e de investimento agroindustrial;
111 - a aquisição e o financiamento da comercialização de
produtos agrícolas;
IV - o financiamento para a formação de estoques reguladores de produtos agropecuários; e
V - o financiamento de exportações.
Parágrafo único. As despesas de que trata este artigo contarão com recursos provenientes de:
I - realização de operações de crédito;
II - retornos de aplicações efetuadas dentro dos programas de financiamento e aquisição de produtos referidos nos incisos II a V do caput, deste artigo;
111 - retornos de créditos concedidos para o refinanciamento de dívida externa com aval do Tesouro Nacional;
IV - retorno de outros empréstimos e financiamento concedidos com recursos do Tesouro Nacional, no âmbito do antigo
Orçamento das Operações Oficiais de Crédito; e
V - receitas do Tesouro de que trata o art. 20 da Lei n~
8.023, de 12 de abril de 1990.

Art. 24. A estimativa dos recursos de que trata o parágrado único do artigo anterior, sem prejuízo do disposto no art. 19
desta Lei, observará as seguintes regras:
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I - ficam vedadas as prorrogações e composições de dívidas decorrentes de empréstimos realizados com recursos de que
trata o artigo anterior, desta Lei, ressalvadas 08 casos:
a) expressamente autorizadas por lei específica;
b) (Vetado).

II - os preços de venda dos produtos adquiridos pelo Governo Federal para revenda não poderão ser inferiores ao seu
custo de remição, entendido como talo conjunto de gastos, monetariamente atualizados, efetuados para dispor o produto em
condições de venda, neles incluidos todos os custos de aquisição, preparo, tributos, transporte, armazenagem, quebra de peso de armazenagem, administração. seguros, taxas, multas e encargos financeiros relativos ao produto, ressalvadas as seguintes hipóteses:
a) quando a própria lei orçamentária contiver dotações, a
título de subvenção econômica, para cobertura do déficit;
b) quando o órgão ou entidade adquirente dispuser de receitas próprias para atender este gasto, sem quaisquer prejuízos às
suas necessidades com custeio administrativo e operacional e
com serviço de sua dívida; e
c) quando caracterizada urgência e comprovado risco de
prejuízo para o Tesouro Nacional, face ao estado de conservação de bens perecíveis, mediante licitação e desde que a subvenção econômica correspondente seja autorizada na forma do art.
167, § 3?, da Constituição Federal.

Art. 25. Os financiamentos para as atividades rurais com
recursos de que trata o parágrafo único do art. 23, desta Lei, serão exclusivos para os mini e pequenos produtores e suas cooperativas, ressalvadas as aplicações com recursos de programas
específicos e do programa para Empréstimos do Governo Federal (EG F), devendo os descritores das atividades orçamentárias
correspondentes explicitarem esta exclusividade.
Parágrafo único. Na elaboração da proposta orçamentária
das Operaçõas Oficiais de Crédito - Recursos sob Supervisão
do Ministério da Economia, Fazenda e Planejamento, será ouvido, no que tange às operações de que trata o caput deste artigo,
o Ministério da Agricultura e Reforma Agrária.
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Art. 26. As dotações para a Política de Garantia de Preços
Mínimos serão orçadas de modo a compatibilizar a demanda
com a disponibilidade de recursos do Governo Federal e a reduzir a intervenção estatal no setor agropecuário.
Art. 27. As dotações para a formação de estoques reguladores e para a aquisição de bens serão orçadas considerando a
disponibilidade de recursos do Governo Federal, buscando a estabilização da oferta e a disponibilidade estratégica de produtos
essenciais ao abastecimento interno.
Art. 28. A estimativa das receitas e a fixação do valor das
despesas relacionadas aos compromissos da dívida externa garantida pelo Tesouro Nacional considerarão:
I - no caso de empresas e sociedades controladas pela
União, os reembolsos e desembolsos compatíveis com os respectivos investimentos orçados para 1991, sem prejuízo do disposto
no art. 11 desta Lei;
II - no caso de Estados, Distrito Federal e Municípios, inclusive das suas autarquias e fundações instituídas e mantidas
pelo Poder Públíco, e das empresas e sociedades de economia
mista das quais detenham a maioria do capital votante:
a) o reembolso dos juros e encargos dos empréstimos concedidos na forma da Lei n? 7.976, de 27 de dezembro de 1989;
b) (Vetado).
c) (Vetado).
Art. 29. A destinação de recursos para atender despesas
com construção e pavimentação de rodovias somente poderá
ocorrer após atendidas as necessidades relativas à conservação
e à restauração do patrimônio rodoviário federal já construído,
ressalvado o disposto no art. 7? desta Lei.
Subseção III

Das Diretrizes Específicas do Orçamento
da Seguridade Social
Art. 30. O orçamento da seguridade social compreenderá
as dotações destinadas a atender às ações nas áreas de saúde,
previdência e assistência social, obedecerá ao definido nos arts.
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194, 196, 201 e 203, da Constituição Federal, e contará, dentre
outros. com recursos provenientes:
I - das contribuições sociais a que se referem o art. 195,
incisos I, H e IH, e o art. 239, da Constituição Federal, bem como da arrecadação prevista no art. 56 do Ato das Disposições
Constitucionais Transitórias;
H - de receitas próprias dos órgãos, fundos e entidades
que integram exclusivamente o orçamento de que trata esta
Subseção;
HI - de outras receitas do Tesouro Nacional.
Art. 31. A proposta orçamentária da seguridade social, a
ser apresentada ao órgão central do sistema de orçamento, será
elaborada por comissão especial, constituída por representantes
dos ministérios responsáveis pelas ações incluídas no orçamento de que trata esta Subseção.
§ i? A proposta orçamentária de que trata o caput deste
artigo obedecerá aos limites de recursos, inclusive transferências do orçamento fiscal, fixados pelo órgão central do orçamento.
§ 2? (Vetado).
§ 3? O orçamento da seguridade social discriminará a
transferência de recursos da União para cada Estado e para o
Distrito Federal, bem como para o conjunto dos Municípios de
cada unidade da Federação, para execução descentralizada das
ações de saúde e assistência social, conforme estabelecido nos
arts. 198 e 204 da Constituição Federal.
§ 4? (Vetado).
Subseção IV
Das Diretrizes Específicas para os
Poderes Legislativo e Judiciário,
e para o Ministério Público

Art. 32 Para efeito do disposto nos arts. 51, inciso IV, 52,
inciso XIH, 99, § i-, e 127, § 3?, da Constituição Federal, ficam
estipulados os seguintes limites para a elaboração das propostas orçamentárias dos Poderes Judiciários e Legislativo, bem
como do Ministério Público:
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I - as despesas com custeio administrativo e operacional,
'nc1usive com pessoal e encargos sociais, obedecerão o disposto
~os arts. 6?, 12 a 14, e 45 a 48, desta Lei;
II - as despesas de capital observarão o disposto nos arts.
2? e 6? ao 8?, desta lei, e respeitarão as disponibilidades de recursOS para este tipo de despesas.
§ 1? A inclusão de dotações para atender despesas, no Poder Judiciário, com a criação de cargo e funções decorrentes" estritamente, de implantação de ações derivadas diretamente de
novas atribuições constitucionais, será limitada ao valor correspondente à redução de despesas com pessoal' e encargos sociais
a ser realizada em cumprimento ao disposto no inciso I, deste
artigo.
§ 2? A lei orçamentária incluirá recursos específicos para
a criação e manutenção de assessoria técnica da Comissão Mista de que trata o art. 166, § 1?, da Constituição Federal, respeitado o estabelecido nos incisos do «caput» deste artigo e observados os seguintes princípios:
I - aproveitamento de servidores do complexo do Senado Federal e da Câmara dos Deputados para o atendimento de
suas atividades administrativas e legislativas;
II - aproveitamento de servidores do complexo do Senado Federal e da Câmara dos Deputados bem como, mediante requisição, por tempo determinado, respeitadas as normas específicas, de servidores de outros órgãos da administração pública federal até o limite de 20% (vinte por cento) de seu quadro
de pessoal próprio, para o atendimento de suas atividades técnicas;
III - realização de concurso público para o atendimento
de necessidades de pessoal técnico que não possam ser atendidas conforme indica' o item anterior;
IV - criação de organização, estrutura e quadro de pessoal próprios, respeitado o princípio da isonomia de vencimentos com o Poder Executivo para os mesmos cargos e funções
bem como a política de pessoal adotada pelas Casas do Congresso Nacional, integrado por servidores do complexo do Senado Federal e da Câmara dos Deputados, aproveitados na forma
dos incisos I e lI, deste parágrafo, ou contratados na forma do
inciso anterior;
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v - prioridade para utilização dos serviços e equipamentos do complexo do Senado Federal, da Câmara dos Deputados
e do Tribunal de Contas da União.
§ 3? O Congresso Nacional, mediante resolução específica,
estabelecerá, no prazo de 60 (sessenta) dias a contar da publicação desta Lei, as normas necessárias à criação e funcionamento
da assessoria a que se refere o parágrafo anterior, para permitir
a inclusão na lei orçamentária das correspondentes despesas, e
de forma a unificar os órgãos técnicos de assessoramento às
matérias orçamentárias do Senado Federal e da Câmara dos Deputados, de acordo com o que dispõe a parte final do art. 57, §
3?, inciso H, da Constituição Federal.
Seção III

Das Diretrizes Específicas do Orçamento
de Investimentos das Empresas
e Sociedades Controladas
Art. 33. O orçamento de investimento, previsto no art.
165, § 5?, inciso lI, da Constituição Federal, será apresentado
para cada empresa pública e para cada sociedade de economia
mista em que a União detenha a maioria do capital social com
direito a voto.
§ I? Não se aplica ao orçamento de que trata esta seção o
disposto no art. 35 e no Título VI, da Lei n? 4.320, de 1964.
§ 2? Para efeito de compatibilidade da programação orçamentária a que se refere este artigo com a Lei n? 6.404, de 15 de
dezembro de 1976, serão considerados investimentos as despesas com aquisição de direitos do ativo imobilizado.
§ 3? A mensagem que encaminhar o projeto de lei orçamentária ao Congresso Nacional será acompanhada de demonstrativos, por empresa, informando:
I - a origem dos recursos estimados, bem como da aplicação prevista destes, compatível com a demonstração a que se
refere o art. 188, da Lei 6.404, de 1976;
11 - as necessidades de recursos adicionais para viabilização integral da proposta de investimentos apresentadas pelas
empresas e sociedades.
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Art. 34. Os recursos oriundos dos orçamentos fiscal e da
ridade social sob a forma de participação acionária terão
sega ser integralmente utilizados pelas entidades referidas no
:~ 33, desta lei, para atender despesas com investimentos.
Parágrafo único. Os investimentos à conta de recursos
riundos dos orçamentos fiscal e da seguridade social, inclusive
~ediante participação acionária, serã.o programados de acordo
com as dotações prevístas nos respectivos orçamentos.
Art. 35. A utilização de recursos oriundos de operações de
crédito não excederá, para o conjunto de empresas e sociedades
que integram o orçamento a que se refere esta Seção, a média
do montante de recursos desta fonte utilizado no qüinqüênio
1985/1989, atualizado pelo índice oficial de inflação, exceto para
atendimento das programações de investimento das empresas e
sociedades que atuam nos setores de transportes, energia e telecomunicações, condição em que este limite poderá ser ultrapassado em até 10% (dez por cento).
Seção IV

Da Organização e Estrutura dos Orçamentos
Art. 36. A lei orçamentária anual apresentará conjuntamente a programação dos orçamentos fiscal e da seguridade social, nos quais a discriminação da despesa far-se-á obedecendo
à classificação funcional-programática, expressa, em seu menor
nível, por categoria de programação, e indicando, pelo menos,
para cada uma:
I - o orçamento a que pertence;
II - o grupo de despesa a que se refere, obedecida, no
mínimo, a seguinte classificação:
Pessoal e Encargos Sociais
Juros e Encargos da Dívida
Outras Despesas Correntes
Investimentos
Inversões Financeiras
Amortização da Dívida
Outras Despesas de Capital
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§ 1? As categorias de programação de que trata o caput
deste artigo serão identificadas por subprojetos ou subatividades, os quais serão integrados por um título e pela indicação sucinta de metas que caracterizem o produto esperado da ação pú-

blica.
§ 2?

Os subprojetos e subatividades serão agrupados, res-

pectivamente, em projetos e atividades, os quais serão integra-

dos por um título e pela descrição sucinta da ação pública que
ele encerra.
§ 3? Serão identificadas por categoria de programação específica cada uma das despesas indicadas no art. 12, § 2?, desta

lei.
§ 4? No projeto da lei orçamentária anual será atribuído a
cada subprojeto e subatividade, sem prejuízo da codificação
funcional-programática adotada, um código numérico seqüencial
que não constará da lei orçamentária.
Art. 37. Acompanharão o projeto da lei orçamentária
anual, bem como o quadro de detalhamento da despesa da lei
orçamentária a que se refere o art. 54 desta lei:

I - demonstrativos das despesas e receitas dos orçamentos fiscal e da seguridade social, bem como do conjunto dos
dois orçamentos, apresentados de forma sintética e agregada,
evidenciando o déficit ou o superávit corrente e o total de cada
um dos orçamentos;
11 - demonstrativos das receitas dos orçamentos fiscal

e da seguridade social, bem como do conjunto dos dois orçamentos, segundo as categorias e subcategorias econômicas;
III - quadros-resumo das despesas dos orçamentos fiscal e da seguridade social, bem como do conjunto dos dois orçamentos:
a) por grupo de despesa;
b) por modalidade de aplicação;
c) por elemento de despesa;
d) por função;
e) por programa; e
fi por subprograrna:
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IV - demonstrativo dos recursos destinados à manutenção e ao desenvolvimento do ensino, de forma a caracterizar o
cumprimento do disposto no art. 212 da Constituição Federal;
V - (Vetado).
VI - demonstrativo dos recursos destinados à irrigação.
de forma a caracterizar o cumprimento do disposto no art. 42 do
Ato das Disposições Constitucionais Transitórias;
VII - demonstrativo dos investimentos consolidados previstos nos três orçamentos da União;
VIII - demonstrativos da despesa, por grupo de despesa e
fonte de recurso, identificando os valores em cada um dos orçamentos, fiscal e da seguridade social, a nível global e por órgão;
IX - demonstrativo, a nível de subprojeto e subatividade, contendo toda a programação orçamentária da unidade Operações Oficiais de Crédito - Recursos sob Supervisão do Ministério da Economia, Fazenda e Planejamento. bem como aquelas relativas à concessão de quaisquer empréstimos e financiamentos, com respectivos subsídios quando houver, no âmbito
das demais unidades orçamentárias dos orçamentos fiscal e da
seguridade social;
X - demonstrativos sintéticos dos orçamentos globais
de cada uma das empresas de que trata o art. 33 desta lei, a
nível de grupo de despesa e com indicação das fontes de recursos para atender cada um dos grupos de despesa;
XI - as tabelas explicativas de que trata o art. 22, inciso III, da Lei 4.320, de 1964, destacando as receitas e as despesas da administração direta, das autarquias, das fundações, dos
fundos e das demais entidades da administração indireta de que
trata o art. 10 desta lei, com os valores corrigidos:
a) para os preços vigentes em maio de 1990, no caso do projeto da lei orçamentária; ou
b) para os preços vigentes na lei orçamentária, no caso do
quadro de detalhamento da despesa;
XII - demonstrativo do cumprimento do disposto no art.
165, § 7?, da Constituição Federal, observado o contido no art.
35, § I?, do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias.
Parágrafo único. Para apuração dos investimentos citados
no inciso VII, deste artigo, não serão consideradas as despesas
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com aumento de capital e participação societária dos orçamentos fiscal e da seguridade social.

Art. 38. No orçamento de investimentos, a despesa será
discriminada obedecendo à classificação funcional-programa,
tica, expressa, no seu menor nível, por categoria de programa.
ção, na forma do disposto no art. 36, §§ I?, 2? e 4?, desta lei.
Art. 39. As despesas com constituição ou aumento de Capital de empresas serão sempre classificadas no grupo de despesa Inversões Financeiras.

Art. 40. Os projetos de lei orçamentária anual e de créditos adicionais, bem como suas propostas de modificação a que
se refere o art. 166, § 5?, da Constituição Federal, serão apresentados com a forma e o detalhamento estabelecidos nesta lei
para a lei orçamentária anual, inclusive, no que couber, em relação às respectivas mensagens.
Parágrafo único. Os créditos suplementares, autorizados
na lei orçamentária anual, abertos por decreto do Presidente da
República, serão acompanhados, na sua publicação. por expus]ção de motivos que contenha informações necessárias e suficientes à sua avaliação.

Art. 41. Para efeito de informação ao Poder Legislativo,
deverá, ainda, constar dos projetos de lei orçamentária anual e
de créditos adicionais, referidos no art. 166 da Constituição Federal, a nível de cada categoria de programação, a identificação
das fontes de recursos, com destaque para os valores condicíonados de que trata o art. 49, § 2?, desta lei.
Parágrafo único. A informação de que trata este artigo
não constará da lei orçamentária anual e das leis autorizativas
de créditos adicionais, aprovadas pelo Congresso Nacional e
sancionadas pelo Presidente da República.
Art. 42. A mensagem que encaminhar o projeto da lei oro
çamentária anual ao Congresso Nacional deverá explicitar a situação observada no exercício de 1990 em relação aos limites a
que se referem o art. 167, inciso lII, e o art. 169, da Constituição Federal e o art. 38 do Ato das Disposições Constitucionais
Transitórias, bem como, se necessário, a adaptação a esses Iimites nos termos dos arts. 37 e 38, parágrafo único, do Ato das
Disposições Constitucionais Transitórias.
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1? Constará, também, da mensagem de que trata o caput
§ artigo relatório informando a consistência macroeconômi-

desá: programação proposta, inclusive evidenciando:
cli I _ a compatibilidade das politicas fiscal e monetária;
II - o cumprimento do objeto de obtenção de um superávit
por cento) do Produto Interno
co nt as públicas de 1 %. (um
nas
I».
Bruto, no concerit o «operaciona
§ 2? A mensagem que encaminhar o projeto da lei orçaentária anual ao Congresso Nacional apresentará o demons~litivo a que se refere o art. 165, § 6?, da Constituição Federal.
Art. 43. Simultaneamente com o encaminhamento de pro"etos de lei relativos a orçamentos, o Poder Executivo enviará
J o Congresso Nacional, em meio magnético de processamento
:Ietrõnico, todos os dados e informações constantes do referido
projeto.
Art. 44. Nas alterações de dotações constantes dos projetos de lei referentes a orçamentos, relativas às transferências
entre unidades orçamentárias, serão observadas as seguintes
disposições:
I - as alterações serão iniciadas na unidade orçamentária
aplicadora dos recursos, observando-se a classificação econômíca da respectiva aplicação; e
11 - na unidade orçamentária transferidora, as alterações
serão promovidas automaticamente, independendo de qualquer
formalidade, no mesmo sentido e valor das alterações referidas
no inciso I deste artigo.
CAPiTULO III
Das Disposições Relativas às
Despesas com Pessoal

Art. 45. Fica vedada a inclusão de dotações destinadas à
concessão de qualquer vantagem ou aumento de remuneração, à
admissão de pessoal que represente aumento físico do quadro
de pessoal de cada entidade e à criação de cargos ou à alteração
de estrutura de carreiras, ressalvadas, neste último caso, as situações que não impliquem aumento de despesa de qualquer espécie.
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 182(4):2367-2483, [ul.Zago. 1990.
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Art. 46. Serão obrigatoriamente incluídas no limite fixado
no art. 12, observado o disposto no seu § 1?, as despesas necessárias à gradual implantação dos planos de carreira previstos
no art. 39 da Constituição Federal, orientados pelos princípios
do mérito, da valorização e profissionalização dos servidores
públicos civis, bem como da eficiência e continuidade da ação
administrativa.
Parágrafo único. Para efeito do disposto neste artigo e respeitados os limites da lotação fixados para cada órgão ou entidade deverão ser objeto de rigorosa e detalhada programação as
seguintes medidas:
a) estabelecimento de prioridades de implantação, em termos de carreiras e número de cargos ou empregos, de acordo
com as estritas necessidades de cada órgão ou entidade;
b) realização de concursos públicos, consoante o disposto
no art. 37, incisos II a IV, da Constituição Federal, para preenchimento de cargos ou empregos das classes iniciais. bem como
de processos seletivos específicos para a inclusão de servidores
nas carreiras, mediante a utilização de sistemática que permita
aferir, adequadamente, o nível de conhecimentos e a qualificação necessários ao eficiente e eficaz desempenho das funções a
elas inerentes;
c) adoção de mecanismos destinados à permanente capacitação profissional dos servidores, associados a adequados processos de aferição do mérito funcional, com vistas às futuras
promoções e acessos nas carreiras.
Art. 47. A destinação de recursos para reposição de pessoal somente será permitida mediante prévia e específica autorização legislativa e desde que não implique descumprimento do
limite fixado no ceput do art. 12 desta lei.
Art. 48. Acompanharão a mensagem que encaminhar o
projeto da lei orçamentária anual ao Congresso Nacional quadros demonstrativos informando, por Poder, órgão e entidade, a
quantidade, em I? de julho de 1990, de servidores ativos, por
cargo. emprego e função e de servidores inativos e em disponibilidade, com a respectiva remuneração global.
Parágrafo único. Os elementos de informação de que trata
este artigo constituem fundamento essencial e imprescindível
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 182(4):2367-2483. jul./ago. 1990.
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ara inclusão. na lei orçamentária anual, das dotações para des-

~esas com pessoal e encargos sociais dos correspondentes Poderes, órgãos e entidades.
CAPÍTULO IV
Das Disposições sobre Alterações na
Legislação Tributária
Art. 49. Na estimativa das receitas serão considerados os
efeitos das alterações na legislação tributária e de contribuições
econômicas e sociais, as quais serão objeto de projetos de lei a
serem enviados ao Congresso Nacional, até cinco meses antes
do encerramento do exercício de 1990, dispondo especialmente
sobre:
I - consolidação da legislação vigente que regula cada
tributo da competência da União, particularmente do imposto
sobre a renda;
II - redução de isenções e incentivos fiscais;
IH - revisão do imposto territorial rural, buscando aumentar a sua seletividade de forma a obter um acréscimo de, no
mínimo, 50% (cinqüenta por cento) na arrecadação do tributo,
em relação a 1990;
IV - revisão das alíquotas do imposto de importação,
com o objetivo de compatibilizar o tributo com as diretrizes da
política de comércio exterior;
V - revisão da legislação do imposto sobre a renda e
proventos de qualquer natureza, objetivando:
a) reavaliação das alíquotas incidentes sobre rendimentos
produzidos por aplicações financeiras, em função do comportamento do mercado financeiro e de capitais;
b) continuidade do processo de modernização e simplificação, especialmente neste caso, da apuração anual do imposto
sobre a renda das pessoas físicas; e
c) revisão das alíquotas e faixas de incidência do imposto
sobre a renda de pessoas físicas, visando melhorar a progreasividade deste tributo;
VI - inst.itutição e regulamentação do imposto sobre
grandes fortunas;
CoI. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 182(4):2367-2483, jul./ago. 1990.
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VII - ampliação das modalidades de incidência do imposto sobre operações de crédito, câmbio, seguros e sobre opera,
ções com títulos e valores mobiliários, dando mais abrangência
ao tributo;
VIII - revisão da legislação referente ao selo-pedágio, com
o objetivo, dentre outros, de aperfeiçoar o instrumento de mobilização de recursos destinados às necessidades de restauração e
conservação da malha rodoviária federal;
IX - instituição de mecanismo destinado a prover os recursos necessários à manutenção da malha ferroviária federal;
X - revisão das contribuições sociais destinadas a custear os programas de seguridade social, estabelecidas pelo art.
195 da Constituição Federal; e
XI - aperfeiçoamento dos instrumentos para agilização
da cobrança da dívida ativa da União, bem como para correção
desses créditos.
§ l? O disposto neste artigo aplica-se também á revisão da
legislação patrimonial dos imóveis pertencentes à União.
§ 2~ O Poder Executivo poderá apresentar, no projeto da
lei orçamentária anual, programação de despesas à conta de receitas condicionadas à aprovação das alterações de legislação
tributária e patrimonial que forem encaminhadas ao Congresso
Nacional nos termos deste artigo ou que já estejam em tramitação no Congresso Nacional quando da elaboração do projeto da
lei orçamentária anual.
§ 3? Caso as alterações propostas não sejam aprovadas,
ou o sejam parcialmente, de forma a não permitir a integralização dos recursos esperados, as despesas à conta dos referidos
recursos condicionados serão canceladas, mediante decreto, por
ocasião da sanção presidencial à lei orçamentária anual, observados os critérios a seguir relacionados, para aplicação seqüencial obrigatória, até ser completado o valor necessário para cada receita:
I - cancelamento linear de até 100% (cem por cento) das
dotações relativas aos novos subproietos:
II - cancelamento linear de até 60% (sessenta por cento I
das dotações relativas aos subprojetos em andamento;
Col , Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 182(4):2367-2483, jul.zago. 1990.
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I II - cancelamento linear de até 25% (vinte e cinco por
cento) das dotações relativas às ações de manutenção;
IV - cancelamento linear dos restantes 40% (quarenta por
cento) das dotações relativas aos subprojetos em andamento; e
V - cancelamento linear dos restantes 75 % (setenta e cinor cento) das dotações relativas às ações de manutenção.
CO P
§ 4? Os projetos de lei referidos no caput deste artigo se.0 encaminhados pelo Presidente da República, ao Congresso
~acional, na forma do disposto no art. 64, § 1?, da Constituição
Federal.
§ 5? A mensagem que encaminhar o projeto da lei orçamentária anual a.o Congresso N.acional conterá dem?nstrativo
que registre a estimativa da receita de cada um dos tríbutos para o ano de 1991 e a sua evolução nos últimos três anos, bem co1110 explicitará a receita adicional esperada em decorrência das
alterações na legislação tributária propostas na forma deste artigo.
Art. 50. Qualquer projeto de lei que conceda ou amplie
isenção, incentivo ou benefício de natureza tributária e financeira, que não esteja em vigor na data de publicação desta lei, e
que gere efeitos sobre a receita estimada para os orçamentos de
1991, somente poderá ser aprovado caso indique, fundamentadamente, a estimativa da renúncia de receita que acarreta, bem
como as despesas, em idêntico montante, que serão anuladas,
automaticamente, nos orçamentos do exercício referido, não cabendo anulação de despesas correntes e com amortizações de
divida.

CAPÍTULO V
Da Política de Aplicação das
Agências Financeiras Oficiais de Fomento
Art. 51. As agências financeiras oficiais de fomento, na
concessão de financiamentos, observarão as seguintes políticas:
I
redução das desigualdades intra e inter-regionais;
11 -

defesa e preservação do meio ambiente;

cor,

Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 182(4):2367-2483, jul./ago. 1990.

2478

In - atendimento às micro, pequenas e médias empresas, bem como aos mini, pequenos e médios produtores rurais e
suas cooperativas;
IV - prioridade para empreendimentos destinados à geração de empregos, com ênfase aos relativos à produção de bens
de consumo de massa;
V - prioridade às indústrias de bens de capital, com
ênfase ao desenvolvimento e à modernização teconológica de
suas instalações e produtos;
VI - prioridade para projetos de investimentos no setor
de energia elétrica, essenciais para permitir o crescimento econômico;
VII - prioridade aos projetos de desenvolvimento de pesquisas básica e aplicada, de forma a reduzir o hiato tecnológico
do País;
VIII - prioridade para projetos de saneamento básico e
infra-estrutura urbana;
IX - prioridade para projetos de habitação popular, obedecendo a um programa gradual e a uma efetiva descentralização entre esferas de governo;
X - prioridade para projetos de reaparelhamento, aprimoramento e ampliação dos sistemas de transporte urbano de
massa;
XI - prioridade para projetos de restauração e conservação da malha rodoviária nacional;
XII - prioridade para projetos de reaparelhamento e aprimoramento do transporte ferroviário de carga;
XIII - prioridade para projetos de melhorias e ampliação
do sistema portuário nacional;
XIV - prioridade para projetos de agricultura irrigada e à
agroindústria;
XV - proteção ao desenvolvimento de atividades consideradas estratégicas para a defesa nacional;
XVI - prioridade para projetos de investimento no setor
de telecomunicações, essencial para a retomada do desenvolvimento econômico.
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 182(4):2367-2483, jul./ago. 1990.
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§ I? A mensagem que encaminhar o projeto da lei orçaentária anual ao Congresso Nacional apresentará, em anexo, a
;olítica de aplicação de cada agência financeira oficial de fomento.
_
.
§ 2? E vedado ao Tesouro Nacional transferir ou repassar
recursos às agências oficiais cuja política de aplicação não
acompanhe a mensagem presidencial, na forma do parágrafo an-

terior.
..
_.
fiinan§ 3? Os emprestImos
e firianci
inancíamentos d as agencias
ceiras oficiais de fomento serão concedidos com critérios de remuneraçãO que, pelo menos, lhes preservem o valor.
§ 4? A concessão de empréstimos ou financiamentos pelas
agências oficiais a Estado, Distrito Federal ou Município, inclusive às suas entidades da administração indireta, fundações,
empresas e sociedades controladas, sem prejuízo das demais
normas regulamentares, fica condicionada à comprovação a que
se refere o art. 17 desta lei.
CAPÍTULO VI
Das Disposições Gerais
Art. 52. Se o projeto da lei orçamentária anual não for
aprovado até o término da sessão legislativa, o Congresso N acíonal será, de imediato, convocado extraordinariamente pelos
Presidentes da Câmara dos Deputados e do Senado Federal, na
forma do art. 57, § 6?, inciso II, da Constituição Federal, atê
que seja o projeto aprovado.
Art. 53. Caso o projeto da lei orçamentária anual não seja
encaminhado à sanção do Presidente da República até o início
do exercício de 1991, a programação constante do projeto de lei
encaminhado pelo Executivo, relativa às despesas com custeio,
incluídas as com pessoal e encargos sociais, com os investimentos em execução no exercício de 1990 e com serviço de dívida,
poderá ser executada, em cada mês, até o limite de 1/12 (um doze avos) do total de cada dotação, até que o projeto de lei seja
efetivamente encaminhado à sanção, na forma e nível de detalhamento estabelecidos nesta lei, inclusive em meio magnético
de processamento eletrônico.
§ I? Encaminhado o projeto de lei orçamentária à sanção,
a sua programação, aprovada pelo Congresso Nacional, relativa
às despesas com pessoal e encargos sociais, poderá ser executaCol. Leis Rep. Ped. Brasil, Brasília, 182(4):2367-2483, jul./ago. 1990.
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da até o limite necessarro para o pagamento das folhas de pessoal relativas ao mês em que se deu o encaminhamento à Presidência da República.
§ 2? Considerar-se-á antecipação de crédito à conta da lei
orçamentária anual a utilização dos recursos autorizada neste
artigo.
§ 3? Os eventuais saldos negativos apurados serão ajustados após a sanção presidencial à lei orçamentária anual, mediante a abertura de créditos adicionais, através de remanejamento de dotações.
Art. 54. O Ministério da Economia, Fazenda e Planejamento, no prazo de vinte dias após a publicação da lei orçamentária anual, divulgará, por unidade orçamentária de cada órgão,
fundo e entidade que integram os orçamentos fiscal e da seguridade social, os quadros de detalhamento da despesa, especificando, para cada categoria de programação. a natureza da despesa, em seus quatro níveis, quais sejam a categoria econômica,
o grupo de despesa, a modalidade de aplicação e o elemento de
despesa.
§ I? As alterações decorrentes da abertura e reabertura de
créditos adicionais integrarão os quadros de detalhamento da
despesa.
§ 2? Até 60 (sessenta) dias após a sanção da lei orçamentária anual, serão indicados e totalizados com os valores orçamentários, para cada órgão e suas entidades, a nível de subprojetos
e subatividades, os saldos dos créditos especiais e extraordinários autorizados nos últimos quatro meses do exercício financeiro de 1990, e reabertos, na forma do disposto no art. 167, § 2?,
da Constituição Federal.
§ 3? O detalhamento da lei orçamentária anual, relativo
aos órgãos do Poder Judiciário, respeitado o total de cada categoria de programação e os respectivos valores fixados em cada
nível de classificação indicado na referida lei de acordo com o
art. 36, inciso 11, desta lei, será autorizado, no seu âmbito, mediante resolução dos Presidentes do Supremo Tribunal Federal,
dos Tribunais Superiores e do Tribunal de Justiça do Distrito
Federal e Territórios, sendo encaminhadas para o órgão central
de orçamento, exclusivamente para processamento, até dez dias
após a publicação da lei orçamentária anual.
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 182(4):2367-2483, jul./ago. 1990.
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§ 4?

O disposto no parágrafo anterior se aplica também
órgãos do Poder Legislativo, por ato dos respectivos presi~entes, e ao Ministério Público, por ato do Procurador-Geral da
República.
Art. 55. O Poder Executivo, através do órgão central de
orçamento, deverá atender, no prazo máximo de sete dias. úteis,
contados da data do recebimento, as solicitações relativas às categorias de programação, encaminhadas pelo Presidente da Comissão Mista Permanente do Congresso Nacional a que se refere o art. 166, § 1?, da Constituição Federal, sobre informações e
dados quantitativos e qualitativos. que justifiquem os valores
orçados e evidenciem a ação do Governo.
Parágrafo único. O disposto neste artigo aplicar-se-á aos
projetos de lei de créditos adicionais.
Art. 56. A prestação de contas anual da União incluirá relatório de execução, com a forma e detalhes apresentados na lei
orçamentária anual.
Art. 57. Caso o projeto de lei do plano plurianual para o
período 1991/1995 não seja aprovado até o término da sessão legislativa, aplicar-se-á o disposto no caput do art. 52 desta Lei.
Art. 58. Simultaneamente com a publicação do relatório a
que se refere o art. 165, § 3?, da Constituição Federal, o Poder
Executivo encaminhará ao Congresso Nacional, em meio magnético de processamento eletrônico, todos os dados relativos à
posição da execução orçamentária do mesmo período, com a forma e o detalhamento da lei orçamentária anual, inclusive, no
que couber, no que se refere à receita.
OS

Art. 59. Os valores do pedágio, conforme definido no art.
3?, parágrafo único, da Lei n? 7.712, de 22 de dezembro de 1988,
para o exercício financeiro de 1991, serão fixados na forma estabelecida pelo art. 56 da Lei n? 7.800, de 10 de julho de 1989.
Art. 60. Os recursos a serem transferidos pela União, em
1990, aos Estados de Roraima e do Amapá serão aplicados na
forma de orçamento específico para cada Estado, que deverá,
excepcionalmente, ser aprovado pelo Senado Federal.
§ I? Na elaboração dos projetos de lei orçamentária pelo
Poder Executivo de cada Estado a que se refere este artigo. serão considerados, no que couber, os prazos, o formato, o nível
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de informações e as demais disposições aplicáveis ao Orçamen,
to da União.
§ 2? Serão adotados, na apreciação pelo Senado Federal
dos projetos de lei referidos neste artigo, no que couber, os procedimentos relativos à tramitação da proposta orçamentária do
Distrito Federal.
Art. 61. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 62. Revogam-se as disposições em contrário.
Brasília, 31 de julho de 1990; 169? da Independência e
102? da República.
FERNANDO COLLOR
Zélia M. Cardoso de Mello
LEI N? 8.075, DE 16 DE AGOSTO DE 1990
Dispôe sobre a extinção do Selo Pedegio e a instituição de mecanismos de financiamento para o setor rodoviário.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte lei:
Art. I? É extinta a cobrança de pedágio, pela utilização de
rodovias federais, através do selo pedágio, de que trata a Lei n?
7.712 111, de 22 de dezembro de 1988.
Art. 2? Ê o Poder Executivo autorizado a baixar as normas complementares que se fizerem necessárias ao cumprimento do disposto no art. I? desta lei.
Art. 3? O Poder Executivo proporá, em prazo não superior
a cento e vinte dias, projeto de lei dispondo sobre mecanismo de
financiamento para a construção e manutenção de rodovias;
Art. 4? Esta lei entra em vigor na data de sua publicação,
revogada a Lei n? 7.712, de 22 de dezembro de 1988.
Brasília, 16 de agosto de 1990; 169? da Independência e 102
da República.
FERNANDO COLLOR
Ozires Silva
(1) Coleção das Leis. Brasília, (7):103, out.ldez. 1988.
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LEI N? 8.076, DE 23 DE AGOSTO DE 1990 1*1
Estabelece hipóteses nas quais fica
suspensa a concessão de medidas liminares, e dá outras providências.

Faço saber que o PRESIDENTE DA REPÚBLICA adotou
Medida Provisória n? 198, de 1990, que o Congresso Nacional
:pro vou, e eu, NELSON CARNEIRO, Presidente do Senado Federal, para os efeitos do disposto no parágrafo único do art. 62
da Constituição Federal, promulgo a seguinte lei:
Art. I? Nos mandados de segurança e nos procedimentos
cautelares de que tratam os arts. 796 e seguintes do Código de
Processo Civil, que versem matérias reguladas pelas disposiÇões das Leis n?s 8.012, de 4 de abril de 1990, 8.014, de 6 de abril
de 1990, 8.021, 8.023, 8.024, 8.029, 8.030, 8.032, !l.033, 8.034, tódas
de 12 de abril de 1990, 8.036, de 11 de maio de 1990, e 8.039, de 30
de maio de 1990, fica suspensa, até 15 de setembro de 1992, a
concessão de medidas liminares.
Parágrafo único. Nos feitos referidos neste artigo. a sentença concessiva da segurança, ou aquela que julgue procedente
O pedido, sempre estará sujeita ao duplo grau de jurisdição, somente produzindo efeitos após confirmada pelo respectivo tribunal.
Art. 2? Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 3? Revogam-se a Medida Provisória n:' 197, de 24 de
julho de 1990, e demais disposições em contrário.
Senado Federal, 23 de Agosto de 1990; 169? da Independência e 102? da República.
NELSON CARNEIRO

(*) V. Medida Provisória n? 198, de 26.7.1990 (pág. 2486 deste volume).
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MEDIDAS PROVISÚRIAS

MEDIDA PROVISORIA N? 197, DE 24 DE JULHO
DE 1990
Estabetece hipóteses nas quais fica
suspensa a concessão de medidas limineree, e dá outras providências:

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição
que lhe confere o artigo 62 da Constituição, adota a seguinte
medida provisória, com força de lei:
Art. 1? Pelo prazo de trinta meses, a contar de 15 de março de 1990. nos feitos judiciais que versem matéria contida nas
Leis n?s 8.012 111, de 4 de abril de 1990, 8.014121, de 6 de abril de
1990, 8.021 131, 8.023(41, 8.024151, 8.029161, 8.030171, 8.032181, 8.033(91,
8.034(101, todas de 12 de abril de 1990, 8.035 Illl , de 27 de abril de
1990, 8.0361121, de 11 de maio de 1990, e 8.039 1131, de 30 de maio de
(1) Coleção das Leis. Brasília, 182(2, t.l):694, mar.labr. 1990.
(2) Ibidem, pág. 699.

131 Ib.,

pág. 711.

141 Ib., pág. 718.
151 Ib., pág. 724.
161 Ib., pág. 768.
171 Ib .. pág. 779.
(81 Ib., pág. 793.
(91 Ib., pág. 798.
(101 Ib., pág. 803.
(lll Ib., pág. 806.
(12) Coleção das Leis. Brasília, 182(3):1783, maio/jun. 1990.
(13) Ibidem, pág. 1811.
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1990, fica suspensa a concessão de liminares em mandados de
segurança e nos procedimentos cautelares de que tratam os artigos 796 e seguintes do Código de Processo Civil.
Parágrafo único. Nos feitos referidos neste artigo, a seno
tença concessiva da segurança, ou aquela que julgue procedente
o pedido, sempre estará sujeita ao duplo grau de jurisdição, somente produzindo efeitos após confirmada pelo respectivo tribunal.
Art. 2? Esta medida provisória entra em vigor na data de
sua publicação.
Art. 3? Revogam-se as disposições em contrário.
Brasília, 24 de julho de 1990; 169? da Independência e
102? da República.
FERNANDO COLLOR
Bernardo Cabral

MEDIDA PROVISÚRIA N? 198, DE 26 DE JULHO
DE 1990 I')
Estabelece hipóteses nas quais fica
suspensa a concessão de medidas liminares, e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição
que lhe confere o artigo 62 da Constituição, adota a seguinte
medida provisória, com força de lei:
Art. I? Nos mandados de segurança e nos procedimentos
cautelares de que tratam os artigos 796 e seguintes do Código de
Processo Civil, que versem matérias reguladas pelas disposições das Leis n?s 8.012 111, de 4 de abril de 1990, 8.014(2), de 6 de
abril de 1990, 8.0211 31, 8.023141, 8.0241 51, 8.029(6), 8.030(71, 8.032(81,
(1) Coleção das Leis. Brasília, 182(2, t.l):694, mar./abr. 1990.
(2) Ibidem, pág. 699.

131 Ib., pág. 711.

141 Ib.,

pág. 718.

(51 Ib., pág.

724.

161 Ib., pág. 768.
(71 Ib., pég. 779.
(81 Ib., pág. 793.
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8.033(91, 8,034( 101, todas de 12 de abril de 1990, 8.036(111, de 11 de
lIlaio de 1990 e 8.039(121, de 30 de maio de 1990, fica suspensa,
até 15 de setembro de 1992, a concessão de medidas liminares.
Parágrafo único.
Nos feitos referidos neste artigo. a sentença concessiva da segurança, ou aquela que julgue procedente
o pedido, sempre estará sujeita ao duplo grau de jurisdição, solIlente produzindo efeitos após confirmada pelo respectivo tribunal.
Art. 2~ Esta medida provisória entra em vigor na data de
sua publicação.
Art. 3~ Revogam-se a Medida Provisória n? 197(131, de 24
de julho de 1990, e demais disposições em contrário.
Brasília, 26 de julho de 1990; 169~ da Independência e
102~ da República.
FERNANDO COLLOR
Bernardo Cabral

MEDIDA PROVISORIA N~ 199, DE 26 DE JULHO
DE 1990
Dispõe sobre a garantia de Salário Efetivo e dá outras providências:

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições
que lhe confere o art. 62 da Constituição, adota a seguinte medida provisória, com força de lei:
Art. 1 ~ Será assegurada a garantia do Salário Efetivo a
todo trabalhador, na primeira data-base respectiva, após o término do prazo de vigência estabelecido no último acordo, convenção ou sentença normativa de dissídio coletivo de trabalho.
Art. 2~ Para os efeitos do disposto nesta medida provisória, considera-se:
(91 Ib.,

pág.

(101 Ib.,

798.

pág. 803.

(11) Coleção das Leis. Brasília, 182(3):1783, maio/jun. 1990.
(121 Ibidem, pég.

(13) V. pég. 2485, deste volume).
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I - data-base a data de reajuste anual dos salários e fixação das demais condições de trabalho aplicáveis, pelo período de um ano, aos contratos individuais de trabalho, relativos a
cada categoria profissional;
II - Salário Efetivo aquele que assegure a reposição de
perdas salariais, na forma do art. 3?, considerada a vigência do
último acordo, convenção ou sentença normativa de dissídio coletivo de trabalho; e
III - Fator de Recomposição Salarial (FRS) a unidade de
valor para o cálculo do Salário Efetivo.
Art. 3? O Salário Efetivo de que trata esta medida provisória, expresso em FRS, será calculado:
I - dividindo-se o valor do salário de cada mês pelo FRS
correspondente ao dia do efetivo pagamento; e
11 - extraindo-se a média aritmética do valor, em FRS,
dos salários dos meses de vigência do último acordo, convenção
ou sentença normativa de dissídio coletivo de trabalho;
§ I? Na hipótese de adiantamento de salário, no todo ou
em parte, far-se-á a divisão de que trata o inciso I, utilizando-se
o valor do FRS correspondente ao dia do efetivo pagamento de
cada parcela adiantada.
§ 2? Sem prejuízo do direito do empregado à respectiva
percepção, não serão computados, no cálculo do Salário Efetivo:
I - o décimo-terceiro salário ou gratificação equivalente;
II
as parcelas de natureza não habitual;
III - o abono de férias; e
IV - as parcelas percentuais incidentes sobre o salário.
§ 3? As parcelas percentuais referidas no inciso IV do parágrafo anterior serão aplicadas após a conversão do Salário
Efetivo em cruzeiros, na forma do disposto no art. 4?
Art. 4? O Salário Efetivo, calculado na forma do disposto
no artigo anterior, será convertido em cruzeiros, pelo valor do
FRS correspondente ao último dia do mês relativo à data-base
de que trata o art. I?
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 182(4):2485-2526, jul./ago. 1990.
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Art. 5? O valor do Fator de Recomposição Salarial (FRS)
será de CrU,OO (um cruzeiro) , em primeiro de março de 1989,
sendo corrigido pela variação pro rata dia do Índice de Preços
ao Consumidor (IPC), calculado pela Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), correspondente ao mês
seguinte ao de referência do FRS.
§ I? O Ministro da Economia, Fazenda e Planejamento divulgará, no primeiro dia útil de cada mês, tabela atualizada dos
valores do FRS, tomando por base o valor estimado do IPC referente aos meses que ainda não tenham sido calculados.
§ 2? O FRS será automaticamente extinto em I? de agosto
de 1991.
Art. 6? Na hipótese de o valor estimado do IPC ser diferente do efetivamente verificado, Com a conseqüente alteração
nos valores do FRS, e observado o princípio da irredutibilidade
salarial, no segundo mês após a data-base definida no art. 1~,
serão corrigido o Salário Efetivo e pagas as diferenças entre o
valor corrigido e os salários já pagos desde a data-base:
I - recalculando-se o seu valor pela aplicação da tabela
atualizada do FRS, conforme disposto no art. 3? e convertendoo em cruzeiros, de acordo com o art. 4?;.e
II - subtraindo-se do valor calculado, nos termos do disposto no inciso anterior, o valor do salário acordado na database e aplicando-se sobre as diferenças mensais devidas a variação acumulada do IPC, respectivamente no bimestre e no
mês anterior.
Art. 7? O disposto nos artigos anteriores não impede que
o empregador, respeitado o princípio da irredutibilidade salarial, efetue ajustes nos salários de seus empregados, de modo a
preservar a respectiva estrutura de cargos e salários ou quadro
de carreira.
Art. 8? Respeitada a livre negociação salarial entre empregados e empregadores, nos termos do disposto no art. 3? da Lei
n? 8.030 111, de 12 de abril de 1990, todos e quaisquer reajustes
salariais ocorrerão:

(1) Coleção das Leis. Brasília, (2, t.l):779, mar./abr. 1990.
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I -

na data-base referente à respectiva categoria

profis~

sional; e
II - uma única vez, entre a data-base de cada ano e a
data-base do ano imediatamente posterior, se assim estiver es~
tabelecido em acordo, convenção ou sentença normativa de
dissídio coletivo de trabalho.
Art. 9? Será assegurado aos trabalhadores, no mês de
agosto de 1990, um abono no valor de Cr$3.000,00 (três mil cruzeiros) desde que o valor do salário referente ao mês de agosto
de 1990, somado ao valor do abono concedido, não ultrapasse a
Cr$26.017,30 (vinte e seis mil e dezessete cruzeiros e trinta centavos).
§ I? Se a soma referida no caput deste artigo ultrapassar a
Cr$26.0l7,30 o abono será reduzido de forma a garantir a condição estabelecida no caput.
§ 2? O abono a que se refere este artigo não será íncorporado aos salários, a qualquer título, nem será sujeito a quaisquer incidências de caráter tributário ou previdenciário.
Art. 10. É vedado o repasse aos preços dos reajustes sala
riais e do abono de que trata esta medida provisória.
Parágrafo único. A inobservância do disposto neste artigo
constituirá a infração de que trata a alínea a, do art. 11, e importará na aplicação das penalidades previstas no caput do art.
11 e no art. 12 todos da Lei Delegada n? 4 121, de 26 de setembro
de 1962, com as modificações introduzidas pelas Leis nss
7.784 131, de 28 de junho de 1989, e 8.035(41, de 27 de abril de 1990.

Art. 11. Serão nulas, de pleno direito, as cláusulas de
acordo ou convenção entre empregados e empregadores que estabeleçam reposição de perda salarial em desacordo com o disposto nesta medida provisória.
Art. 12. O disposto nesta medida provisória, à exceção do
estipulado no art. 9?, não se aplica aos vencimentos, soldos e
demais remunerações e vantagens pecuniárias de servidores pú(2) Coleção das Leis. Brasília, (5):19, jul./set. 1962.
(3) Coleção das Leis. Brasília, 181(3):889, maio/jun. 1989.
(4) Coleção das Leis. Brasília, 182(2, t. 1):806, mar.vabr. 1990.
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blicos civis e militares, da Administração Pública Federal direta, autárquica e fundacional.
Art. 13. O disposto nesta medida provisória, não se aplica
aos proventos de aposentadoria e às pensões pagas pela Previdência Social ou pela União.
Art. 14. O Ministro da Economia, Fazenda e Plap.ejamento
expedirá as instruções que se fizerem necessárias à execução do
disposto nesta medida provisória.
Art. 15. Ficam convalidados os atos praticados com fundamento na Medida Provisória n? 193(5), de 25 de junho de 1990.
Art. 16. Esta medida provisória entrará em vigor na data
de sua publicação.
Art. 17. Revogam-se as disposições em contrário.
Brasília, 26 de julho de 1990; 169~ da Independência e 102~
da República.
FERNANDO COLLOR
Zélia M. Cardoso de Mello
Antonio Magri
MEDIDA PROVISÓRIA N~ 200, DE 27 DE JULHO
DE 1990
Dispõe sobre a atualização do Bônus do
Tesouro Nacional e dos depósitos de poupança e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição
que lhe confere o art. 62 da Constituição, adota a seguinte medida provisória, com força de lei:
Art. 1~ O valor nominal do Bônus do Tesouro Nacional
(BTN) será atualizado, no primeiro dia de cada mês, pelo índice
de Reajuste de Valores Fiscais (IRVF), divulgado pela Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), de
acordo com metodologia estabelecida em Portaria do Ministro
da Economia, Fazenda e Planejamento.

(5) Coleção das Leis. Brasília, 182(3):1858, maio/jun. 1990.
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Parágrafo único. O valor do BTN fiscal do l~ dia útil de
cada mês corresponderá ao valor do Bônus do Tesouro Nacional
(BTN) fixado para o mesmo mês.
Art. 2~ Os depósitos de poupança, em cada periodo de
rendimento, serão atualizados monetariamente pela variação do
valor nominal do Bônus do Tesouro Nacional (BTN) e renderão
juros de 0,5% (cinco décimos por cento) ao mês.
§ I? A atualização monetária e os juros serão calculados
sobre o menor saldo diário apresentado em cada período de rendimento.
§ 2?

Para os efeitos do disposto neste artigo, considera-se

período de rendimento:
a) para os depósitos de pessoas fisicas e entidades sem fins
lucrativos, o mês corrido a partir da data de aniversário da Conta de depósito de poupança;
bl para os demais depósitos, o trimestre corrido a partir da
data de aniversário da conta de depósito de poupança.
§ 3~ A data de aniversário da conta de depósito de poupança será o dia do mês de sua abertura, considerando-se a data de aniversário das contas abertas nos dias 29, 30 e 31 como o
dia I? do mês seguinte.
§ 4? A atualização monetária de que trata este artigo será

computada mediante a aplicação de variação do valor nominal
do BTN verificada:
a) para 08 depósitos de pessoas físicas e entidades sem fins
lucrativos, no mês imediatamente anterior ao do crédito de rendimentos;
b) para os demais depósitos, no trimestre encerrado no mês
imediatamente anterior ao do crédito de rendimentos.
§ 5? O crédito de atualização monetária e dos juros será
efetuado:
a) mensalmente, na data de aniversário da conta ou no primeiro dia útil seguinte, caso a data de aniversário não seja dia
útil, para os depósitos de pessoas físicas e entidades sem fins
lucrativos;
bl trimestralmente, na data de aniversário no último mês
do trimestre ou no primeiro dia útil seguinte, caso a data de
aniversário não seja dia útil, para os demais depósitos.
Col. Leis Rep. Fed. Brasil. Brasília. 182(4):2485-2526. jul./ago. 1990.
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§ 6? Para efeito deste artigo considera-se data de aniversário o dia do mês que corresponda à data da aplicação financeira
OU aquela fixada para crédito do rendimento ou resgate da operação.
Art. 3? O disposto no artigo anterior aplica-se ao crédito
de rendimentos realizado a partir do mês de junho de 1990, inclusive.
Art. 4? Fica autorizada, a partir de 15 de setembro de
1990, a quitação de saldo devedor de mutuários junto ao Sistema Financeiro de Habitação (SFH), em cruzados novos, desde
que o contrato esteja enquadrado nas condições da Lei n~
8.004(11, de 14 de março de 1990, e a quitação seja efetuada em
parcela única.
§ I? Nos casos em que a propriedade do imóvel habitacional financiado por instituição do SFH seja comum a mais de
uma pessoa, admitir-se-á a utilização de saldos em cruzados novos de titularidade dos co-proprietários, para a finalidade indicada neste artigo.
§ 2? Em relação aos recursos em cruzados novos recebidos
pelas instituições financeiras na quitação das dívidas de que
trata este artigo, deverá ser observado o seguinte:
I - ficarão depositados em nome da instituição fínanceira, no Banco Central do Brasil, e convertidos em cruzeiros, a
partir de 16 de setembro de 1991, em doze parcelas mensais,
iguais e sucessivas;
II - serão atualizados monetariamente pela variação do
BTN Fiscal, a partir da data de quitação da dívida junto ao
agente financeiro, acrescidos de juros equivalentes a seis por
cento ao ano ou fração pro rata;
IH - não poderão esses recursos ser utilizados no recolhimenta de cruzados novos ao mencionado órgão, para os fins
previstos no artigo 9? da Lei n? 8.024 121, de 12.4.90.
Art. 5? Ficam isentos do imposto de renda os rendimentos
cujos beneficiários sejam pessoas físicas, entidades sem fins lucrativos e pessoas jurídicas não tributadas com base no lucro
real:
(1) Coleção das Leis. 182(2, t.L]: 677. mar.labr. 1990.
(2) Coleção das Leis. 182(2, t-I}: 724, mar.labr. 1990.
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a) creditados, a partir de 1? de junho de 1990, em contas de
depósitos de poupança;
b) produzidos, a partir de 19 de março de 1990, pelos cruza.
dos novos não convertidos em cruzeiros, nos termos dos artigos
5?, 6? e 7?, da Lei n? 8.024, de 12 de abril de 1990.
Parágrafo único. No caso de pessoas jurfdicas tributadas
com base no lucro real, os rendimentos referidos neste artigo
continuarão integrando a base de cálculo do imposto, no encerramento do período-base de apuração.

Art. 6? O Imposto sobre Operações de Crédito, Câmbio e
Seguro, ou Relativas a Títulos ou Valores Mobiliários será cobrado, à alíquota máxima de 1,5% (um e meio por cento) por
dia, sobre o valor das operações relativas a crédito e títulos e
valores mobiliários, limitado o imposto no valor dos encargos
ou do rendimento da operação.
§ l~ O Poder Executivo, em consonância com os objetivos
de política monetária, estabelecerá alíquotas diferenciadas do
imposto de que trata este artigo, em função do prazo e da natureza da operação.
§ 2? Ficam excluídas da incidência do imposto de que trata este artigo as operações de aquisição de títulos e valores mobiliários realizadas pelas instituições autorizadas a funcionar
pelo Banco Central do Brasil.
§ 3? O imposto de que trata este artigo será excluído da
base de cálculo do imposto de renda de que trata o artigo 47 da
Lei n? 7.799(3), de 10 de julho de 1989, incidente sobre o rendimento real da operação, no caso da incidência sobre títulos ou
valores mobiliários.
Art. 7? Todos os títulos, valores mobiliários e cambiais
serão emitidos sempre sob a forma nominativa, sendo transmissíveis somente por endosso em preto.
§ I? Revestirão a forma nominativa os títulos, valores mobiliários e cambiais em circulação antes da vigência desta medida provisória, quando, por qualquer motivo, reemitidos, repactuados, desdobrados ou agrupados.
(3) Coleção das Leis. Brasília. 181(4):1470, jul./ago. 1989.
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§ 2? A emissão em desobediência à forma nominativa prevista por este artigo torna inexigível qualquer débito representado pelo título, valor mobiliário ou cambial irregular.
§ 3? A Comissão de Valores Mobiliários (CVM) regulamentará o disposto neste artigo em relação aos títulos e valores
mobiliários.
Art. 8? O Banco Central do Brasil fica autorizado a baixar
normas complementares aos dispositivos desta medida provisória, mediante circular.
Art. 9? Ficam convalidados os atos praticados com base
nas Medidas Provisórias n?s 189 141, de 30 de maio de 1990, e
195151, de 30 de junho de 1990.
Art. 10. Esta medida provisória entrará em vigor na data
de sua publicação.
Art. 11. Revogam-se as disposições em contrário.
Brasília, 27 de julho de 1990; 169? da Independência e
102? da República.
FERNANDO COLLOR
Zélia M. Cardoso de Mello

MEDIDA PROVISÚRIA N? 201, DE 31 DE JULHO
DE 1990 1*1
Autoriza o Poder Executivo a abrir ao
Orçamento da União o crédito extraordinário, para os fins que especifica.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição
que lhe confere o art. 62, combinado com o § 3? do art. 167, da
Constituição. adota a seguinte medida provisória, com força de
lei:
(4) Coleção das Leis. Brasília. 182(3):1852, maio/jun. 1990.
(5) Ibidem, pág. 1846.
Os anexos estão publicados no DO de 2.8.1990, pág. 14637.
(*) Retificado no DO de 3.8.1990 e no DO de 6.8.1990 (pégs. 2749 e 2750, respectivamente).
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Art. I? Fica o Poder Executivo autorizado a abrir ao Orçamento da União, aprovado pela Lei n? 7.999, de 31 de janeiro
de 1990, em favor do Ministério da Ação Social, o crédito extraordinário no valor de Cr$300. 000.000,00 (trezentos milhões de
cruzeiros), para atender a programação constante do Anexo I,
desta medida provisória.
Art. 2~ Os recursos necessários à execução do disposto no
artigo anterior decorrerão do cancelamento de dotação constante ao Anexo 11 desta medida provisória e no montante especificado.
Art. 3? O Departamento do Tesouro Nacional da Secretaria da Fazenda Nacional do Ministério da Economia, Fazenda e
Planejamento, colocará, imediatamente, o valor integral deste
crédito extraordinário à disposição do Ministério da Ação Social.
Art. 4? Esta medida provisória entra em vigor na data de
sua publicação.
Art. 5? Revogam-se as disposições em contrário.
Brasília, 31 de julho de 1990; 169? da Independência e
102? da República.
FERNANDO COLLOR
Margarida Procópio
MEDIDA PROVISÓRIA N? 202, DE I? DE AGOSTO
DE 1990
Dispõe sobre o reajuste das prestações
pactuadas nos contratos de financiamento
firmado no âmbito do Sistema Financeiro
da Habitação, vinculados ao Plano de Equivalência Salarial e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição
que lhe confere o art. 62 da Constituição, adota a seguinte medida provisória, com força da lei:
Art. I? As prestações mensais pactuadas nos contratos de
financiamento firmados no âmbito do Sistema Financeiro da
Habitação (SFH), vinculadas ao Plano de Equivalência Salarial
por Categoria Profissional (PES/CP), serão reajustadas em função da data-base para respectiva revisão salarial, mediante a
aplicação do percentual que resultar:
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília. 182(4):2485-2526, Iul.Zago. 1990.
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I - da variação: até fevereiro de 1990, do Índice de Preços
ao Consumidor (IPC) e, a partir de março de 1990, do valor nominal do Bônus do Tesouro Nacional (BTN);
II - do acréscimo de percentual relativo ao ganho real de
salário.
§ I? No caso de contratos enquadrados na modalidade plena do PES/CP, far-se-á, a partir do mês de julho de 1990, o reajuste mensal das respectivas prestações, com base no percentual de variação do valor nominal do BTN.
§ 2? Do percentual de reajuste de que trata o caput deste
artigo será deduzido o percentual de reajuste a que se refere o
parágrafo anterior.
§ 3? É facultado ao agente financeiro aplicar, em substituição aos percentuais previstos no caput e § I? deste artigo, o
índice de aumento salarial da categoria profissional que for antecipadamente conhecido.
Art. 2? Ao mutuário, cujo aumento salarial for inferior à
variação dos percentuais referidos no caput e § I'! do artigo anterior, fica assegurado o reajuste das prestações mensais em
percentual idêntico ao do respectivo aumento salarial, desde
que efetuem a devida comprovação perante o agente financeiro.
Art. 3? O Fundo de Compensação de Variaçôes Salariais
(FCVS) quitará somente um saldo devedor remanescente por
mutuário ao final do contrato, inclusive os já firmados no âmbito do SFH.
§ 1': No caso de mutuários que tenham contribuído para o
FCVS em mais de um financiamento, fica assegurada a cobertura do Fundo, a qualquer tempo, somente para quitações efetuadas na forma estabelecida no caput do artigo 5? da Lei n?
8.004111, de 14 de março de 1990.
§ 2? Ocorrendo a hipótese de um mutuário figurar como
co-devedor em contrato celebrado anteriormente, não será considerado como tendo mais de um financiamento.
§ 3? Para assegurar o cumprimento do disposto neste artigo fica o Banco Central do Brasil autorizado a coordenar a implementação de um cadastro nacional de mutuários do Sistema
(1) Coleção das Leis. Brasília, 182(2, t.1):677, mar./abr. 1990.
CoL Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 182(4):2485-2526, juL/ago. 1990.
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Pinanceiro da Habitação que será constituído, mantido e administrado pelas instituições do mesmo sistema.
Art. 4? O Banco Central do Brasil expedirá as instruções
necessárias à aplicação desta medida provisória, inclusive àquelas relativas a reajuste de prestações de financiamentos firmados no ámbito do SFH.
Art. 5? Revogam-se a Medida Provisória n? 196(2), de 30 de
junho de 1990, e as demais disposições em contrário.
Art. 6? Ficam convalidados os atos praticados com base
nas Medidas Provisórias n? 191(3), de 6 de junho de 1990, e 196,
de 30 de junho de 1990.
Art. 7? Esta medida provisória entrará em vigor na data
de sua publicação.
Brasília, I? de agosto de 1990; 169? da Independência e
102? da República.
FERNANDO COLLOR
Zélia M. Cardoso de Mello
MEDIDA PROVISÚRIA N? 203, DE 2 DE AGOSTO
DE 1990
Dispõe sobre a epliceçéo financeira de
recursos recolhidos ao FNDE, e dá outras
providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição
que lhe confere o artigo 62 da Constituição, adota a seguinte
medida provisória, com força de lei:
Art. I? Os recursos recolhidos pelas empresas ao Fundo
Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE), à conta do
salário-educação, destinados ao programa de concessão de bolsas de estudos, poderão ser aplicados em títulos do Tesouro Nacional, por intermédio do Banco Central do Brasil.
Parágrafo único. O produto das aplicações deverá ser destinado a programas educacionais, observada a programação prevista no orçamento da União.
(2) Coleção das Leis. Brasília, 182{3}:1865, maio/Iun. 1990.
(3) Ibidem, pág. 1855.
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Art. 2? Ficam convalidados os atos praticados com base
no artigo 1? da Medida Provisória n? 194(1), de 29 de junho de

1990·
Art. 3? Esta medida provisória entrará em vigor na data
de sua publicação.
Art. 4? Revogam-se as disposições em contrário.
Brasilia, 2 de agosto de 1990; 169? da Independência e
102? da República.
FERNANDO COLLOR
Carlos Chiarelli

MEDIDA PROVISÚRIA N? 204, DE 2 DE AGOSTO
DE 1990
Institui normas para a defesa da concorrência e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição
que lhe confere o artigo 62 da Constituição, adota a seguinte
medida provisória, com força de lei:
Art. 1? Compete à Secretaria Nacional de Direito Econômico, por meio de seu Departamento Nacional de Proteção e Defesa Econômica (DNPDE), a apuração e correção das anomalias
de comportamento dos setores, empresas ou estabelecimentos,
bem como de seus administradores e controladores, capazes de
perturbar, direta ou indiretamente, os mecanismos de formação
de preços e a colocação de bens e serviços no mercado, de forma
a interferir com os princípios constitucionais balizadores da ordem econômica.
Parágrafo único. O DNPDE atuará de oficio, mediante
provocação de órgão ou entidade da Administração Pública, ou
em razâo de representação.
Art. 2? O DNPDE, tomando conhecimento, fundado em
provas ou indícios, das ocorrências referidas no artigo I?, notificará, em 8 (oito) dias, seu possível agente causador para prestar esclarecimentos no prazo de 15 (quinze) dias, prorrogável a
(1) Coleção das Leis. Brasília, 182(3):1861, maio/jun. 1990.
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 182(4):2485-2526, jul./ago. 1990.
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juízo e na extensão que o DNPDE considerar adequada à espé.
cie.
§ 1? Para efeito de apuração das ocorrências, o DNPDE
poderá, em caráter confidencial, requisitar do possível agente

causador, de qualquer órgão ou entidade da Administração Pública, de empresas, firmas individuais, estabelecimentos, administradores e controladores, o fornecimento, no prazo de 15
(quinze) dias, prorrogável na forma do caput, de documentos
informações ou esclarecimentos que julgar necessários.
'
§ 2? Quando se tratar de dumping, mediante importação,
no todo ou em parte, de produto estrangeiro, o DNPDE deverá,
ainda, comunicar a ocorrência ao Ministério da Economia, Fazenda e Planejamento, a fim de serem tomadas as medidas
cabíveis.
Art. 3? Analisado o material coligido na forma do disposto no art. 2?, o DNPDE alternativamente:
a) arquivará o processo se, fundamentadamente, considerar
inexistentes ou insubsistentes as ocorrências que haviam determinado sua instauração;
b) ou, em caso contrário, encaminhará relatório ao possível

agente causador, a fim de que este, em 15 (quinze) dias, prorrogáveis a juízo e na extensão que o DNPDE considerar adequada
à espécie, comprove a improcedência da representação.
Parágrafo único. O silêncio do possível agente causador,
em face do relatório referido na letra b supra, será tido como
confissão da responsabilidade pelas ocorrências deduzidas na
representação.
Art. 4? Verificada a procedência da representação, o
DNPDE, em circunstanciado relatório final, que evidenciará os
fundamentos do juízo, recomendará ao agente causador as medidas de correção cabíveis, com indicação dos prazos de seu atendimento.
§ 1? Desatendida a recomendação, o DNPDE providenciará, conforme o caso, cumulativa ou alternativamente:
a). a declaração de inidoneidade concorrencial do agente
causador, para fins de habilitação em licitação ou contratação,
promovendo a publicação do ato no órgão oficial;
b) a inscrição do agente causador no Cadastro Nacional de
Defesa do Consumidor;
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 182(4):2485-2526, jul./ago. 1990.
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c) a recomendação de que não seja concedido ao agente causador parcelamento de tributos federais por ele devidos;
d) o encaminhamento do processo ao Cade para as medidas
de sua competência.
§ 2? Reconhecida pelo DNPDE a cessação das práticas
xnotivadoras da representação, e desde que não se trate de reincidência, ficam automaticamente suspensas as providências previstas no parágrafo anterior.
§ 3? Em caso de reincidência, o processo será encaminhado automaticamente ao Cade, nas hipóteses de abuso de poder
econômico, e as providências previstas nas alíneas a, b e c do §
1? permanecerão em vigor por um período não inferior a doze
nem superior a trinta e seis meses, contados da data do reconhecimento, pelo DNPDE, da cessação das práticas motivadoras daquelas providências.
Art. 5? Verificada a improcedência da representação o
DNPDE, fundamentadamente, recomendará ao Secretário Nacional de Direito Econômico o arquivamento do processo.
Art. 6? O Conselho Administrativo de Defesa Econômica
(Cade), criado pela Lei n? 4.137 111, de 10 de setembro de 1962, órgão integrante da estrutura do Ministério da Justiça, com as
competências previstas na referida lei e nesta medida provisória, funcionará junto à Secretaria Nacional de Direito Econômico do Ministério da Justiça, que lhe dará suporte de pessoal e
administrativo.
Parágrafo único. O Cade contará com 4 (quatro) Conselheiros e um Presidente, todos de notório conhecimento jurídico
ou econômico, nomeados pelo Presidente da República por indicação do Ministro da Justiça, e demissíveis ad nutum.
Art. 7? Por infração à Lei n? 4.137, de 10 de setembro de
1962, o Cade poderá recomendar a desapropriação de empresas,
de suas ações ou quotas, às quais deverão ser, no mais breve
tempo possível, objeto de alienação mediante licitação ou alienação em bolsas de valores.
Art. 8? O artigo I? da Lei n:' 7.347121, de 24 de julho de 1985,
fica acrescido de um parágrafo único com a seguinte redação:
(1) Coleção das Leis. Brasília, (7):147, out./dez. 1962.
(2) Coleção das Leis. Brasília, (5):29. jul./set. 1985.
Cal. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 182(4):2485-2526. jul./ago. 1990.
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«Parágrafo único. As ações previstas nesta lei, inclusive 8
cautelar, poderão também ser propostas pelo Procurador-Gera]
do Cade, a juízo e por decisão do órgão, para prevenir ou corri.
gir o abuso do poder econômico. cabendo ao juiz liminarmente
determinar, em razão de fundamentado pedido do autor, a aplicação de qualquer das sanções previstas na Lei n? 4.137, de 10
de setembro de 1962.0>
Art. 9? São declarados extintos os mandatos dos atuais
Conselheiros do Cade.
Art. 10. Ressalvados os de Conselheiros e o de Presidente,
passam a integrar a estrutura da Secretaria Nacional de Direito
Econõmico do Ministério da Justiça os atuais cargos e funções
do Cade.
Art. 11. Os processos em curso no Cade, na data da entrada em vigor, desta medida provisória, serão enviados ao
DNPDE, que os examinará na forma do disposto nos artigos 2?
a 5?, no prazo de 360 (trezentos e sessenta) dias.
Art. 12. A Secretaria Nacional de Direito Econômico e o
Cade poderão representar ao Ministério Público, com vistas à
aplicação da Le(n? 1.521(3), de 26 de dezembro de 1951.
Art. 13. As decisões administrativas previstas nesta medida provisória deverão ser referendadas pelo Secretário Nacional
de Direito Econômico e serão passíveis de recurso, voluntário
ou de ofício, com efeito suspensivo, ao Ministério da Justiça.
Parágrafo único. Em caso de negativa do referendo o assunto será submetido à decisão do Secretário Executivo do Ministério da Justiça.
Art. 14. Esta medida provisória entra em vigor na data de
sua publicação, revogadas as disposições em contrário, em especial, os artigos 26 a 46 da Lei n? 4.137, de 10 de setembro de
1962.

Brasília, 2 de agosto de 1990; 169? da Independência e
102? da República.
FERNANDO COLLOR
Bernardo Cabral
Zélia M. Cardoso de Mello
(3) Coleção da Leis. Brasília, (7):105, out./dez. 1951.
CoL Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 182(4):2485-2526, jul./ago. 1990.
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MEDIDA PROVISÚRIA N? 205, DE 7 DE AGOSTO
DE 1990
Dispõe sobre o controle prévio das exportações e importações de açúcar, álcool,
mel rico ou mel residuàl (melaço).

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição
que lhe confere o art. 62 da Constituição, adota a seguinte medida provisória, com força de lei:
Art. I? A emissão de Guia de Exportação ou documento
de efeito equivalente, relativamente às exportações e importações de açúcar, álcool, mel rico ou mel residual (melaço), poderá
sujeitar-se a controle prévio com objetivo de assegurar o abastecimento do mercado interno e a formação dos estoques de segurança.
Parágrafo único.
operações:

O disposto neste artigo não se aplica às

a) amparadas em autorizações de produção de açúcar para
exportação deferidas pelo extinto Instituto do Açúcar e do Álcool até 31 de maio de 1990, em conformidade com o Plano de
Safra 1989/90, e que contem com liberações de embarque fornecidas pelo extinto Instituto do Açúcar e do Álcool ou pela Secretaria do Desenvolvimento Regional da Presidência da República;

b) de drawback que envolvam importação e exportação de
açúcar, álcool, mel rico invertido, ou melaço.
Art. 2? Esta medida provisória entra em vigor na data de
sua publicação.
Art. 3? Revogam-se as disposições em contrário.
Brasília, 7 de agosto de 1990; 169? da Independência e
102? da República.

FERNANDO COLLOR
Zélia M. Cardoso de Mello
Ozires Silva
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 182(4):2485-2526, jul./ago. 199f).
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MEDIDA PROVISÚRIA N? 206, DE 8 DE AGOSTO
DE 1990
Dispõe sobre a natureza jurídica do
Instituto Brasileiro do Patrimônio Cultural
(IBPC) e da Biblioteca Nacional.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição
que lhe confere o art. 62 da Constituição, adota a seguinte medi·
da provisória, com força de lei:
Art. I? Fica atribuída a natureza jurídica de autarquia ao
Instituto Brasileiro do Patrimônio Cultural (IBPC), a que se refere o inciso 11 do art. 2? da Lei n? 8.029<'1, de 12 de abril de
1990.
Art. 2~ Fica atribuída à Biblioteca Nacional,a que se refe.
re o inciso 111 do art. 2? da Lei n? 8.029, de 12 de abril de 1990, a
natureza jurídica de fundação.
Art. 3~ Esta medida provisória entra em vigor na data de
sua publicação.
Brasília, 8 de agosto de 1990; 169? da Independência e
102? da República.
FERNANDO COLLOR
Bernardo Cabral
MEDIDA PROVISÚRIA N? 207, DE 13 DE AGOSTO
DE 1990
Estabelece regras para a livre negociação de reajuste das mensalidades escolares
e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição
que lhe confere o art. 62 da Constituição Federal, adota a seguinte medida provisória, com força de lei.
Art. 1? A livre negociação de reajuste das mensalidades
escolares das instituições de ensino privado de primeiro, segundo e terceiro graus, bem assim das pré-escolas, reger-se-á pelo
disposto nesta medida provisória.
(1) Coleção das Leis. Brasília, 182(2, t.l):768, mar.vabr. 1990.
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 182(4):2485-2526, jul./ago. 1990.
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Art. 2? São partes legítimas da livre negociação:
I -

no ensino de terceiro grau:

a) a administração da instituição;

bl o corpo discente respectivo, representado na forma dos
§§ 1? e 2? deste artigo;
11 - nas escolas de primeiro e segundo graus e nas pré-

escolas, obedecida a ordem de prioridade:
a) a associação de pais da escola, devidamente legalizada;
b) a assembléia geral de pais de alunos;
c) a associação estadual de pais de alunos ou a federação
de associações de pais de alunos devidamente regularizada.
§ I? O corpo discente será representado nas negociações
por três alunos por curso, podendo o conselho universitário ou
colegiado da instituição estabelecer número maior.
§ 2? Os representantes do corpo discente serão escolhidos
em eleições convocadas pelos diretórios acadêmicos ou pelos diretórios centrais de estudantes e, na ausência destes, pela instituição.

Art. 3? A convocação das partes, para o processo de livre
negociação. será feita pela instituição de ensino, com a antece-

dência de pelo menos dez dias úteis, mediante:
I - convite escrito, com aviso de recebimento, às associações de pais ou aos diretórios acadêmicos ou centrais de estu-

dantes;
11 -

edital publicado na imprensa local e convite-circular,

encaminhado aos pais por intermédio dos alunos, convocando a

assembléia geral de pais de alunos.
Parágrafo único. O convite, edital ou convite-circular explicitará data, horário e local da reunião, número de presentes

para instalação dos trabalhos e advertência sobre as implicações decorrentes do não-comparecimento;

Art. 4? As assembléias gerais de pais de alunos se instalarão com a presença da maioria absoluta de pais ou representantes dos alunos da instituição e deliberarão por maioria de votos
dos presentes, em votação secreta.
§ 1?

Não terão direito a voto os alunos bolsistas.
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 182(4):2485-2526, jul./ago. 1990.

2506
§ 2? Não sendo alcançado o quorum previsto neste artigo
ou não havendo decisão pela assembléia, passarão a representar
o corpo discente, nas negociações, as associações estaduais de
pais ou as federações de associações de pais, devidamente regu..
larizadas que serão convocadas pela instituição de ensino, na
forma do art. 3?, inciso I, com a antecedência de cinco dias
úteis.
Art. 5? O processo de livre negociação observará os seguintes trâmites e prazos:
I - até o último dia útil anterior ao da data designada
para a realização da reunião ou assembléia, as entidades representativas do corpo discente depositarão na secretaria da instituição, mediante recibo, as listas nominais dos respectivos representantes;
11 - na reunião ou assembléia geral, as partes firmarão
compromisso de juízo arbitral, nos termos dos arts. 1.072 e seguintes do Código de Processo Civil, observado o disposto nes. ta medida provisória;
lU - a instituição apresentará, na reunião ou assembléia.
sua proposta, bem assim seus planos de custos, livro de registro de matrículas visado pela autoridade competente, relação de
bolsistas e demais elementos necessários;
IV - não encerradas, no prazo de cinco dias úteis, as negociações, será instaurado o juízo arbitral, devendo a sentença
ser proferida em igual prazo.
§ 1? Os planos de custos de que trata o inciso III deste artigo serão apresentados, nas instituições de terceiro grau, pelos
conselhos universitários ou colegiado superior da mantenedora
e nos demais graus e pré-escolas, pelos respectivos dirigentes.
§ 2? A primeira negociação terá como base os preços homologados pelo Conselho Federal ou Conselhos Estaduais e do
Distrito Federal, na forma da Lei n? 8.039(11, de 30 de maio de
1990.
Art. 6? O compromisso de juízo arbitral (art. 5?, lI) será
firmado pelos representantes legais da instituição do ensino, pelos representantes das associações e federação, conforme cons(1) Coleçéo das Leis. Brasília. 182(3):1811, maio/fun. 1990.
Col. Leis Rep. Fed_ Brasil, Brasília, 182(4):2485-2526. jul./ago. 1990.
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tar da ata d.os trabalhos da reunião, que fará parte integrante
do compromIsso.
Parágrafo único. O compromisso do árbitro, Ou recusa, será firmado perante a secretaria da instituição de ensino, no praZO de vinte e quatro horas contados do encerramento da negociação (art. 5?, IV).
Art. 7? Enquanto não for definido o índice de reajuste, as
instituições praticarão os preços homologados pelo conselho de
educação competente, nos termos da Lei n? 8.039, de 30 de maio
de 1990.
Parágrafo único. Proferida a sentença arbitral, o reajuste
nela estabelecido terá aplicação imediata. Se as partes admitirem cláusula de recurso, a eventual diferença será reposta nos
termos da decisão em grau de recurso.
Art. 8? As unidades da Campanha Nacional de Escolas da
Comunidade (CNEC) terão suas mensalidades estabelecidas, ao
nível de cada escola, pelas respectivas diretorias dos Conselhos
Comunitários Cenecistas, integradas pelos sócios e pais de alunOS.

Art. 9? As instituições de ensino que não adotarem os procedimentos previstos nesta medida provisória continuarão sujeitas ao regime de que trata a Lei n? 8.039, de 30 de maio de 1990.
Art. 10. Esta medida provisória entra em vigor na data de
sua publicação.
Art. 11. Revogam-se as disposições em contrário.
Brasília, 13 de agosto de 1990; 169? da Independência e
102? da República.
FERNANDO COLLOR
Carlos Chiarelli

MEDIDA PROVISÚRIA N? 208, DE 17 DE AGOSTO
DE 1990
Autoriza o Poder Executivo -a abrir
ao Orçamento da Seguridade Social da União crédito extraordinário no valor de Cr$
130.400.000,00, para os fins que especifica.

Cal. Leis Rep: Fed. Brasil, Brasília, 182(4):2485-2526, juL/ago. 1990.
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o PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição
que lhe confere o artigo 62 da Constituição Federal, adota a seguinte medida provisória com força de lei:
Art. I? Fica o Poder Executivo autorizado a abrir ao Orçamento da Seguridade Social da União (Lei n? 7.999, de 31 de
janeiro de 1990). em favor do Ministério da Justiça, crédito extraordinário no valor de Cr$130AOO.000,00 (cento e trinta milhões e quatrocentos mil cruzeiros), para atender à programação
constante do Anexo I desta medida provisória.
Art. 2? Os recursos necessários à execução do disposto no
artigo anterior são provenientes do cancelamento da dotação
constante do Anexo II desta medida provisória e no montante
especificado.
Art. 3? O Departamento do Tesouro Nacional do Ministério da Economia, Fazenda e Planejamento colocará, imediatamente, o valor integral deste crédito extraordinário à disposição
do Ministério da Justiça.
Art. 4? Fica o Poder Executivo autorizado a abrir créditos
adicionais à conta de recursos oriundos de convênios entre órgãos federais, decorrentes da aplicação desta medida provisória, desde que respeitados os objetivos e metas da programação
aprovada.
Art. 5~ Esta medida provisória entrará em vigor na data
de sua publicação.
Art. 6~ Revogam-se as disposições em contrário.
Brasília, 17 de agosto de 1990; 169? da Independência e
102? da República.
FERNANDO COLLOR
Bernardo Cabral
Zélia M. Cardoso de Mello
Os anexos estão publicados no DO de 20.8.1990. págs. 15711/15712.

MEDIDA PROVISÚRIA N? 209, DE 21 DE AGOSTO
DE 1990
Dispõe sobre as funções de confiança a
que se refere a Lei n.o 7.596(1), de 10 de abril
de 1987, e dá outras providêncías.
(1) Coleção das Leis. Brasília, (3):45, abr.Ziun. 1987.
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília. 182(4):2485-2526, jul./ago. 1990.
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o PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição
ue lhe confere o art. 62 da Constituição, adota a seguinte mediq provlsona,
. . . com f orça dee lei
da
81:
Art. 1? São transformadas em Funções Gratificadas (FG)
as funções de confiança integrantes do Plano Único de Classificação e Retribuição de Cargos e Empregos das instituições fe-

derais de ensino a que se refere o art. 3? da Lei n? 7.596, de 10
de abril de 1987.
§ I? Os servidores que vierem a ser designados para Funções Gratificadas terão sua remuneração acrescida dos valores
correspondentes a cada nível, constantes do anexo a esta medida provisória.
§ 2? Poderão ser designados para o exercício de Funções
Gratificadas pessoas não pertencentes ao quadro ou tabela permanente da instituição, até o máximo de dez por cento do respectivo total da lotação.
§ 3? Os valores referidos no § I? serão revistos nas mesmas bases e épocas de reajustamento geral dos vencimentos e
salários dos servidores públicos federais.
§ 4? As funções gratificadas serão exercidas obrigatoriamente em tempo integral.
Art. 2?

O Poder Executivo fixará, mediante decreto, no

prazo de trinta dias contados da data da publicação desta medida provisória, o quadro distributivo das Funções Gratificadas,
por nível e para cada instituição.
Art. 3? Fica vedada, nas instituições federais' de ensino, a
concessão de qualquer gratificação pela participação em órgão
de deliberação coletiva ou por serviços especiais.
Art. 4? Os efeitos financeiros decorrentes do disposto nos
artigos precedentes vigorarão a partir do primeiro dia do mês
subseqüente ao da publicação do decreto a que se refere o art.
2?

Art. 5? O art. 8? do Decreto-lei n? 46512), de 11 de fevereiro
de 1969, passa a vigorar com a seguinte redação:
"Art. 8? O pessoal docente das universidades e demais instituições federais de ensino superior terá direito a
(2) Coleção das Leis. Brasília, (1):66, jan./mar. 1969.
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 182(4):2485-2526, jul./ago. 1990.
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trinta dias de férias anuais, feitas as competentes escalas
de modo a assegurar o cumprimento do disposto no § 2? do
art. 28 da Lei n? 5.540 (3 ), de 28 de novembro de 1968».
Art. 6? Esta medida provisória entra em vigor na data de
sua publicação.
Art. 7? Revogam-se os arts. 32 e 38 do Plano Único de
Classificação e Retribuição de Cargos e Empregos, instituído
pelo Decreto n? 94.6641 41, de 23 de julho de 1987, o Decreto n?
95.689 (5) , de 29 de janeiro de 1988, e demais disposições em contrário.
Brasília, 21 de agosto de 1990; 169? da Independência e
102? da República.
FERNANDO COLLOR
Carlos Chiarelli

ANEXO
Refere-se à Medida Provisória n? 209, de 21 de agosto de 1990
Retribuição da Função Gratificada
Código da Função Gratificada

Valor da Gratificação

FG-l
FG-2
FG-3
FG-4

70.164,73
59.970,05
51.220,89
43.716,19
36.217,21
28.966,30
23.173,04
17.165,21
12.260,87

FG·5
FG-6
FG-7
FG·8
FG-9

(3) Coleção das Leis. Brasília, (7):152, out.ldez. 1968.
(4) Coleção das Leis. Brasília, (6):193, jul./set. 1987.
(5) Coleção das Leis. Brasília, (2):107, jan.Zmar. 1988.
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 182(4):2485-2526, jul./ago. 1990.
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MEDIDA PROVISÓRIA N? 210, DE 22 DE AGOSTO
DE 1990
Transforma funções do Grupo Direção
e Assistência Intermediárias em funções de

Direção Intermediária e dá outras providências.

o PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição
que lhe ~o,n~ere o art. 62 da Constituição, adota a seguinte medida proVlsona, com força de lei:
ArL I? São transformadas em funções de confiança de Direção Intermediária - Código DI, sem aumento de despesa,
19,280 (dezenove mil, duzentas e oitenta) funções de confiança
do Grupo Direção e Assistência Intermediárias (DAI), mantido o
valor unitário de Cr$8,212,27 (oito mil, duzentos e doze cruzeiros e vinte e sete centavos) mensais.
Art. 2? A Direção Intermediária corresponde o exercício de
atividade de chefia de seção, setor, núcleo. agência, posto ou
equipe, em unidades centrais ou descentralizadas.
Art. 3? A designação para o exercicio de Função de Direção Intermediária deverá recair, exclusivamente, em servidor
ocupante de cargo ou emprego efetivo do Quadro ou Tabela do
próprio órgão ou entidade, que guarde relação direta com as
competências das respectivas unidades organizacionais, cuja remuneração será acrescida do valor fixado no art. 1~.
§ I? No caso ·de insuficiência de servidores que preencham
os requisitos referidos no caput, a designação poderá recair, em
caráter excepcional, em outro servidor do órgão ou entidade.
§ 2~ Um terço, no mínimo, dos servidores designados para
o exercício de Função de Direção Intermediária devem ser ocupantes de cargos ou empregos de nivel médio,
Art. 4? O exercicio de Função de Direção Intermediária
será considerado para efeito de progressão e ascensão funcional
e de escolha para o desempenho de cargo em comissão de
nível mais elevado,
Art. 5? Os servidores ocupantes de Função de Direção Intermediária ficam sujeitos ao regime de quarenta horas semanais de trabalho,
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 182(4):2485-2526, jul./ago. 1990.
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Art. 6~ Fica o Poder Executivo autorizado a extinguir
25.453 (vinte e cinco mil, quatrocentos e cinqüenta e três) fun.
ções de confiança, remanescentes do Grupo- Direção e Assistên~
cia Intermediárias (DAI), criado com base no art. 4~ da Lei n?
5.645111, de 10 de dezembro de 1970.
Art. 7~ Os servidores ocupantes das funções a serem extintas com base no artigo anterior poderão, no interesse da Ad.
ministração, ser mantidos no exercício de suas atribuições até
30 (trinta) dias após a publicação dos decretos de Estrutura Re.
gimental dos órgãos ou entidades.
Art. 8~ Esta medida provisória entra em vigor na data de
sua publicação.
Art. 9? Revogam-se as disposições em contrário.
Brasília, 22 de agosto de 1990; 169~ da Independência e
102~ da República.
FERNANDO COLLOR
Bernardo Cabral
MEDIDA PROVISÚRIA N~ 211, DE 24 DE AGOSTO
DE 1990
Dispõe sobre a garantia de Salário Ele- .
tivo e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição
que lhe confere o art. 62 da Constituição, adota a seguinte medida provisória, com força de lei:
Art. 1~ Será assegurada a garantia do Salário Efetivo a
todo trabalhador, na primeira data-base respectiva, após o término do prazo de vigência estabelecido no último acordo, convenção ou sentença normativa de dissídio coletivo de trabalho.
Parágrafo único. Ê lícito ao empregador, em caso de força
maior, prejuízos ou situação econômico-financeira que ponha
em risco o empreendimento. argüir na Justiça do Trabalho a inviabilidade de atender ao disposto no caput, ficando suspensa a
garantia do Salário Efetivo até a decisão de última instância.
(1) Coleção das Leis. Brasília, (7):78, out.ldez. 1970.
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília. 182(4):2485-2526. jul./ago. 1990.
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Art. 2? Para os efeitos do disposto nesta medida provisória, considera-se:
I - Data-base a data de reajuste anual dos salários e fixação das demais condições de trabalho aplicáveis, pelo período
de um ano, aos contratos individuais de trabalho, relativos a
cada categoria profissional;
U - Salário Efetivo àquele que assegure a reposição de
perdas salariais, na forma do art. 3?, considerada a vigência do
último acordo, convenção ou sentença- normativa de dissídio coletivo de trabalho; e
lU - Fator de Recomposição Salarial (FRS) a unidade de
valor para o cálculo do Salário Efetivo.
Art. 3? O Salário Efetivo de que trata esta medida provisória, expresso em FRS, será calculado:
I - dividindo-se o valor do salário de cada mês pelo FRS
correspondente ao dia do efetivo pagamento; e
U - extraindo-se a média aritmética do valor, em FRS,
dos salários dos meses de vigência do último acordo, convenção
ou sentença normatíva de dissídio coletívo de trabalho.
§ I? Na hipótese de adiantamento de salário, no todo ou
em parte, far-se-á a divisão de que trata o inciso I, utilizando-se
O valor do FRS correspondente ao dia do efetivo pagamento de
cada parcela adiantada.
§ 2? Sem prejuízo do direito do empregado à respectiva
percepção, não serão computados, no cálculo do Salário Efetivo:

a) o décimo-terceiro salário ou gratificação equivalente;
b) as parcelas de natureza não habitual;
c) o abono de férias; e
d) as parcelas percentuais incidentes sobre o salário.
§ 3? As parcelas percentuais referidas na alínea d do parágrafo anterior serão aplicadas após a conversão do Salário Efetivo em cruzeiros, na forma do disposto no art. 4?

Art. 4? O Salário Efetivo, calculado na forma do disposto
no artigo anterior, será convertido em cruzeiros, pelo valor do
FRS correspondente ao último dia do mês relativo à data-base
de que trata o art. I?
Cal. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 182(4):2485-2526, jul./ago. 1990.
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Art. 5? O valor do FRS será de Cr$1.00 (um cruzeiro), em
primeiro de março de 1989, sendo corrigido pela variação pro rata dia Índice de Preços ao Consumidor (IPC), calculado pela
Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), correspondente ao mês seguinte ao de referência do FRS.
§ 1? O Ministro da Economia, Fazenda e Planejamento divulgará, no primeiro dia útil de cada mês, tabela atualizada dos
valores do FRS, tomando por base o valor estimado do IPC referente aos meses que ainda não tenham sido calculados.
§ 2? O FRS será automaticamente extinto em 1? de agosto
de 1991.
Art. 6? Na hipótese de o valor estimado do IPC ser diferente do efetivamente verificado, com a conseqüente alteração
nos valores do FRS, e observado o princípio da irredutibilidade
salarial, no segundo mês após a data-base definida no art. I?
será corrigido o Salário Efetivo e pagas as diferenças entre o
valor corrigido e os salários já pagos desde a data-base:
I - recalculando-se o seu valor pela aplicação da tabela
atualizada do FRS, conforme disposto no art. 3? e convertendoo em cruzeiros, de acordo com o art. 4~; e
II - subtraindo-se do valor calculado, nos termos do disposto no inciso anterior, o valor do salário acordado na database e aplicando-se sobre as diferenças mensais devidas a va-riação acumulada .do IPC, respectivamente no bimestre e no
mês anterior.
Art. 7? O disposto nos artigos anteriores não impede que
o empregador, respeitado o princípio da irredutibilidade salarial, efetue ajustes nos salários de seus empregados, de modo a
preservar a respectiva estrutura de cargos e salários ou quadro
de carreira.
Art. 8? Respeitada a livre negociação salarial entre empregados e empregadores, nos termos do disposto no art. 3? da Lei
n? 8.03011), de 12 de abril de 1990, todos e quaisquer reajustes
salariais ocorrerão:
I - na data-base referente à respectiva categoria profissional; e
(1) Coleçêo das Leis. Brasília, 182(2, t.1):779, mar./abr. 1990.
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 182(4):2485-2526, jul./ago. 1990.
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II - uma umca vez, entre a data-base de cada ano e a
d ta·base do ano imediatamente posterior, se assim estiver es:belecido eI? acordo, convenção ou sentença normativa de
dissídio coletivo de trabalho.
Art. 9? Será assegurado aos trabalhadores, no mês de
agosto de 1990, um abono no valor de Cr$3.000,00 (três mil cruzeiros), desde que o valor do salário referente ao mês de agosto
de 1990, somado ao valor do abono concedido, não ultrapasse a
Cr$26.017,30 (vinte e seis mil, dezessete cruzeiros e trinta centavos).
§ 1? Se a soma referida no caput deste artigo ultrapassar a
Cr$26.017,30 o abono será reduzido de forma a garantir a condiçãO estabelecida no caput.
§ 2~ O abono a que se refere este artigo não será incorporado aos salários, a qualquer título, nem será sujeito a quaisquer incidências de caráter tributário ou previdenciário.
Art. 10. É vedado o repasse aos preços dos reajustes salariais e do abono de que trata esta. medida provisória.
Parágrafo único. A inobservância do disposto neste artigo
constituirá a infração de que trata a alínea a do art. 11, e importará na aplicação das penalidades previstas no caput do art. 11
e no art. 12, todos da Lei Delegada n? 4(2), de 26 de setembro de
1962, com as modificações introduzidas pelas Leis n?s 7.784 (3) ,
de 28 de junho de 1989, e 8.035 (4) , de 27 de abril de 1990.
Art. 11. Serão nulas, de pleno direito, as cláusulas de
acordo ou convenção entre empregados e empregadores que estabeleçam reposição de perda salarial em desacordo com o disposto nesta medida provisória.
Art. 12. O disposto nesta medida provísória, à exceção do
estipulado no art. 9?, não se aplica:
I - aos vencimentos, soldos e demais remunerações e
vantagens pecuniárias de servidores públicos civis e militares
da Administração Pública Federal direta, autárquica e fundacional; e
(2) Coleção da~ Leis. Brasília, (5):19, iul.Zset. 1962.
(3) Coleção das Leis. Brasília, 181(3):889, maío/jun. 1989.
(4) Coleção das Leis. Brasília, 182(2, t.l):806, mar./abr. 1990.

Col. Leis Rep. .Fed. Brasil, Brasília, 182(4):2485-2526, jul./ago.l990.
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II
às rendas mensais dos benefícios pagos pela Previ.
dência Social ou pela União.
Art. 13. O Ministro da Economia, Fazenda e Planejamento
expedirá as instruções que se fizerem necessárias à execução do
disposto nesta medida provisória.
Art. 14. Ficam convalidados os atos praticados com fun.
damento nas Medidas Provisórias n? 193151, de 25 de junho de

1990, e n? 199(6 ) , de 26 de julho de 1990.
Art. 15. Esta medida provisória entra em vigor na data de
sua publicação.
Art. 16. Revogam-se as disposições em contrário.
Brasília, 24 de agosto de 1990; 169? da Independência e
102? da República.
FERNANDO COLLOR
Zélia M. Cardoso de Mel10
Antqnio Magri
MEDIDA PROVISÚRIA N? 212, DE 29 DE AGOSTO
DE 1990
Dispõe sobre a atualização do Bônus dQ
Tesouro N ecionel e dos depósitos de poupança e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição
que lhe confere o art. 62 da Constituição, adota a seguinte medida provisória, com força de lei:
Art. 1? O valor nominal das Obrigações do Tesouro N acíonal (OTN), emitidas anteriormente a 15 de janeiro de 1989 (art.
6? do Decreto-Lei n? 2.2841 11, de 10 de março de 1986) e do Bônus do Tesouro Nacional (BTN) será atualizado, no primeiro dia
de cada mês, pelo Índice de Reajuste de Valores Fiscais (IRVF),
divulgado pela Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Es(5) Coleção das Leis. Brasília, 182(3):1858, maio/jun, 1990.

(6) V. pág. 2487. deste volume.
(1) Coleção das Leis. Brasília, (1);10, jan.vmar, 1986.

Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 182(4):2485-2526, jul./ago. 1990.
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tatística (IBGE), de acordo co,? metodologia estabelecida em
portaria do Ministro da Economia, Fazenda e Planejamento.
Parágrafo único. O valor do BTN Fiscal do primeiro dia
útil de cada mês corresponderá ao valor do BTN fixado para o
J]1esmo mês.

Art. 2? Os depósitos de poupança, em cada período de
rendimento. serão atualizados monetariamente pela variação do
valor nominal do BTN e renderão juros de cinco décimos por
cento ao mês.
§ I? A atualização monetária e os juros serão calculados
sobre o menor saldo diário apresentado em cada período de rendimento.
§ 2? Para os efeitos do disposto neste artigo, considera-se
período mínimo de rendimento:
a) para os depósitos de pessoas físicas e entidades sem fíns
lucrativos, o mês corrido a partir da data de aniversário da conta de depósito de poupança; e
b) para os demais depósitos, o trimestre corrido a partir da
data de aniversário da conta de depósito de poupança.
§ 3? A data de aniversário da conta de depósito de poupança será o dia do mês de sua abertura, considerando-se a data de aniversário das contas abertas nos dias 29, 30 e 31 como o
dia I? do mês seguinte.
§ 4? A atualização monetária de que trata este artigo será
computada mediante a aplicação da variação do valor nominal
do BTN verificada:
a) para os depósitos de pessoas físicas e entidades sem fíns
lucrativos, no mês imediatamente anterior ao do crédito de rendimentos; e
b) para os demais depósitos, no trimestre encerrado no mês
imediatamente anterior ao do crédito de rendimentos.
§ 5? O crédito da atualização monetária e dos juros será
efetuado:
a) mensalmente, na data de aniversário da conta, ou no primeiro dia útil seguinte, caso a data de aniversário não seja dia
útil, para os depósitos de pessoas físicas e entidades sem fins
lucrativos; e
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 182(4):2485-2526, jul./ago. 1990.
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b) trimestralmente, na data de aniversário no último mês
do trimestre, ou no primeiro dia útil seguinte, caso a data de
aniversário não seja dia útil, paraos demais depósitos.
§ 6? A taxa de juros fixada no caput deste artigo aplica-se
aos depósitos de poupança livre e rural, devendo para as demais modalidades prevalecer aquela estabelecida na legislação e
atos normativos específicos.
Art. 3? O disposto no artigo anterior aplica-se ao crédito
de rendimentos realizado a partir do mês de junho de 1990, inclusive.
Art. 4? Fica autorizado, a partir de 13 de setembro de
1990, o pagamento integral, em cruzados novos, de saldo devedor de mutuários junto ao Sistema Financeiro da Habitação
(SFHI, desde que seja efetuado em parcela única e o contrato
esteja enquadrado rias condições da Lei n? 8.0041 21, de 14 de
março de 1990.
§ i? Nos casos em que a propriedade do imóvel habitacional financiado por instituição integrante do SFH seja comum a
mais de uma pessoa, admitir-se-á a utilização de saldos em cruzados novos de titularidade dos co-proprietários, para a finalidade indicada neste artigo.
§ 2? Poderão ser utilizados para a finalidade e nas condições previstas neste artigo, observada a legislação pertinente,
os saldos das contas vinculadas do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) do proprietário ou co-proprietários do
imóvel.
§ 3? Os recursos em cruzados novos recebidos pelas instituições financeiras na quitação das dívidas de que trata este artigo:
a) ficarão depositados em nome da instituição financeira,
no Banco Central do Brasil, e convertidos em cruzeiros, a partir
de 16 de setembro de 1991, em doze parcelas mensais, iguais e
sucessivas;
b) serão atualizados monetariamente pela variação do BTN
Fiscal, a partir da data de quitação da dívida junto ao agente fi-

(2) Coleção das Leis. Brasília, 182(2, t.l):677, mar.Zabr. 1990.
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 182(4):2485-2526, jul./ago. 1990.
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anceiro" acrescidos de juros equivalentes a seis por cento ao
:n o ou fração pro rata;
c) não poderão ser utilizados no recolhimento de cruzados
novos ao Banco Centrai do Brasil, para os fins previstos no art.
9~ da Lei n~ 8.024 (3 ) , de 12 de abril de 1990; e
d) terão a titularidade transferida à Caixa Econômica Federal até o limite recebido dos mutuários, no caso de quitação de
co~tratos celebrados com recursos de repasses ou refinanciamentos do extinto Banco Nacional da Habitação, observado o
disposto nas alíneas anteriores.

Art. 5? Ficam isentos do Imposto de Renda os rendimentos cujos beneficiários sejam pessoas físicas, entidades sem fins
lucrativos e pessoas jurídicas não tributados com base no lucro
real:
I - creditados, a partir de I? de junho de 1990, em contas
de depósitos de poupança; e
11 - produzidos, a partir de 19 de março de 1990, pelos
cruzados novos não convertidos em cruzeiros, nos termos dos
arts. 5?, 6? e 7? da Lei n? 8.024, de 1990.
Parágrafo único. No caso de pessoas jurídicas tributadas
com base no lucro real, os rendimentos referidos neste artigo
continuarão integrando a base de cálculo do imposto, no encero
ramento do período-base de apuração.
Art. 6? O Imposto sobre Operações de Crédito, Câmbio e
Seguro, ou Relativas a Títulos ou Valores Mobiliários será cobrado, à alíquota máxima de um e meio por cento por dia, sobre
o valor das operações relativas a crédito e a títulos e valores
mobiliários, limitado o imposto ao valor dos encargos ou do
rendimento da operação.
§ I? O Poder Executivo, em consonância com os objetivos
da política monetária, estabelecerá alíquotas diferenciadas do
imposto de que trata este artigo, em função do prazo e da natureza da operação.
§ 2? Ficam excluídas da incidência do imposto de que trata este artigo as operações de aquisição de títulos e valores mo(3) Coleção das Leis. Brasília. 182{2, t.1):724, mar./abr. 1990.
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 182(4):2485-2526, jul./ago. 1990.
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biliários realizadas pelas instituições autorizadas a funcionar
pelo Banco Central do Brasil.
§ 3? O imposto de que trata este artigo será excluído da
base de cálculo do imposto de renda a que se refere o art. 47 da
Lei n? 7.799 141, de 10 de julho de 1989, incidente sobre o rendi.
mento real da operação, no caso da incidência sobre títulos ou
valores mobiliários.

Art. 7? Todos os títulos, valores mobiliários e cambiais
serão emitidos sempre sob a forma nominativa, sendo transmissíveis somente por endosso em preto.
§ I? Revestir-se-ão de forma nominativa os títulos, valores
mobiliários e cambiais em circulação antes da vigência desta
medida provisória, quando, por qualquer motivo, reemitidos,
repactuados, desdobrados ou agrupados.
§ 2? A emissão em desobediência à forma nominativa prevista neste artigo torna inexigível qualquer débito representado
pelo título, valor mobiliário ou cambial irregular.
§ 3? A Comissão de Valores Mobiliários regulamentará o
disposto neste artigo em relação aos valores mobiliários.

Art. 8? Fica autorizado o pagamento. em cruzados novos.
do valor de aquisição de bens imóveis residenciais de propriedade da União.
§ I? O produto da alienação dos bens de que trata este artigo será obrigatoriamente utilizado no resgate de títulos da
dívida pública federal, preferencialmente junto ao Banco Central do Brasil.
§ 2? O disposto no parágrafo anterior não se aplica ao produto da venda dos bens imóveis previstos nas Leis n? s 8.011 151,
de 4 de abril de 1990 e 8.025(61, de 12 de abril de 1990.

Art. 9? O Banco Central do Brasil fica autorizado a baixar
normas complementares aos dispositivos desta Medida Proviséria.
(4) Coleção das Leis. Brasília, 181(4): jul./ago. 1989.
(5) Coleção das Leis. Brasília, 182(2, t.l):693, mar.labr. 1990.
(6) Coleção das Leis. Brasília, 182(2, t.l):730, abr.labr. 1990.
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 182(4):2485-2526. jul./ago. 1990.
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Art. 10. Ficam convalidados os atos praticados com base
nas Medidas Provisórias nr s 189(7). de 30 de maio de 1990, e
195181, de 30 de junho de 1990, e 200 191, de 27 de julho de 1990.
Art. 11. Esta medida provisória entra em vigor na data de
sua publicação.
Art. 12. Revogam-se as disposições em contrário.
Brasília, 29 de agosto de 1990; 169? da Independência e
102? da República.
FERNANDO COLLOR
Zélia M. Cardoso de Mello

MEDIDA PROVISÚRIA N? 213, DE 30 DE AGOSTO
DE 1990
Dispõe sobre a aplicação financeira de
recursos recolhidos ao FNDE, e dá outras
providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição
que lhe confere o artigo 62 da Constituição, adota a seguinte
medida provisória. com força de lei.
Art. I? Os recursos recolhidos pelas empresas ao Fundo
Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE), à conta do
salário-educação, destinados ao programa de concessão de bolsas de estudo, poderão ser aplicados em títulos do Tesouro Nacionai, por intermédio do Banco Central do Brasil.
Parágrafo único. O produto das aplicações deverá ser destinado a programas educacionais, observada a programação prevista no orçamento da União.
Art. 2? Ficam convalidados os atos praticados com base
no artigo I? da Medida Provisória n? 203111, de 2 de agosto de
1990.
(1) Coleção das Leis. Brasília, 182(2, t.ll:667, mar./abr. 1990.
(7) Coleção das Leis. Brasília, 182(3):1852, maío/Iun. 1990.
(8) Coleção das Leis. Brasília, 182(3):1862, maío/jun. 1990.
(9) V. pág. 2491 deste volume.

(1) V. pág. 2498 deste volume.
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 182(4):2485-2526, jul./ago. 1990.
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Art. 3? Esta medida provisória entrará em vigor na data
de sua publicação.
Art. 4? Revogam-se as disposições em contrário.
Brasília, 30 de agosto de 1990; 169? da Independência e
102? da República.
FERNANDO COLLOR
Carlos Chiarelli

MEDIDA PROVISÓRIA N? 214, DE 30 DE AGOSTO
DE 1990
Autoriza o Poder Executivo a abrir ao
Orçamento da Unido crédito extraordinário,
para os fins que especifica.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição
que lhe confere o art. 62, combinado com o § 3? do art. 167, da
Constituição, adota a seguinte medida provisória, com força de
lei:
Art. 1? Fica o Poder Executivo autorizado a abrir ao Oro
çamento da União, aprovado pela Lei n? 7.999, de 31 de janeiro
de 1990, em favor do Ministério da Ação Social, o crédito extraordinário no valor de Cr$300.000.000,00 (trezentos milhões de
cruzeiros), para atender à programação constante do Anexo I
desta medida provisória.
Art. 2? Os recursos necessários à execução do disposto no
artigo anterior decorrerão do cancelamento de dotação constante do Anexo II desta medida provisória e no montante especifi·
cado,
Art. 3? O Departamento do Tesouro Nacional da Secretaria da Fazenda Nacional do Ministério da Economia, Fazenda e
Planejamento colocará, imediatamente, o valor integral deste
crédito extraordinário à disposição do Ministério da Ação Social.
Art. 4? Ficam convalidados os atos praticados com fundamento na Medida Provisória n? 201, de 31 de julho de 1990.
Art. 5? Esta medida provisória entra em vigor na data de
sua publicação.
Cal. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 182(4):2485-2526, jul./ago. 1990.

2523

~----------------------------

Art. 6~ Revogam-se as disposições em contrário.
Brasília, 30 de agosto de 1990; 169? da Independência e
102? da República.
FERNANDO COLLOR
Zélia M. Cardoso de Mello
Margarida Procópio
Os anexos estão publicados no

no de

31.8.1990, págs , 16611/16612.

MEDIDA PROVISÚRIA N? 215, DE 30 DE AGOSTO
DE 1990
Dispõe sobre a extinção da contribuição sindical de que tratam os artigos 578 a
610 da Consolidação das Leis do Trabalho e
dá outras providências.

Ú PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição
que lhe confere o art. 62 da Constituição, adota a seguinte medida provisória, com força de lei:
Art. I? Fica extinta a contribuição sindical, de que tratam
os artigos 578 a 610 da Consolidação das Leis do Trabalho.
Art. 2? Esta medida provisória entra em vigor na data de
sua publicação.
Art. 3? Revogam-se as disposições em contrário.
Brasília, 30 de agosto de 1990; 169? da Independência e
102? da República.
FERNANDO COLLOR
Antonio Magri
MEDIDA PROVISÚRIA N? 216, DE 31 DE AGOSTO
DE 1990
Inclui entre as competências do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) a execução dos programas e atividades do Governo Federal na área do trabalho e dá outras providências.
Cal. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 182(4):2485-2526, jul.Zago. 1990.
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o PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição
que lhe confere o art. 62 da Constituição, adota a seguinte medida provisória, com força de lei:
Art. I? Fica incluída na área de competência do Instituto
Nacional do Seguro Social (INSS) a execução dos programas relacionados com as políticas do Governo Federal nas áreas de
emprego, apoio ao trabalhador desempregado, identificação e
registro profissional, inspeção do trabalho e segurança e saúde
do trabalhador.
Parágrafo único. As competências das Delegacias Regionais do Trabalho (DRT) e as atribuições de seus titulares, especialmente as estabelecidas pela Consolidação das Leis do Trabalho, considerar-se-ão absorvidas pelas unidades descentralizadas do INSS e respectivos titulares, a partir de sua instalação.
Art. 2? As DRT do extinto Ministério do Trabalho (MTb),
mantida a atual estrutura, ficam incorporadas ao (INSS), até
que seja aprovada a estrutura regimental da autarquia.
Parágrafo único. Em decorrência do disposto neste artigo,
são transferidos ao INSS o acervo patrimonial, as dotações orçamentárias aprovadas para este exercício, os recursos financeiros, os recursos humanos, os cargos e empregos efetivos, bem
como os cargos e funções de confiança das DRT.
Art. 3? Esta medida provisória entra em vigor na data de
sua publicação.
Art. 4~ Revogam-se as disposições em contrário.
Brasília, 31 de agosto de 1990; 169? da Independência e
102? da República.
FERNANDO COLLOR
Antonio Magri
MEDIDA PROVISÚRIA N? 217, DE 31 DE AGOSTO
DE 1990
Dispõe sobre o reajuste das prestações
pactuadas nos contratos de financiamento
firmado no âmbito do Sistema Financeiro
da Habitação, vinculados ao Plano de Equivalência Salarial e dá outras providências.
Cal. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 182(4):2485-2526, jul./ago. 1990.
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o PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição
que lhe confere o art. 62 da Constituição, adota a seguinte medida provisória, com força de lei:
Art. I? As prestações mensais pactuadas nos contratos de
financiamento firmados no âmbito do Sistema Financeiro da
I1abitação (SFH), vinculadas ao Plano de Equivalência Salarial
por categoria profissional (PES/CP), serão reajustadas em função da data-base para respectiva revisão salarial, mediante a
aplicação do percentual que resultar:
I - da variação: até fevereiro de 1990, do índice de Preços
ao Consumidor (IPC) e, a partir de março de 1990, do valor nominal do Bônus do Tesouro Nacional (BTN);
II - do acréscimo de percentual relativo ao ganho real de
salário.
§ I? No caso de contratos enquadrados na modalidade plena do PES/CP, far-se-á, a partir do mês de julho de 1990, o reajuste mensal das respectivas prestações, com base no percentual de variação do valor nominal do BTN.
§ 2? Do percentual de reajuste de que trata o caput deste
artigo será deduzido o percentual de reajuste a que se refere o
parágrafo anterior.
§ 3? :8 facultado ao agente financeiro aplicar, em substituição aos percentuais previstos no caput e § I? deste artigo, o
índice de aumento salarial da categoria profissional que for antecipadamente conhecido.
Art. 2? Ao mutuário, cujo aumento salarial for inferior à
variação dos percentuais referidos no caput e § I? do artigo anterior, fica assegurado o reajuste das prestações mensais em
percentual idêntico ao do respectivo aumento salarial, desde
que efetuem a devida comprovação perante o agente financeiro.
Art. 3? O Fundo de Compensação de Variações Salariais
(FCVS) quitará somente um saldo devedor remanescente por
mutuário ao final do contrato, inclusive os já firmados no âmbito do SFH.
§ I? No caso de mutuários que tenham contribuído para o
FCVS em mais de um financiamento, fica assegurada a cobertura do fundo, a qualquer tempo, somente para quitações efetuaCol. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 182l4l:2485·2526, jul./ago. 1990.

2526
das na forma estabelecida no caput do artigo 5? da Lei n?
8.004 111, de 14 de março de 1990.
§ 2? Ocorrendo a hipótese de um mutuário figurar como
co-devedor em contrato celebrado anteriormente, não será consí,
derado como tendo mais de um financiamento.
§ 3? Para assegurar o cumprimento do disposto neste artígo fica o Banco Central do Brasil autorizado a coordenar a imo
plementação de um cadastro nacional de mutuários do Sistema
Financeiro da Habitação que será constituído, mantido e adrnínistrado pelas instituições do mesmo Sistema.
Art. 4? O Banco Central do Brasil expedirá as instruções
necessárias à aplicação desta Medida Provisória, inclusive
àquelas relativas a reajuste de prestações de financiamentos firmados no âmbito do SFH.
Art. 5? Revogam-se a Medida Provisória n? 202, de 01 de
agosto de 1990, e as demais disposições em contrário.
Art. 6? Ficam convalidados os atos praticados com base
nas Medidas Provisórias n? 191, de 6 de junho de 1990, 196, de
30 de junho de 1990 e 202, de I? de agosto de 1990.
Art. 7? Esta Medida Provisória entrará em vigor na data
de sua publicação.
Brasília, 31 de agosto de 1990; 169? da Independência e
102? da República.
FERNANDO COLLOR
Zélia M. Cardoso de Mello

Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 182(4):2485-2526, jul./ago. 1990.

-.-------------------------------

DECRETOS LEGISLATIVOS

Faço saber que o CONGRESSO NACIONAL aprovou, nos
termos do art. 49, inciso I, da Constituição, e eu, NELSON
CARNEIRO, Presidente do Senado Federal, promulgo o seguinte
DECRETO LEGISLATIVO N~ 15, de 1990
Aprova o texto do Acordo entre o Governo da República Federativa do Brasil e
o Governo da República do Suriname para
a Prevenção. Controle e Repressão da Proâuceo. Tráfico e Consumo Ilícitos de Entorpecentes e Substâncias Psicotrópicas.

Art. 1~ É aprovado o texto do Acordo entre o Governo da
República Federativa do Brasil e o Governo da República do
Suriname para a Prevenção, Controle e Repressão da Produção,
Tráfico e Consumo Ilícitos de Entorpecentes e Substâncias Psicotrópicas, assinado em Paramaribo, em 3 de março de 1989.
Parágrafo único. São sujeitos à aprovação do Congresso
Nacional quaisquer atos de que possam resultar revisão do
acordo, bem como aqueles que se destinem a estabelecer ajustes
complementares ao mesmo.
Art. 2~ Este decreto legislativo entra em vigor na data de
sua publicação.
Senado Federal, 2 de julho de 1990.
SENADOR NELSON CARNEIRO
Presidente

o texto do acordo acompanha publicação deste decreto legislativo no DCN
(Seção H}, de 4.7.1990.
Col. Leis Rep. Ped. Brasil, Brasília, 182(4):2527-2535, jul./ago. 1990.
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Faço saber que o CONGRESSO NACIONAL aprovou, nos
termos do art. 49, inciso I, da Constituição, e eu, NELSON
CARNEIRO, Presidente do Senado Federal, promulgo o seguin.
te

DECRETO LEGISLATIVO N? 16, DE 1990
Aprova o texto do Acordo para Cooperação Técnica com outros países da América Latina e da Africa entre o Brasil e a Oro
ganização Internacional do Trabalho (OIT),
concluído em Genebra, em 29 de julho de
1987.

Art. I? E aprovado o texto do Acordo sobre Cooperação
Técnica com outros países da América Latina e da África entre
o Brasil e a Organização Internacional do Trabalho (OIT), concluído em Genebra, em 29 de julho de 1987.
Parágrafo único. Ficam sujeitos à aprovação do Congresso
Nacional quaisquer atos de que possa resultar revisão do acordo, bem como aqueles que se destinem a estabelecer ajustes
complementares ao mesmo.
Art. 2? O disposto no acordo mencionado no art. I? deste
decreto legislativo não se aplica à República da África do Sul,
enquanto ali perdurar o regime do apartheid, considerado crime
contra a humanidade.
Art. 3? Este decreto legislativo entra em vigor na data de
sua publicação.
Senado Federal, 11 de julho de 1990.
SENADOR NELSON CARNEIRO
Presidente

o texto do acordo acompanha publicação deste decreto legislativo no DCN
ISeção lI), de 12.7.1990.
Cal. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 182(4):2527-2535, jul.Zago. 1990.

2529
Faço saber que o CONGRESSO NACIONAL aprovou, e eu,
NELSON CARNEIRO, Presidente do Senado Federal, nos terJIlOS do art. 48, item 28, do Regimento Interno, promulgo o seguinte
DECRETO LEGISLATIVO N? 17, DE 1990
Aprova a indicação, por parte do Presidente da Repú blice, dos membros da Comissão Diretora do Programa Nacional de
Desestatização.

Art. 1?

São aprovados, nos termos do art. 5? da Lei n?

8.031(11, de 12 de abril de 1990, os nomes que irão compor a Comissão Diretora do Programa Nacional de Desestatização:
I - na condição de titulares:
a) João da Silva Maia;
b) Paulo César Ximenes Alves Ferreira;
c) Sérgio Cutolo dos Santos;
d) Eduardo Marco Modiano, que presidirá o colegiado;
e) Carlos Eduardo Bulhões Pedreira;
f) Nelson Eizirik:
g) Ernesto Rubens Gelbcke;
h) Luiz Gonzaga de Mello Beluzzo;
i) Geraldo Hess;
j) Bernardo Goldfarb;
1) Mário Salles de Oliveira Malta Júnior;
II - na qualidade de suplentes:
a) José Francisco de Lima Gonçalves;
b) Luiz André Rico Vicente;
c) Marcelo Affonso Monteiro;
d) José Pio Borges de Castro Filho;
e) Ana Lúcia Marinho Cambruzzi;
f) Norma J ohssen Parente;
(1) Coleção das Leis. Brasília, 182(2, t.l):782, mar./abr. 1990.

Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 182(4):2527-2535, jul./ago. 1990.
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g) Valter Gonçalves;

h) Júlio Sérgio Gomes de Oliveira;
i) Michael Lenn Ceitlin;

j) Carlos Henrique Leal de Moraes;

1) Ricardo do Valle Dellape.
Art. 2? Este decreto legislativo entra em vigor na data de
sua publicação.
Art. 3? Revogam-se as disposições em contrário.
Senado Federal, 11 de julho de 1990.
SENADOR NELSON CARNEIRO
Presidente

Faço saber que o CONGRESSO NACIONAL aprovou e eu,
NELSON CARNEIRO, Presidente do Senado Federal, nos termos do art. 48, item 28, do Regimento Interno, promulgo o seguinte
DECRETO LEGISLATIVO N? 18, DE 1990
Homologa o ato do Conselho Monetário
Nacional que autorizou a emissão de papelmoeda, no exercício de 1986, no valor de até
CZ$13.000.000.000,OO (treze bilhões de cruaados).

Art. I? É homologado o ato do Conselho Monetário Nacional que autorizou a emissão de papel-moeda, no exercício de
1986, no valor de até CZ$13.000.000.000,00 (treze bilhões de cruzados).
Art. 2? Este decreto legislativo entra em vigor na data de
sua publicação.
Senado Federal, 9 de agosto de 1990.
SENADOR NELSON CARNEIRO
Presidente
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 182(4):2527·2535, jul./ago. 1990.
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Faço saber que o CONGRESSO NACIONAL aprovou, nos
terJ1l0s do art. 49, inciso I, da Constituição, e eu, NELSON
CARNEIRO, Presidente do Senado Federal, promulgo o seguinte

DECRETO LEGISLATIVO N? 19, DE 1990
Aprova o texto do convênio entre os
Governos da República Federativa do Brasil, da República Argentina, da República
do Chile. da República do Paraguai e da
República Oriental do Uruguai sobre a
constituição do Comitê Regional de Sanidade Vegetal (Cosave), assinado em Montevidéu, em 9 de março de 1989.

Art. 1~ É aprovado o texto do convênio entre os Governos
da República Federativa do Brasil, da República Argentina, da
República do Chile, da República do Paraguai e da República
Oriental do Uruguai sobre a constituição do Comitê Regional de
Sanidade Vegetal (Cosave), assinado em Montevidéu, em 9 de
março de 1989.
Parágrafo único. São sujeitos à aprovação do Congresso
Nacional quaisquer atos de que possa resultar revisão do convênio, bem como aqueles que se destinem a estabelecer ajustes
complementares ao mesmo.

Art. 2? Este decreto legislativo entra em vigor na data de
sua publicação.
Senado Federal, 9 de agosto de 1990.
SENADOR NELSON CARNEIRO
Presidente

o

texto do convênio acompanha publicação deste decreto legislativo no

DCN (Seção 11).
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Faço saber que o CONGRESSO NACIONAL aprovou e eu
NELSON CARNEIRO, Presidente do Senado Federal, nos ter:
mos do art. 48, item 28, do Regimento Interno, promulgo o Se.
guinte

DECRETO LEGISLATIVO N? 20, DE 1990
Homologa o ato do Conselho Monetário
Nacional que autorizou a emissão de pape].
moeda, no exercício de 1986, no valor de
CzS55.000.000.000,OO (cinqüenta e cinco bj.
Ihõee de cruzados) para atender às ativMa.
des produtivas do País e à circulação da ri.
queza nacional.

Art. 1? E homologado o ato do Conselho Monetário N acio.
nal que autorizou a emissão de papel-moeda, no exercício de
1986, no valor de CzS55.000.000.000,00 (cinqüenta e cinco bilhões
de cruzados).
Art. 2? Este decreto legislativo entra em vigor na data de
sua publicação.
Senado Federal, 15 de agosto de 1990.
SENADOR NELSON CARNEIRO
Presidente

Faço saber que o CONGRESSO NACIONAL aprovou nos
termos do art. 49, inciso I, da Constituição, e eu, NELSON
CARNEIRO, Presidente do Senado Federal, promulgo o seguinte
DECRETO LEGISLATIVO N? 21, DE 1990
Aprova o texto do Acordo de Cooperecão Cultural, Educa.cional e Cientifica entre
o Governo da República Federativa do Bra·
sil e o Governo da República da Finlândia,
celebrado em Helsinque, em 2 de junho de
1988.

Art. 1? E aprovado o texto do Acordo de Cooperação Cultural, Educacional e Cientifica entre o Governo da República
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 182(4):2527-2535, julJago. 1990.
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....----

derativa do Brasil e o Governo da República da Finlândia,
F:lebrado em Helsinque, em 2 de junho de 1988.
c Art. 2? Este decreto legislativo entra em vigor na data de
sua publicação.
Senado Federal, 23 de agosto de 1990.
SENADOR NELSON CARNEIRO
Presidente
~ do acordo acompanha publicação deste decreto legislativo no DCN
(Seção 11), de 24.8.1990.

Faço saber que o CONGRESSO NACIONAL aprovou nos
termos do art. 36 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, e eu, ALEXANDRE COSTA, 2? Vice-Presidente do Senado Federal, no exercício da Presidência, promulgo o seguinte
DECRETO LEGISLATIVO N? 22, DE 1990
Ratifica, nos termos do art. 36 do Ato
das Disposições Constitucionais Transitórias, o Fundo Especial de Desenvolvimento
e Aperfeiçoamento das Atividades de Fiscalização (Fundai).

Art. 1? É ratificado, na forma do disposto no art. 36 do
Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, o Fundo Especial de Desenvolvimento e Aperfeiçoamento das Atividades
de Fiscalização (Fundaf), gerido pelo Departamento da Receita
Federal, nos termos do Decreto-Lei n? 1.437, de 17 de dezembro
de 1975.
Art. 2? Este decreto legislativo entra em vigor na data de
sua publicação.
Senado Federal, 27 de agosto de 1990.
SENADOR ALEXANDRE COSTA
2? Vice-Presidente, no exercício
da Presidência
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 182(4):2527-2535, [ul.Zago. 1990.
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Faço saber que o CONGRESSO NACIONAL aprovou, e eu
ALEXANDRE COSTA, 2~ Vice-Presidente do Senado Federal'
no exercício da Presidência, nos termos do art. 48. item 28, d~
Regimento Interno, promulgo o seguinte

DECRETO LEGISLATIVO

N~

23, DE 1990

Acrescenta parágrafos ao art. 4'! do De.
creto Legislativo n'! 72, de 1988. que "disPõe
sobre a remuneração dos membros do Con.
gresso Necioneí».

Art. 1~ O art. 4~ do Decreto Legislativo n~ 72, de 1~ de de.
zembro de 1988, passa a vigorar acrescido dos seguintes parágrafos:
«Art. 4?
§ 1 ~ A ajuda de custo não será devida se a sessão le·
gislativa extraordinária for convocada para o dia imediato
ao do encerramento da sessão legislativa ordinária.
§ 2~ A ajuda de custo não será igualmente devida, se
a sessão legislativa ordinária se iniciar no dia imediato ao
do término da sessão legislativa extraordinária.»

Art. 2~ Este decreto legislativo entra em vigor na data de
sua publicação.
Senado Federal, 27 de agosto de 1990.

SENADOR ALEXANDRE COSTA
2? Vice-Presidente, no exercício
da Presidência
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 182(4):2527-2535, jul./ago. 1990.
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F aço saber que o CONGRESSO NACIONAL aprovou, nos
rmos do art. 49, inciso I, da Constituição, e eu, ALEXAN·
~RE COSTA, 2? V~ce- Presidente do. Senado Federal, no
exercício da Presidência, promulgo o seguinte
DECRETO LEGISLATIVO N? 24, DE 1990
Aprova os textos da Convenção sobre
Pronta Notificação de Acidente Nuclear e
da Convenção sobre Assistência no caso de
Acidente Nuclear ou Emergência Radiológica, aprovadas durante a sessão especial da
Conferência Geral da Agência Internacional de Energia Atômica, em Viena, de 24 a
27 de setembro de 1986.

Art. I? São aprovados os textos da Convenção sobre
Pronta Notificação de Acidente Nuclear e da Convenção sobre
Assistência no caso de Acidente Nuclear ou Emergência
Radiológica, aprovadas durante a sessão especial da Conferência Geral da Agência Internacional de Energia Atômica, em Viena, de 24 a 27 de setembro de 1986.
Art. 2? Ficam sujeitos à aprovação do Congresso Nacional
quaisquer atos ou ajustes complementares de que possa resultar
a revisão ou a modificação do presente documento.
Art. 3? Este decreto legislativo entra em vigor na data de
sua publicação.
Senado Federal, 29 de agosto de 1990.
SENADOR ALEXANDRE COSTA
2? Vice-Presidente, no exercício
da Presidência

o texto da convenção acompanha a publicação deste decreto legislativo no
DCN (Secao 111 de 30.8.1990.
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RESOLUÇOES

Faço saber que o SENADO FEDERAL aprovou, e eu,
NELSON CARNEIRO, Presidente, nos termos do art. 48, item
28, do Regimento Interno, promulgo a seguinte
RESOLUÇÃO N? 28, DE 1990
Autoriza a República Federativa do
Brasil a contratar empréstimo externo no
valor de US$1l7,OOO,OOO.OO (cento e dezessete milhões de dólares americanos) ou seu
equivalente em outras moedas.

Art. 1? É a República Federativa do Brasil autorizada a
celebrar contrato de empréstimo externo, no valor de
US$1l7,000,000.00 (cento e dezessete milhões de dólares americanos) ou seu equivalente em outras moedas, junto ao Banco Internacional de Reconstrução e Desenvolvimento (Banco Mundial), destinado ao financiamento parcial do Programa Nacional
do Meio Ambiente, a ser executado pelo Instituto Brasileiro do
Meio Ambiente e Recursos Naturais Renováveis (Ibama),
Art. 2? A operação realizar-se-á de acordo com as seguintes características básicas:
a) credor: Banco Internacional de Reconstrução e Desenvolvimento (Banco Mundial):
b) valor: US$1l7,000,000.00 (cento e dezessete milhões de
dólares americanos);
c) juros: calculados à taxa de meio por cento ao ano. acima
do custo de captação de recursos pelo banco, apurado no semestre anterior aos respectivos pagamentos, a serem efetivados semestralmente, em 15 de abril e 15 de outubro de cada ano;
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 182(4):2537-2551. jul./ago. 1990.
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d) amortização: em vinte prestações semestrais iguais e
consecutivas, no valor de US$5,850,000.00 (cinco milhões e oito.
centos e cinqüenta mil dólares americanos) vencendo-se a primeira em 15 de abril de 1994 e a última em 15 de abril de 2004;
e) comissão de compromisso: 0,75% ao ano, sobre os saldos
do empréstimo não desembolsados, exigível semestralmente
juntamente com os juros;
f) desembolsos: poderão ser efetuados até 30 de junho de
1994.
Art. 3? A autorização prevista nesta resolução deverá ser
exercida no prazo de doze meses a contar da data de sua publí.

cação.

Art. 4? Esta resolução entra em vigor na data de sua
blicacão.
Senado Federal, 3 de julho de 1990.

PU'

SENADOR NELSON CARNEIRO
Presidente

Faço saber que o SENADO FEDERAL aprovou, e eu,
NELSON CARNEIRO, Presidente, nos termos do art. 48, item
28, do Regimento Interno, promulgo a seguinte
RESOLUÇÃO N? 29, DE 1990
Autoriza, em caráter excepcional e reznporário, o Governo do Estado de Minas Gerais a emitir e colocar em mercado
90.133.008 Letras Financeiras do Tesouro de
Minas Gerais (LFT·MG). bem como a proceder a substituiçiio de 1.521.219.805 (LFTMO), registradas no Selic/Bacen sob O codigo 9, por Bônus do Tesouro do Estado de
Minas Gerais (BT·MG), em valor financeiro
idêntico à quantidade acima mencionada.

Art. 1? É o Governo do Estado de Minas Gerais, nos termos do art. 9? da Resolução n? 94, de 15 de dezembro de 1989,
do Senado Federal, autorizado a emitir e colocar no mercado
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília. 182(4):2537-2551, jul./ago. 1990.
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SENADOR NELSON CARNEIRO
Presidente
Colo Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 182(4):2537-2551, jul.Zago. 1990.
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Faço saber que o SENADO FEDERAL, aprovou, e eu,
NELSON CARNEIRO, Presidente, nos termos do art. 48, item
28, do Regimento Interno, promulgo a seguinte
RESOLUÇÃO N? 30, DE 1990
Autoriza o Governo do Estado de Santa
Catarina a emitir e colocar no mercado, Letras Financeiras do Tesouro do Estado de
Santa Catarina (LFT-SC) vencíveis no se.
gundo semestre de 1990.

Art. 1? É O Governo do Estado de Santa Catarina autorizado, nos termos do art. 9? da Resolução n? 94, de 15 de dezembro de 1989, do Senado Federal, a emitir e colocar no mercado
mediante registro no Banco Central do Brasil, Letras Financeiras do Tesouro do Estado de Santa Catarina (LFT-SC) em
quantidade limitada à estritamente necessária para o resgate
das 381.798.469 de Letras Financeiras do Tesouro do Estado de
Santa Catarina (LFT-SC). que vencem no segundo semestre de
1990, deduzida a parcela de doze por cento a título de juros.
Parágrafo único. A emissão e a colocação dos títulos a que
se refere este artigo serão efetuadas com observância às seguintes condições básicas:

a) valor nominal unitário: Cr$l,OO (na data do pedido);
b) modalidade: nominativo-transferível;

c) prazo de resgate dos títulos: 720 dias;
d) forma de colocação: através de ofertas públicas;
e) rendimentos: segundo a mesma taxa referencial das Letras Financeiras do Tesouro Nacional;
f) colocação dos títulos: a partir de julho de 1990.

Art. 2? Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.
Senado Federal, 10 de julho de 1990.
SENADOR NELSON CARNEIRO
Presidente
CoL Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 182(4):2537-2551, jul./ago. 1990.
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Faço saber que o SENADO FEDERAL, aprovou, e eu,
NELSON CARNEIRO, Presidente, nos termos do art. 48, item
28, do Regimento Interno, promulgo a seguinte

RESOLUÇÃO N? 31, DE 1990
Autoriza o Governo do Estado do Rio
de Janeiro, a emitir Letras Financeiras do
Tesouro do Estado do Rio de Janeiro (LFTRJ) em substituição àquelas que serão resgatadas no segundo semestre de 1990.

Art. I? É O Governo do Estado do Rio de Janeiro autorizado, nos termos do que dispõe o art. 9? da Resolução n? 94. de
15 de dezembro de 1989, do Senado Federal, a emitir, mediante
registro no Banco Central do Brasil, Letras Financeiras do Tesouro do Estado do Rio de Janeiro (LFT-RJ) que vencem no segundo semestre de 1990, deduzida a parcela de doze por cento a
título de juros, com vistas a possibilitar o giro da dívida mobiliária interna do Estado.
Parágrafo único. A emissão e a colocação dos títulos a que
se refere este artigo serão efetuadas com observância das seguintes condições básicas:
a) valor nominal unitário: Cr$l,OO (na data do pedido);
b) modalidade: nominativo-transferível;
c) prazo: de resgate dos títulos: 1.826 dias;
d) forma de colocação: através de ofertas públicas;
e) rendimentos: segundo a mesma taxa referencial das Letras Financeiras do Tesouro Nacional;
f) colocação dos títulos: a partir de julho de 1990.
Art. 2? A presente autorização será exercida dentro de
seis meses de sua formalização.
Art. 3? Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.
Senado Federal, 10 de julho de 1990
SENADOR NELSON CARNEIRO
Presidente
CoL Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 182(4):2537-2551, juL/ago. 1990.
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Faço saber que o SENADO FEDERAL aprovou, e eu,
NELSON CARNEIRO, Presidente, nos termos do art. 48, item
28, do Regimento Interno, promulgo a seguinte

RESOLUÇÃO N? 32, DE 1990
Autoriza o Governo do Estado da Paraíba a emitir e a colocar no mercado, atra_
vés de ofertas públicas, Letras Financeiras
do Tesouro do Estado da Paraíba (LFT.
PBI·

Art. I? É o Governo do Estado da Paraíba, nos termos do
art. 9? da Resolução n? 94, de 15 de dezembro de 1989, do Senado Federal, autorizado a emitir e a colocar no mercado, através
de ofertas públicas, Letras Financeiras do Tesouro do Estado
da Paraíba (LFT-PB), no montante necessário ao resgate de
12_957.000 (doze milhões, novecentos e cinqüenta e sete mil) Letras Financeiras do Tesouro do Estado da Paraíba (LFT-PB),
vencíveis no corrente exercício.
Art. 2?

A operação obedecerá às seguintes condições:

a) quantidade: a ser definida na data de resgate dos títulos
a serem substituídos, deduzida a parcela de doze por cento, a
título de juros;
b) modalidade: nominativa-transferível;
c) rendimentos: igual ao das Letras Financeiras do Tesouro
Nacional (mesma taxa referencial);

d) prazo: 1.826 dias;
e) valor nominal: Cr$I,OO (um cruzeiro);
f) características dos títulos a serem substituídos:
Quantidade
2.879.903
3.702.000
1.340.414
715.683
2.468.000
1.851.000

Vencimento

15. 7.90
15. 8.90
15. 9.90
15.10.90
1.11.90
15.12.90
Total

12.957.000

Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília. 182(4):2537-2551, jul./ago. 1990.
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detentores dos títulos em 15 de junho de 1990:

----

Vencimentos
Instituição

- : ;EUldo da Paraiba S.A.
do B~asi.l S.A,
()Júira Propna
Codepe C.V.dePernambuco S,A.

:co

15.1.90

15,8.90

15.9.90

15.10.90

15.lUlQ

15.12.90

1.832.770
1.047.133

2.355.93
1.346.047

853.039
487.375

455.461
260.222

1.515.663
865.957

1.177.976
673.024

86.3&l

-

h) previsão de colocação e vencimentos dos títulos a serem
emitidos:
colocacso

Vencimento

Título

Data-Base

15. 7.90
15. 8.90
15. 9.90
15.10.90
15.11.90
15.12.90

15. 7.95
15. 8.95
15. 9.95
15.10.95
15.11.95
14.12.95

591826
591826
591826
591826
591826
591826

15. 7.90
15. 8.90
15. 9.90
1.10.90
15.11.90
14.12.90

í) forma de colocação: através de ofertas públicas; nos termos da Resolução n? 565, de 20 de setembro de 1979, do Banco
Central;
j) autorização legislativa: Lei n? 5.121, de 27 de janeiro de
1989.
Art. 3? A autorização de que trata esta resolução deverá
ser exercida até o dia 15 de dezembro de 1990.
Art. 4? Esta resolução entra em vigor na datade sua, publicação.
Senado Federal, 23 de agosto de 1990.

SENADOR NELSON CARNEIRO
Presidente
Faço saber que o SENADO FEDERAL aprovou, e eu,
NELSON CARNEIRO, Presidente, nos termos do art. 48, item
28, do Regimento Interno, promulgo a seguinte
RESOLUÇAO N? 33, DE 1990
Autoriza o Governo do Estado do Rio
de Janeiro a elevar, temporariamente, o li-

mite fixado no inciso II do art. 3.° da Resolução n? 94, de 15 de dezembro de 1989, do
Senado Federal.
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 182(4):2537-2551, jul./ago. 1990.
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Art. 1? É o Governo do Estado do Rio de Janeiro, na for.
ma prevista no art. 7? da Resolução n? 94, de 15 de dezembro de
1989, do Senado Federal, autorizado a elevar o limite previsto
no inciso II do art. 3? da mesma Resolução n? 94, de 1990, a fil"
de garantir operação de confissão de divida a ser celebrada entre a Companhia Metropolitana do Rio de Janeiro (Metrô) e o
Banco do Estado do Rio de Janeiro (Banerj).
Art. 2? A operação, no valor de Cr$10.679.067.183,24 (dez
bilhões, seiscentos e setenta e nove milhões, sessenta e sete mil
cento e oitenta e três cruzeiros e vinte e quatro centavos), em
de março de 1990, realizar-se-á de acordo com as seguintes con.
dições:
a) valor: Cr$1O.679.067.183,24 (dez bilhões, seiscentos e se.
tenta e nove milhões, sessenta e sete mil, cento e oitenta e três
cruzeiros e vinte e quatro centavos), em 31 de março de 1990;
b) prazos de carência: doze meses;
- de amortização: doze meses;
c) encargos - juros: vinte e dois por cento ao ano, repactuados bimestralmente;
- correção monetária: com base na variação do valor nomínal do Bônus do Tesouro Nacional Fiscal (BTN Fiscal);
d) garantia: inclusão nas propostas orçamentárias do Estado, encaminhadas durante a vigência do contrato, das dotações
necessárias e suficientes ao cumprimento de todas as obrigações
resultantes do mesmo; e

3i

e) destinação da operação: garantir a repactuação da dívida
firmada entre o Metrô eo Banerj.

Art. 3? A autorização de que trata esta resolução deverâ
ser exercida no prazo de doze meses a contar da data de sua publicação.
Art. 4? Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.
Senado Federal, 23 de agosto de 1990.
SENADOR NELSON CARNEIRO
Presidente
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 182(4):2537-2551, jul./ago. 1990.
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Faço saber que o SENADO FEDERAL aprovou, e eu,
NELSON CARNEIRO, Presidente, nos termos do art. 48, item
28, do Regimento Interno, promulgo a seguinte
RESOLUÇÃO N? 35, DE 1990
Suspende, por inconstitucionalidade, a
execução dos §§ 4.° e 5:> do art. 5:> da Lei n~
3.539, de 1974, do Estado do Maranhão.

Art. I? É suspensa a execução dos §§ 4? e 5? do art. 5? da
Lei n? 3.539, de 1974, do Estado do Maranhão, julgados inconstitucionais por decisão definitiva do Supremo Tribunal Federal,
em 7 de dezembro de 1989.
Art. 2? Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.
Senado Federal, 23 de agosto de 1990.
SENADOR NELSON CARNEIRO
Presidente

Faço saber que o SENADO FEDERAL aprovou, e eu,
ALEXANDRE COSTA, 2? Vice-Presidente, no exercicio da Presidência, nos termos do art. 48, item 28, do Regimento Interno,
promulgo a seguinte
RESOLUÇÃO N? 36, DE 1990
Autoriza o Governo do Estado da Bahia a emitir e a colocar no mercado, através
de ofertas públicas, Letras Financeiras do
Tesouro do Estado da Bahia (LFT-BA).

Art. I? É o Governo do Estado da Bahia, nos termos do
art. 9? da Resolução n:' 94, de 15 de dezembro de 1989, do Senado Federal, autorizado a emitir e a colocar no mercado, através
de ofertas públicas, Letras Financeiras do Tesouro do Estado
da Bahia (LFT-BA), no montante necessário ao resgate de
215.061.485 Letras Financeiras do Tesouro do Estado da Bahia
(LFT-BA), vencíveis no corrente ano.
Art. 2? A operação obedecerá às seguintes condições:
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 182(4):2537-2551, jul./ago. 1990.
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a) quantidade: a ser definida na data de resgate dos títulos
a serem substituídos, deduzida a parcela de doze por cento a
título de juros;
b) modalidade: nominativa-transferível;
c) rendimentos: igual ao das Letras Financeiras do Tesouro
Nacional (LFTN) (mesma taxa referencial);
d) prazo: setecentos e trinta dias;
e) valor nominal: Cr$l,OO (um cruzeiro);
f) características dos títulos a serem substituídos:
Quantidade
18.551.919
18.426.806
14.377.719
48.645.456
46.384.183
68.675.402

Vencimento
15. 7.90
15. 8.90
15. 9.90
15.10.90
15.11.90
15.12.90
Total

215.061.485

g) prevrsao de colocação e vencimento dos títulos a serem
emitidos:
Colocação

Vencimento

Título

Data-Base

1. 8.90
15. 8.90
15. 9.90
15.10.90
15.11.90
15.12.90

15. 7.92
15. 8.92
15. 9.92
15.10.92
15.11.92
15.12.92

550730
550730
550730
550730
550730
550730

15. 7.90
15. 8.90
15. 9.90
15.10.90
15.11.90
15.12.90

h) forma de colocação: através de ofertas públicas, nos termos da Resolução n:' 565, de 20 de setembro de 1979, do Banco
Central do Brasil;
i) autorização legislativa: Lei n:' 4.828, de 17 de fevereiro de
1989.
Art. 3? A autorização de que trata esta resolução deverá
ser exercida até o dia 15 de dezembro de 1990.
Art. 4? Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.
Senado Federal, 28 de agosto de 1990.

SENADOR ALEXANDRE COSTA
2? Vice-Presidente, no exercício
da Presidência
CoL Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 182(4):2537·2551, jul./ago. 1990.
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Faço saber que o SENADO FEDERAL, aprovou, e eu,
ALEXANDRE COSTA, 2? Vice- ~residente, no e:,ercício da Pre·
sidência. nos ter.mos do art. 48, Item 28, do Regimento Interno,
promulgo a seguinte
RESOLUÇÃO N? 37, DE 1990
Autoriza a Prefeitura Municipal de ltequaquecetuba, Estado de São Paulo, a emitir Letras Financeiras do Tesouro Munícipal (LFTM-IT).

Art. I? É a Prefeitura Municipal de Itaquaquecetuba, Estado de São Paulo, nos termos do art. 33, parágrafo único, do
Ato das Disposições Constitucionais Transitórias e do art. 9? da
Resolução n? 94, de 15 de dezembro de 1989, do Senado Federal,
autorizada a emitir 75.441.036 Letras Financeiras do Tesouro do
Município de Itaquaquecetuba (LFTM-IT), destinadas à caução
de um oitavo do valor total dos precatórios judiciais pendentes
de sua responsabilidade.
Art. 2? A operação obedecerá às seguintes condições:
a) quantidade: 75.441.036 (LFTM-IT);
b) modalidade: nominativa-transferível;
c) rendimentos: igual ao das Letras Financeiras do Tesouro
Nacional (mesma taxa referencial);
d) prazo: trezentos e sessenta dias;
e) valor nominal: Cr$l,OO (um cruzeiro);
f) previsão de colocação e vencimento dos títulos a serem
emitidos:

Colocação

Vencimentos

Data-base

Quantidade

Agosto

1.7.91

7.6.90

75.441.036

gl forma do título e sua colocação: tendo em vista a finalidade de tais títulos (objeto de caução), deverão os mesmos serem emitidos fisicamente, não cabendo a sua inclusão no Sistema Especial de Liquidação e Custódia (Selic) e não ficando a
sua colocação obrigada à realização de oferta pública;
Cal. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 182(4):2537-2551, jul./ago.l990.
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h) autorização legislativa: Lei n? 1;207, de 7 de junho de
1990 e Decreto n? 3.179, de 22 de junho de 1990.
Art. 3? A autorização de que trata esta resolução deverá
ser exercida até o dia 31 de agosto de 1990.
Art. 4? Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.
Senado Federal, em 28 de agosto de 1990.

SENADOR ALEXANDRE COSTA
2? Vice-Presidente, no exercício
da Presidência
Faço saber que o SENADO FEDERAL aprovou, e eu
ALEXANDRE COSTA, 2? Vice-Presidente, no exercício da Pre:
sidência, nos termos do art. 48, item 28, do Regimento Interno
promulgo a seguinte
.
RESOLUÇAO N? 38, DE 1990
Autoriza o Governo do Estado do Mato
Grosso a emitir e a colocar no mercado,
através de ofertas públicas, Letras Financeiras do Tesouro do Estado (LFTE-MT).

Art. I? E o Governo do Estado de Mato Grosso, nos termos do art. 9? da Resolução n? 94, de 15 de dezembro de 1989,
do Senado Federal, autorizado a emitir e a colocar no mercado,
através de ofertas públicas, 1;500.000.000 Letras Financeiras do
Tesouro do Estado do Mato Grosso (LFTE-MT).
Art. 2?

A operação obedecerá às seguintes condições:

a) quantidade: 1;500.000.000 (LFTE-MT);
b) modalidade: nominativa-transferível;

c) rendimentos: igual ao das Letras Financeiras do Tesouro
Nacional (mesma taxa referencial);
d) prazo: até 5 anos;
e) valor nominal: Cr$I,OO (um cruzeiro);
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 182(4):2537-2551. jul./ago. 1990.
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fJ características dos títulos a serem emitidos:
Vencimento

Quantidade

15.08.92
15.11.92
15.02.93
15.05.93
15.08.93
15.11.93
15.02.94
15.05.94
15.08.94
15.11.94
15.02.95
15.05.95

125.000.000
125.000.000
125.000.000
125.000.000
125.000.000
125.000.000
125.000.000
125.000.000
125.000.000
125.000.000
125.000.000
125.000.000
1.500.000.000

g) previsão de colocação e vencimento dos títulos a serem
emitidos:
Colocação

Vencimento

Titulo

Data-Base

Agosto/90

15.08.92
15.11.92
15.02.93
15.05.93
15.08.93
15.11.93
15.02.94

640731
640823
640915
641004
641096
641188
641280

15.08.90
15.08.90
15.08.90
15.08.90
15.08.90
15.08.90
15.08.90

15.05.94
15.08.94
15.11.94
15.02.95
15.05.95

641369
641461
641553
641645
641736

15.08.90
15.08.90
15.08.90
15.08.90
15.08.90

Agosto/9Ü

Agosto/90
Agosto/9ü
Agosto/90
Agosto/90
Agosto/90
Agosto/90
Agosto/90
Agosto/90
Agosto/90
Agosto/90

h) forma de colocação: através de ofertas públicas, nos termos da Resolução n:' 565, de 20 de setembro de 1979, do Banco
Central do Brasil;
i) autorização legislativa: Lei n? 4.660, de 7 de fevereiro de
1984 e Decretos n?s 1.660 e 1.658, de 8 de novembro de 1985,
1.605, de 14 de junho de 1989 e 2.744, de 24 de julho de 1990.
Art. 3? A autorização de que trata esta resolução deverá
ser exercida até o dia 30 de setembro de 1990.
Art. 4? Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.
Senado Federal, 28 de agosto de 1990.
SENADOR ALEXANDRE COSTA
2? Vice-Presidente, no exercício
da Presidência
CoL Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 182(4):2537-2551, juL/ago. 1990.
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Faço saber que o SENADO FEDERAL aprovou, e eu
ALEXANDRE COSTA, 2? Vice-Presidente, no exercício da Pre:
sídêncía, nos termos do art. 48, item 28, do Regimento Interno
promulgo a seguinte
'
RESOLUÇÃO N? 39, DE 1990
Autoriza a Prefeitura Municipal de Rio
Verde, Estado de Goiás, a elevar, tempora.
riamente, o limite fixado no inciso I do art.
3:' da Resolução n? 94, de 15 de dezembro de
1989, do Senado Federal.

Art. 1? É a Prefeitura Municipal de Rio Verde, Estado de
Goiás, nos termos do art. 7? da Resolução n? 94, de 15 de de.
zembro de 1989, do Senado Federal, autorizada a elevar o limite
previsto no inciso I do art. 3? da mesma resolução, a fim de
contratar operação de crédito junto à Caixa Econômica Federal.
Art. 2? A operação, no valor equivalente a 3.824.260,79 Bônus do Tesouro Nacional (BTN), realizar-se-á de acordo com as
seguintes condições:
a) valor: 3.824.260,79 Bônus do Tesouro Nacional (BTN) (em
complementação à operação de crédito, junto à referida instituição, no valor de 2.786.368,43 Bônus do Tesouro Nacional (BTN),
recentemente autorizada pelo Departamento da Dívida Pública
e de Operações Especiais deste Banco Central, dentro da COmpetência delegada pelo Senado Federal a este órgão, para as
operações enquadradas nos limites regulamentares);
b) prazos.
de carência: dezesseis meses; e
de amortização: duzentos e dezesseis meses;
c) encargos:
- juros: seis por cento ao ano;
- correção monetária: de acordo com o índice de atualização dos saldos dos depósitos de poupança livre (Lei n? 7.738, de
9 de março de 1989);
- taxa de administração: dois por cento sobre o valor de
cada parcela a ser liberada pela Caixa Econômica Federal, durante o período de execução das obras;
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 182(4):2537-2551, jul./ago. 1990.

----

2551

_ contribuição para o Prodec: meio por cento do valor do
. andamento, sendo os recursos recolhidos em uma única parfIn
•.
d esem bl
cela,
no prrmerro
o 80;
di garantia: vinculação das parcelas do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS); e
e) destinação dos recursos: financiamento de obras relativas à canalização dos córregos Barrinha e Sapo e à pavimentação da Avenida Sanitária (vias marginais dos aludidos corregosl.

Art. 3? A autorização de que trata esta resolução deverá
ser exercida no prazo de doze meses a contar da data de sua publicação.
Art. 4~ Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.
Senado Federal, 28 de agosto de 1990.
SENADOR ALEXANDRE COSTA
2? Vice-Presidente, no exercício
da Presidência

CoL Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília. 182(4):2537-2551. jul./ago. 1990.
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DECRETOS

DECRETO N? 99.362, DE 2 DE JULHO DE 1990
Declara a desnecessidade de cargos e
empregos do Quadro e Tabela Permanentes
dos OrgiI.os que menciona e dá outras
providências.

o PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições
que lhe conferem os arts. 84, inciso IV, e 41, § 3?, da Constituição e o disposto na Lei n? 8.028, de 12 de abril de 1990,
DECRETA:

Art. I'? São declarados desnecessários os cargos e ernpregos do Quadro e Tabela Permanentes da Comissão de Valores
Mobiliários, da Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e
Estatística e da Superintendência Nacional do Abastecimento,
integrantes dos Anexos I a III deste decreto.
Art. 2'? Os ocupantes dos cargos e empregos a que se refere o artigo anteríor, relacionados nos Anexos IV a VI deste decreto, são colocados em disponibilidade remunerada.

Art. 3?

Este decreto entra em vigor na data de sua publi-

cação.
Col. Leis Rep. Fed. Brasil. Brasília, 182(4):2553·2745. jul./ago. 1990.
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Brasília, 2 de julho de 1990; 169? da Independência e
102? da República.
FERNANDO COLLOR
Bernardo Cabral
Mário César Flores
Carlos Tinoco Ribeiro Gomes
Marcos Castrioto de Azambuja
Carlos ChiareIli
Sócrates da Costa Monteiro
Alceni Guerra
Zélia M. Cardoso de Mello
Antonio Cabrera Mano Filho
Antonio Magri
Ozires Silva
Margarida Procópio
Os anexos estão publicados no DO de 3.7.1990, pags. 12701/12717.

DECRETO N? 99.363, DE 2 DE JULHO DE 1990
Declara a desnecessidade de cargos e
empregos do Quadro e Tabela Permanente
do Ministério das Relações Exteriores, e dá
outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição
que lhe conferem os arts. 84, inciso IV, e 41, § 3?, da Constituição e o disposto na Lei n? 8.028, de 12 de abril de 1990,
DECRETA:
Art. I? São declarados desnecessários os cargos e empregos do Quadro e Tabela Permanentes do Ministério das Relações Exteriores, integrantes do Anexo I deste decreto.
Art. 2? Os ocupantes dos cargos e empregos a que se refere o artigo anterior, relacíonados no Anexo II deste decreto, são
colocados em disponibilidade remunerada.
Cal. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília. 182(4):2553-2745, jul.Vago. 1990.
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:.-----Art. 3?

Este decreto entra em vigor na data de sua publi-

ca.ção.

Brasília, 2 de julho de 1990; 169? da Independência e
102~ da República.

FERNANDO COLLOR

Bernardo Cabral
Mário César Flores
Carlos Tinoco Ribeiro Gomes
Marcos Castrioto de Azambuja
Carlos Chiarelli
Sócrates da Costa Monteiro
Alceni Guerra
Zélia M. Cardoso de Mello
Antonio Cabrera Mano Filho
Antonio Magri
Ozires Silva
Margarida Procópio
Os anexos estão publicados no DO de 3.7.1990, pégs. 12717/12720.

DECRETO N? 99.364, DE 3 DE JULHO DE 1990
Dispõe sobre a Comissão Especial de
Recursos (CERJ, e dá outros providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições
que lhe confere o art. 84, incisos IV e VI, da Constituição, e tendo em vista o disposto no art. 6? da Lei n? 5.969, de 11 de dezembro de 1973,
DECRETA:
Art. I? É mantida no Ministério da Agricultura e Reforma
Agrária, a Comissão Especial de Recursos (CER), com a finalidade de julgar, em única instância, os recursos relativos à apuCol. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 182(4):2553-2745, jul./ago. 1990.
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ração de preJUIZOS e respectivas indenizações, no âmbito do
Programa de Garantia da Atividade Agropecuária (Proagro).
Art. 2? São membros da CER os representantes:
I - do Ministério da Agricultura e Reforma Agrária
que será seu presidente;
.
II
do Ministério da Economia, Fazenda e Planejamoa,
to;

III
IV

do Banco Central do Brasil;
do Banco dó Brasil S.A.;

V
VI

da Federação Brasileira de Bancos;
da Confederação Nacional da Agricultura;

VII
da Confederação Nacional dos Trabalhadores na
Agricultura;
VIII - da Organização das Cooperativas Brasileiras;
IX - da Associação Brasileira de Empresas de Planejamento Agropecuário; e
X - da Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária.
§ l? Os membros da CER e respectivos suplentes serão
designados pelo Ministro da Agricultura e Reforma Agrária,
mediante indicação dos órgãos e entidades referidos neste artigo.
§ 2? O Regimento Interno da CER será aprovado em portaria do Ministro da Agricultura e Reforma Agrária.

Art. 3? O julgamento dos processos da CER será realizado
por Turmas de Julgamento, compostas por membros titulares e
respectivos suplentes de representações distintas.
Art. 4~ Os serviços de Secretaria-Executiva da CER serão
providos pela Secretaria de Administração Geral do Ministério
da Agricultura e Reforma Agrária.
Art. 5? As decisões da CER serão executadas pelo Banco
Central do Brasil.
Art. 6?

Este decreto entra em vigor na data de sua publi-

cação.
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 182(4):2553-2745, jul./ago. 1990.
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Art. 7? Revogam-se o Decreto n? 77.120 111, de 10 de fevereide 1976, os arts. 4? e 5? do Decreto n? 83.323(2), de 11 de abril
~~ 1979, o Decreto n? ~7.760131, de 18 de maio de 1989, e demais
disposições em contrario.
Brasília, 3 de julho de 1990; 169? da Independência e
102? da República.
FERNANDO COLLOR
Antonio Cabrera Mano Filho

DECRETO N? 99.365, DE 3 DE JULHO DE 1990
Abre ao Ministério da Justiça, em favor do Instituto Nacional de Metrologia,
Normalização e Qualidade Industrial e do
Fundo de Imprensa Nacional, crédito suplementar de Cr$47. 162. 000,00. para reforço de
dotação consignada no vigente Orçamento.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição
que lhe confere o artigo 84, inciso IV, da Constituição e da autorização contida no artigo 11, inciso I, letra b, da Lei n? 7.999, de
31 de janeiro de 1990,
DECRETA:

em

Art. I? Fica aberto ao Ministério da Justiça,
favor do
Instituto Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial e do Fundo de Imprensa Nacional, crédito suplementar
no valor de Cr$47.162.000,00 (quarenta e sete milhões e cento e
sessenta e dois mil cruzeiros), para atender à programação indicada no Anexo I deste decreto.
Art. 2? Os recursos necessários à execução do disposto no
artigo anterior decorrerão de anulação parcial da dotação indicada no Anexo II deste decreto e no montante especificado.
(1) Coleção das Leis. Brasília, (2):230, jan./mar. 1976.
(2) Coleção das Leis. Brasília, (4):8, abr.vjun. 1979.
(3) Coleção das Leis. Brasília, 181(3):1152, maio/jun. 1989.
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 182(4):2553-2745, jul./ago. 1990.
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Art. 3? Os valores constantes deste decreto foram calcula.
dos com base na Unidade de Referência Orçamentária relativa
ao mês de março de 1990.
Art. 4? Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação.
Art. 5? Revogam-se as disposições em contrário.
Brasília, 3 de julho de 1990; 169? da Independência e
102? da República.

FERNANDO COLLOR
Zélia M. Cardoso de Mello
Os anexos estão publicados no DO de 4.7.1990, pág. 12837.

DECRETO N? 99.366, DE 3 DE JULHO DE 1990
Declara a desnecessidade de cargos e
empregos do Quadro e Tabela Permanentes
da Comissão Nacional de Energia Nuclear,
e dá outras providências.

o PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições
que lhe conferem os arts. 84, inciso IV e 41, § 3?, da Constituição e o disposto na Lei n? 8.028, de 12 de abril de 1990,
DECRETA:
Art. I? São declarados desnecessários os cargos e empregos do Quadro e Tabela Permanentes da Comissão Nacional de
Energia Nuclear, integrantes do Anexo I deste decreto.
Art. 2? Os ocupantes dos cargos e empregos a que se refere o artigo anterior, relacionados no Anexo II deste decreto, são
colocados em disponibilidade remunerada.
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 182(4):2553-2745. jul./ago. 1990.

--

2559

A rt. 3?

Este decreto entra em vigor na data de sua publi-

cação.
Brasilia, 3 de julho de 1990; 169? da Independência e
10Z? da República.
FERNANDO COLLOR

Bernardo Cabral
Mário César Flores
Carlos Tinoco Ribeiro Gomes
Francisco Rezek
Carlos Chiarelli
Sócrates da Costa Monteiro
Alceni Guerra
Zélia M. Cardoso de Mello
Antonio Cabrera Mano Filho
Antonio Magri
Ozires Silva
Margarida Procópio
Os anexos estão publicados no DO de 4.7.1990, pága. 12837/12842.

DECRETO N? 99.367, DE 3 DE JULHO DE 1990
Declara a desnecessidade de cargos e
empregos do Quadro e Tabela Permanentes
do Ministério da Aeronáutica, e dá outras
providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições
que lhe conferem os arts. 84, inciso IV, e 41, § 3?, da Constituição e o disposto na Lei n:' 8.028, de 12 de abril de 1990,
DECRETA;

Art. I? São declarados desnecessários os cargos e empregos do Quadro e Tabela Permanentes do Ministério da Aeronáutica, integrantes do Anexo I deste decreto.
Colo Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 182(4):2553-2745, jul./ago. 1990.
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Art. 2? Os ocupantes dos cargos e empregos a que se refe.
re o artigo anterior, relacionados no Anexo II deste decreto, são
colocados em disponibilidade remunerada.
Art. 3? Este decreto entra em vigor na data de sua publi.
cação.
Brasilia, 3 de julho de 1990; 169? da Independência e
102? da República.
FERNANDO COLLOR
Bernardo Cabral
Mário César Flores
Carlos Tinoco Ribeiro Gomes
Francisco Rezek
Carlos Chiarelli
Sócrates da Costa Monteiro
Alceni Guerra
Zélia M. Cardoso de Mello
Antonio Cabrera Mano Filho
Antonio Magri
Ozires Silva
Margarida Procópio
Os anexos estão publicados no DO de 4.7.1990, pégs. 12842/12874.

DECRETO N? 99.368, DE 3 DE JULHO DE 1990
Declara a desnecessidade de cargos e
empregos do Quadro e Tabela Permanentes
do Ministério da Aeronáutica, e dá outras
providências,

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições
que lhe conferem os arts. 84, inciso IV e 41, § 3?, da Constituição e o disposto na Lei n? 8.028, de 12 de abril de 1990,
DECRETA;
Art. I? São declarados desnecessários os cargos e empregos do Quadro e Tabela Permanentes do Ministério da Aeronáutica, integrantes do Anexo I deste decreto.
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 182(4):2553-2745, jul.Zagc. 1990.
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Art. 2? Os ocupantes dos cargos e empregos a que se refeartigo anterior, relacionados no Anexo II deste decreto, são
re o
colocados
em diispornibilid
uiua d e remunera d a.
Art. 3? Este decreto entra em vigor na data de sua publi-

cação.
Brasília, 3 de julho de 1990; 169? da Independência e
102? da República.
FERNANDO COLLOR
Bernardo Cabral
Mário César Flores
Carlos Tinoco Ribeiro Gomes

Francisco Rezek
Carlos Cbierelli
Sócrates da Costa Monteiro
Alceni Guerra
Zélia M. Cardoso de Mello
Antonio Cabrera Mano Filho
Antonio Magri
Ozires Silva
Margarida Procópio
Os anexos estão publicados no DO de 4.7.1990, págs. 12875/12883.

DECRETO N? 99.369, DE 3 DE JULHO DE 1990
Altera a composição da Comissão Nacional para programar e coordenar as comemorações do V Centenário do Descobrimento da América.

o PRESIDENTE DA REPÚBLICA, usando da atribuição
que lhe confere o artigo 84, item IV, da Constituição, e considerando os Decretos n?s 89,682, de 17 de maio de 1984, 91.335, de
17 de junho de 1985, 92.062, de 5 de dezembro de 1985,95.576, de
23 de dezembro de 1987, e Decreto n? 98,589, de 18 de dezembro
de 1989,
Cal. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 182(4):2553-2745, jul./ago. 1990.
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DECRETA:
Artigo único. A Comissão Nacional para programar e coo-,
denar a participação brasileira nas comemorações do V Centenâ~
rio do Descobrimento da América passa a ser assim integrada:

Ministro de Estado das Relações Exteriores;
Ministro de Estado da Educação;
Presidente da Comissão de Relações Exteriores do Senado Federal;
- Presidente da Comissão de Relações Exteriores da Câmara dos Deputados;
Secretário da Cultura;
Secretário da Ciência e Tecnologia;
Secretário do Meio Ambiente;
Secretário-Geral de Política Exterior do Ministério das
Relações Exteriores;

-

Embaixador do Brasil em Madri;
Embaixador do Brasil em Lisboa;

- Delegada do Brasil junto à Comissão Interamericana da
Mulher;
- Chefe do Departamento de Organismos Internacionais do
Ministério das Relações Exteriores;
- Chefe do Departamento. de Promoção Comercial do Mínistério das Relações Exteriores;
-

Chefe do Departamento Cultural do Ministério das Rela-

ções Exteriores;

-

Chefe do Departamento das Américas do Ministério das

Relações Exteriores;

- Presidente da Academia Brasileira de Letras;
- Presidente do Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro
(IHGB);
Diretor do Serviço de Documentação Geral da Marinha;
Diretor do Arquivo Nacional; e o
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília. 182(4):2553-2745, jul./ago. 1990.
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_ Titular da Comissão de História da Seção Nacional do
Instituto Pan-Americano de Geografia e História (IPGH).
Brasília, 3 de julho de 1990; 169? da Independência e
102? da República.
FERNANDO COLLOR
Francisco Rezek
DECRETO N? 99.370, DE 3 DE JULHO DE 1990
Revoga o inciso II do art. 10 do Decreto
de 9 de agosto de 1972.

n~ 70.951(1),

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição
que lhe confere o art. 84, inciso IV, da Constituição,
DECRETA:
Art. I? Fica revogado o inciso II do art. 10 do Decreto n?
70.951, de 9 de agosto de 1972.
Art. 2? Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 3 de julho de 1990; 169? da Independência e
IOZ? da República.
FERNANDO COLLOR
Zélia M. Cardoso de Mello
Ozires Silva
DECRETO N? 99.371, DE 3 DE JULHO DE 1990
Declara a desnecessidade de cargos e
empregos do Quadro e Tabela Permanentes
do Ministério da Saúde e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições, que lhe conferem os arts. 84, inciso IV e 41, § 3?, da Constituição e o disposto na Lei n? 8.028, de 12 de abril de 1990,
(1) Coleção das Leis. Brasília, (6):142, jul./set. 1972.
Cal. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 182(4):2553-2745. jul./ago. 1990.
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------------------------------~

DECRETA:
Art. 1? São declarados desnecessários os cargos e empre.
gos do Quadro e Tabela Permanentes do Ministério da SaÚde,
integrantes do Anexo I deste decreto.
Art. 2? Os ocupantes dos cargos e empregos a que se refe_
re o artigo anterior, relacionados no Anexo II deste decreto, são
colocados em disponibilidade remunerada.
Art. 3? Este decreto entra em vigor na data de sua publi.
cação.

Brasília, 3 de julho de 1990; 169? da Independência e
102? da República.
FERNANDO COLLOR
Bernardo Cabral
Mário César Flores
Carlos Tinoco Ribeiro Gomes
Francisco Rezek
Carlos Chiarelli
Sócrates da Costa Monteiro
Alceni Guerra
Zélia M. Cardoso de Mello
Antonio Cabrera Mano Filho
Antonio Magri
Ozires Silva
Margarida Procópio
Os anexos estão publicados no DO de 4.7.1990, págs , 12884/12886.

DECRETO N? 99.372, DE 3 DE JULHO DE 1990
Abre aos Orçamentos da União. em favor de diversos Úrgãas dos Poderes Legislativo e Judiciârio e ao Ministério Público
da União, crédito suplementar no valor de
Cr$62.927.795.000,00, para reforço de dota-

ções consignadas nos vigentes Orçamentos.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição
que lhe confere o artigo 84, inciso IV, da Constituição Federal e
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 182(4):2553-2745, jul./ago. 1990.
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da autorização contida no art. 1~, inciso I, da Lei n? 8.044, de 15
de junho de 1990,
DECRETA:
Art. 1? Fica aberto aos Orçamentos da União, em favor
d diversos Órgãos dos Poderes Legislativos e Judiciário e
e Ministério Público da União, crédito suplementar de
~~$62.927.795.000,OO (sessenta e dois bilhões, no:"ecento.s e vinte
sete milhões e setecentos e noventa e CInco mil cruzeiros), para atender à programação constante do Anexo I deste decreto.
Art. 2? Os recursos necessários à execução do disposto no
artigo anterior são decorrentes do excesso de arrecadação das
receitas do Tesouro Nacional, nos termos do parágrafo único,
do artigo 1~ da Lei n? 8.044, de 15 de junho de 1990.
Art. 3~ Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação.
Art. 4? Revogam-se as disposições em contrário.
Brasília, 3 de julho de 1990; 169~ da Independência e
102~ da República.
FERNANDO COLLOR
Zélia M. Cardoso de Mello

o anexo está publicado no DO
DECRETO

N~

de 4.7.1990, págs , 12887/12892.

99.373, DE 4 DE JULHO DE 1990
Aprova a Estrutura Regimental da Secretaria de Assuntos Estratégícos da Presidência da República.

o PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição
que lhe confere o art. 84, inciso VI, da Constituição,
DECRETA:
Art. 1? Fica aprovada, nos termos do anexo, a Estrutura
Regimental da Secretaria de Assuntos Estratégicos da Presidência da República.
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília. 182(4):2553-2745, jul./ago. 1990.
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Art. 2? Este decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasilia, 4 de julho de 1990; 169? da Independência e
102? da República.
FERNANDO COLLOR

Bernardo Cabral
ESTRUTURA REGIMENTAL DA SECRETARIA
DE ASSUNTOS ESTRATÉGICOS
PRESIDÉNCIA DA REPÚBLICA
TÍTULO I
Da Natureza e Finalidade
Art. I? A Secretaria de Assuntos Estratégicos (SAE), órgão da Administração Direta, subordinado à Presidência da Hepública (Lei n? 8.028 de 12.4.90, regulamentada pelo Decreto n?
99.24411) de 10.5.1990), tem por finalidade:
I - exercer as atribuições de Secretaria-Executiva do
Conselho de Governo;
II - desenvolver estudos e projetos de utilização de
áreas indispensáveis à segurança do território e opinar sobre o
seu efetivo uso;
IH - fornecer os subsídios necessários às decisões do
Presidente da República;
IV - cooperar no planejamento, na execução e no acompanhamento da ação governamental, com vistas à defesa das
instituições nacionais;
V - coordenar a formulação da Politica Nacional Nuclear e supervisionar sua execução;
VI - salvaguardar os interesses do Estado; e,
VII - coordenar, supervisionar, controlar e executar projetos e programas que lhe forem atribuídos pelo Presidente da República.
(1) Coleção das Leis. Brasília, 182(3):1911, rnaio/jun. 1990.

Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 182(4):2553-2745. jul./ago. 1990.
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TITULO II
Da Estrutura Básica
Art. 2~ A Secretaria de Assuntos Estratégicos tem a seguinte estrutura básica:
§ 1~ Orgãos de assistência direta e imediata:
I - Gabinete (GAB);
II - Assessoria Especial (ASESP).
§ 2~ Orgãos setoriais:
I - Assessoria Jurídica (ASJUR);
II - Coordenação de Administração (CAD).
§ 3~ Órgãos especificos:
I
Departamento de Inteligência (DI);
II
Departamento de Macroestratégias (DME);
III
Departamento de Programas Especiais (DPE);
IV
Centro de Pesquisa e Desenvolvimento para a Segurança das Comunicações (CEPESC).
V - Centro de Formação e Aperfeiçoamento de Recursos
Humanos (CEFARH).
§ 4? A Secretaria de Assuntos Estratégicos vincula-se a
Comissão Nacional de Energia Nuclear (CNEN) e suas controladas.
TITULO III
Estrutura Regimental
CAPITULO I
Gabinete
Seçêo I

Da Competência
Art.

3~

Compete ao Gabinete:
dar assistência direta e imediata ao Secretário e executar e controlar, no âmbito do Gabinete, as atividades de planejamento, secretaria, documentação e administração;
I -

Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 182(4):2553-2745, jul./ago. 1990.
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II - Prestar assistência ao Secretário em sua representa~
ção e incumbir-se do preparo do seu expediente pessoal;
lU - coordenar e controlar os planos e programas de co.
municação social da Secretaria, expedindo, se necessário, as
instruções pertinentes;
IV - acompanhar a tramitação de proposições do interesse
específico da Secretaria nas casas do Congresso Nacional;
V - transmitir aos dirigentes de órgãos vinculados as ordens e diretrizes do Secretário. sempre que determinado;
VI - executar trabalhos especialmente atribuídos pelo Se.

cretário.
Seção II
Da Organização
Art. 4? O Gabinete, dirigido por Chefe, é integrado por
Chefe de Assessoría, Assessores e Chefe de Serviço de Apoio.
CAPÍTULO H
Assessoria Especial

Seção I
Da Competência
Art. 5? Compete à Assessoria Especial:
I - dispensar assistência direta e imediata ao Secretário
de Assuntos Estratégicos;

11 -

estudar e emitir parecer nos assuntos que lhe forem

submetidos;
IH - desempenhar outras atribuições que lhe forem cometidas pelo Secretário.

Seção II
Da Organização

Art. 6?
ciais.

A Assessoria é integrada por Assessores Espe-

Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 182(4):2553-2745, [ul.Zago. 1990.
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CAPiTULO UI
Assessoria Jurídica

Seção I
Da Competência
Art. 7? Compete à Assessoria Jurídica:
I - cumprir e velar pelo cumprimento da orientação normativa emanada da Consultoria-Geral da República e da Assessoria Juridica da Secretaria-Geral da Presidência da República;

II - fixar, nos casos não resolvidos pela ConsultoriaGeral da Presidência da República, a interpretação da Constituição, das leis, dos tratados e demais atos normativos, a ser
uniformemente seguida;
lI! - assistir o Secretário no controle interno da legalidade dos atos da Administração, mediante:
a) o exame de anteproposcas, anteprojetos e projetos, bem
como de minutas de atos normativos outros, de iniciativa da Secretaria;

b) a elaboração de atos, quando isso lhe solicite o Secreta-

rio;
cl a proposta de declaração de nulidade de ato administrativo praticado no âmbito da Secretaria; e,
IV - examinar as minutas de edital de licitação, contratos, acordos, convênios ou ajustes que devam ser assinados pelas autoridades da Secretaria.

Seção II
Da Organização
Art. 8? A Assessoria Jurídica, dirigida por chefe, é integrada por assessores e assistentes jurídicos.
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 182(4):2553-2745, jul./ago. 1990.
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CAPÍTULO IV
Coordenação de Administração
Seção I
Da Competência
Art. 9? Compete à Coordenação de Administração:
I - coordenar, gerir e executar as atividades de adminíj;
tração de pessoal, de serviços gerais, de obras, de patrimônio
de programação e execução orçamentária e financeira, no ârnbj.
to da Secretaria;
II - assessorar e assistir o Secretário de Assuntos Estratégicos nos assuntos da competência da Coordenação; e,
UI - desempenhar outras atribuições que lhe forem cometidas pelo Secretário de Assuntos Estratégicos.

Seção II
Da Organização

Art. 10. A Coordenação de Administração, dirigido por
um-Coordenador, compõe-se de:
I
Gabinete;
U
Seção de Administração Financeira;
UI
Seção de Recursos Humanos;
IV
Seção de Material;
V
Seção de Apoio Administrativo;
VI
Seção de Obras e Instalações.
CAPÍTULO V
Departamento de Inteligência

Seção I
Da Competência
Art. 11. Ao Departamento de Inteligência compete planejar, coordenar, supervisionar, controlar e executar a Atividade
de Inteligência.
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 182(4):2553-2745, jul./ago. 1990.
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Seção II

Da Organização
Art. 12. O Departamento de Inteligência, dirigido por diretor, compõe-se de:
I
Gabinete;
II
III
IV

Divisão de Inteligência Interna;
Divisão de Inteligência Externa;
Divisão de Contra-Inteligência;

V
VI
VII

Divisão de Informática;
Divisão de Telecomunicações e Eletrônica;
Escritórios Regionais.
CAPiTULO VI
Departamento de Macroestratégias
Seção I

Da Competência
Art. 13. Ao Departamento de Macroestratégias compete:
I - realizar avaliações e exames estratégicos conjunturais, visando à defesa das instituições nacionais;
11 - planejar, coordenar. supervisionar e controlar as macroestratégias referentes à defesa das instituições nacionais.
III - realizar estudos estratégicos cometidos pelo Secretário de Assuntos Estratégicos.
Seção II

Da Organização
Art. 14. O Departamento de Macroestratégias, dirigido por
diretor, compõe-se de:
I
Gabinete;
II
Divisão de Macrodiretrizes Politicas;
IH
Divisão de Macrodiretrizes Econômicas;
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 182(4):2553-2745, iul.vago. 1990.
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IV
V

Divisão de Macrodiretrizes Sociais;
Divisão de Macrodiretrizes Tecnológicas.

CAPÍTULO VII
Departamento de Programas Especiais
Seção I

Da Competência
Art. 15.

Ao Departamento de Programas Especiais compe.

te:
I - estabelecer e propor critérios e normas para utiliza.
ção de áreas indispensáveis à segurança do território nacional;

II - elaborar e propor planos de mobilização nacional:
IH - coordenar, supervisionar e controlar projetos e programas que lhe forem atribuídos pelo Secretário de Assuntos
Estratégicos.
Seção II

Da Organização
Art. 16. O Departamento de Programas Especiais, dirigido
por diretor, compõe-se de:
Gabinete;
I
II
Divisão de Programas Regionais Estratégicos;
III
Divisão de Ordenação do Território:
IV
Divisão de Mobilização;
V
Divisão de Programas Especiais Estratégicos.
CAPÍTULO VIII
Centro de Pesquisa e Desenvolvimento para
Segurança das Comunicações
Seção I

Da Competência
Art. 17. Ao Centro de Pesquisa e Desenvolvimento para a
Segurança das Comunicações compete:
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília. 182(4):2553-2745, juL/ago. 1990.
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I - promover a pesquisa científica e tecnológica e desenvolver projetos para a segurança das comunicações;
II - pesquisar e desenvolver equipamentos de segurança
de comunicações.

Seção II
Da Organização
Art. 18. O Centro de Pesquisa e Desenvolvimento para a
Segurança das Comunicações, dirigido por diretor, compõe-se
de:
I
Gabinete;
II
Conselho de Pesquisa e Desenvolvimento;
III
Divisão de Planejamento e Coordenação Geral;
IV
Divisão de Pesquisa e Desenvolvimento;
V
Divisão de Apoio Técnico.
CAPÍTULO IX
Centro de Formação e Aperfeiçoamento
de Recursos Humanos

Seção I
Da Competéncia
Art. 19. Ao Centro de Formação e Aperfeiçoamento de Recursos Humanos compete:
I - desenvolver programas e projetos de formação e
aperfeiçoamento de recursos humanos nas matérias de sua competência, em articulação com outros órgãos da Secretaria;
11 - realizar pesquisas científicas na área de recursos humanos, inclusive em articulação com instituições públicas e privadas; e,
111 - promover atividades extracurriculares sobre assuntos de natureza estratégica.
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 182(4):2553·2745. jul./ago. 1990.
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Seção II

Da Organização
Art. 20. O Centro de Formação e Aperfeiçoamento de Re.
cursos Humanos, dirigido por diretor, compê-se de:
I
Gabinete;
11
Divisão de Planejamento, Pesquisa e Apoio;
IH
Divisão de Ensino.
TÍTULO IV
Disposições Gerais
Art. 21. As normas de organização e funcionamento dos
órgãos integrantes da Secretaria serão estabelecidas em Regimento Interno, aprovado pelo Secretário de Assuntos Estratégicos.
Art. 22. Os servidores da Secretaria de Assuntos Estraté·
gicos serão nomeados ou designados pelo Secretário, observada
a sua competência legal.
Art. 23. A Secretaria contará, na sua estrutura, com seções e setores, necessários ao exato desempenho de suas atividades.
Art. 24. As Assistências J uridicas das unidades integram
a Assessoria Jurídica da Secretaria.
Parágrafo único. Aplica-se o disposto neste artigo à
Procuradoria-Geral e Assistências Jurídicas da Cnen e suas coligadas, respectivamente.
Art. 25. As consultas à Assessoria J uridica devem ser
acompanhadas dos autos concernentes e instruídas com pareceres conclusivos dos órgãos jurídicos das repartições interessadas:
alproveniente a consulta de entidade sob supervisão da Secretaria, a instrução há de abranger pareceres dos órgãos jurídicos desta;
b) aprovado o parecer, poderá ser íntegr almente publicado
no Diário Oficial da União ou boletim da Secretaria;
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 182(4):2553-2745, jul./ago. 1990.

2575
c) o parecer aprovado, juntamente com o despacho do Setário. adquire caráter normativo para a Secretaria, cujos ór~~~s e entes ficam obrigados a lhe dar fiel cumprimento.
Art. 26. Os ocupantes das funções previstas nesta Estrutura Regimental serão substituídos, em suas faltas ou impedimentos, por servidores por eles indicados, previamente designados na forma da legislação específica.
Art. 27. O desempenho de funções na Secretaria, constitui:
a) para o pessoal civil, serviço relevante e título de merecimento para todos os efeitos da vida funcional;
bj para o pessoal militar, comissão militar de serviço rele-

vante.

DECRETO

N~

99.374, DE 9 DE JULHO DE 1990
Regulamenta o art. 5? da Medida Provisória n? 195(1), de 30 de junho de 1990.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição
que lhe confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e tendo em
vista o disposto no art. 5?, § I?, da Medida Provisória n? 195, de
30 de junho de 1990,
DECRETA:
Art. I? O imposto sobre operações de crédito, câmbio e seguro, ou relativas a títulos ou vaiares mobiliários (IOF) terá corno base de cálculo o valor:
I - de cessão ou resgate de títulos e aplicações financeiras de renda fixa;
II - das operações de financiamento realizadas em bolsas
de valores, de futuros, de mercadorias e assemelhadas;
III - dos títuios de renda fixa integrantes das carteiras
dos fundos em condomínio, ressalvado o disposto no art. 2?
(1)

Coleção das Leis. Brasília, 182(3):1862, rnaio/jun. 1990.
Colo Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 182/4):2553-2745, jul./ago. 1990.
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Parágrafo único. Será acrescido ao valor da cessão ou res.
gate o valor dos rendimentos periódicos, atualizado monetarjg,
mente pelo BTN Fiscal, recebidos durante o período da operação.
Art. 2? No caso de fundos de aplicações de curto prazo
que, a partir de 25 de julho de 1990, assegurarem a individual].
zação do prazo de cada aplicação dos seus quotistas, a base de
cálculo será o valor de resgate de cada quota.
Parágrafo único. Para 08 fins deste artigo, os valores dos
resgates serão deduzidos dos saldos das aplicações mais antígas.
Art. 3~ O imposto de que trata o art. I? não incidirá nas
cessões ou resgates de títulos e aplicações financeiras de propriedade das instituições autorizadas a funcionar pelo Banco
Central do Brasil.

Art. 4? O valor do imposto será apurado mediante aplicação da alíquota relativa à natureza do título e ao número de
dias úteis da operação, de acordo com a tabela anexa a este decreto, não podendo exceder, em qualquer hipótese, do limite
percentual estabelecido em relação ao valor do rendimento bruto da operação.
§ 1? Na hipótese do art. 2? apl icar-se-ão as alíquotas constantes da coluna 1 da tabela anexa a este decreto.
§ 2? Será arbitrado como sendo de um dia o prazo da operação em relação à qual o proprietário não dispuser de documento de negociação que possa determinar, com precisão, a data de início da operação financeira ou de aquisição do título,
aplicando-se-Ihe a alíquota de 1,5% (um e meio por cento).
§ 3? A contagem do prazo, que se iniciará em dia útil, exclui o dia de início e inclui o dia de vencimento, cessão ou resgate da operação.
Art. 5? O imposto será retido na fonte, por ocasião, da
cessão, liquidação ou resgate do título ou da aplicação, pelo:
I
emitente ou aceitante, no resgate ou liquidação;
II - cedente, quando pessoa jurídica;
IH - cessionário, pessoa jurídica, quando o cedente for
pessoa física;
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 182(4):2553-2745, jul./ago. 1990.
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IV
cessionário, instituição financeira, quando o cedente
não o for; ou
V - cessionário, quando a operação se realizar entre pessoas físicas.
Art. 6? O imposto será recolhido até o último dia útil da
semana subseqüente àquela em que OCorrer a retenção, mediante Documento de Arrecadação de Receitas Federais (DARF), CÓ'
digo 1458, observada a atualização monetária do valor retido na
forma do art. I?, inciso lII, alínea b, da Lei n? 8.012(21, de 4 de
abrii de 1990.
Art. 7~ O imposto de que trata este decreto incidirá, a partir de 25 de julho de 1990, sobre o resgate ou cessão de títulos
emitidos após a mesma data, bem assim sobre:
I - o resgate ou cessão de títulos emitidos anteriormente,
negociados após àquela data;
II - a liquidação das aplicações financeiras iniciadas após
25 de julho de 1990.
Art. 8? O Ministro da Economia, Fazenda e Planejamento,
poderá alterar a tabela anexa a este decreto de modo a adaptála às necessidades das políticas monetária e financeira até o limite estabelecido no art. 5? da Medida Provisória n? 195, de ao
de junho de 1990.
Art. 9? O Banco Central do Brasil e o Departamento da
Receita Federal, no âmbito de suas competências, expedirão as
instruções necessárias à execução das disposições deste decreto.
Art. 10. Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 11.

Revogam-se as disposições em contrário.

Brasília, 9 de julho de 1990; 169? da Independência e
102? da República.
FERNANDO COLLOR
Zélia M. Cardoso de Mello

o anexo está publicado no DO de

10.7.1990, pág. 13228.

(2) Coleção das Leis. Brasília, 182(2):694, mar./abr. 1990.
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 182(4):2553-2745, jul./ago. 1990.
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DECRETO N? 99.375, DE 9 DE JULHO DE 1990
Declara a desnecessidade de cargos e
empregos do Quadro da Tabela Permanen_
tes do extinto Ministério dos Transportes, e
dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição
que lhe conferem os arts. 84, inciso IV, e 41, § 3?, da Constituição e o disposto na Lei n:' 8.028, de 12 de abril de 1990,
DECRETA:
Art. I? São declarados desnecessários os cargos e empregos do Quadro e Tabela Permanentes do extinto Ministério dos
Transportes, integrantes do Anexo I deste decreto.
Art. 2? Os ocupantes dos cargos e empregos a que se refare o artigo anterior, relacionados no Anexo II deste decreto, são
colocados em disponibilidade remunerada.
Art. 3? Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Brasília, 9 de julho de 1990; 169? da Independência e
102? da República.
FERNANDO COLLOR
Bernardo Cabral
Mário César Flores
Carlos Tinoco Ribeiro Gomes
Francisco Rezek
Carlos Chiarelli
Marcio Terezino Drummond
Alceni Guerra
Zélia M. Cardoso de Mello
Lourenço José Vieira da Silva
Antonio Magri
Ozires Silva
Margarida Procópio
Os anexos estão publicados no DO de 10.7.1990, págs. 13228/13254.
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 182(4):2553-2745, julJago. 1990.
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DECRETO N? 99.376, DE 10 DE JULHO DE 1990
Altera dispositivos do Decreto n?
77.919 m, de 25 de junho de 1976, que regulamenta a Lei n? 6.265(2), de 19 de novembro
de 1975, Lei do Ensino no Exército, e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÜBLICA, usando das atribuições que lhe confere o artigo 84, item IV, da Const.ituição,
DECRETA:
Art. 1?

Os artigos 2?, 43, 44 e 45 do Decreto n? 77.919, de

25 de junho de 1976, passam a vigorar com as seguintes redações:

«Art. 2? O Exército poderá ministrar, também, ensino para preparar candidatos à matrícula em suas escolas
de formação de oficiais.
Art. 43. O Ensino Preparatório, ressalvadas as suas
peculiaridades. orientar-se-á pelas diretrizes emanadas da
legislação federal de ensino de 1? e 2? graus, podendo ser
ministrado com a cooperação de outros Ministérios e dos
Governos dos Estados, Territórios e Municípios.
Art. 44. O Ensino Preparatório destina-se a preparar
candidatos para o ingresso na Aman e na EsFCEx. Será
ministrado em nível de 3~ série do 2? grau, na EsPCEx. para ingresso na Aman, e em nível de 2~ série do 2? grau, nos
Colégios Militares, para ingresso na EsPCEx.
Parágrafo único. A matricula na EsPCEx, obedecidos
os demais requisitos estabelecidos no regulamento daquele
estabelecimento de ensino, será concedida ao brasileiro nato que apresentar certificado de conclusão do ensino da 2?
série do 2? grau, na forma prevista na legislação federal e
habilitar-se mediante concurso ou exame de admissão.
(1) Coleção das Leis. Brasília, (4):536, abr./jun. 1976.
(2) Coleção das Leis. Brasília, (7): 121, out./dez. 1975.
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 182(4):2553-2745, juL/ago. 1990.
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Art. 45. Os Colégios Militares (CM) são estabeleci_
mentos de ensino encarregados de atender. prioritariamen_
te, ao Ensino Preparatório e, ainda, ao Ensino Assisten_
cial, obedecida a legislação federal própria. Poderão ter o
seu corpo discente constituído de alunos de ambos 08 se.
xos e ministrar o ensino de 1~ e 2? graus.
§ 1? O Ensino Assistencial dos CM poderá compreender as quatro últimas séries do I? grau e o 2? grau.
§ 2? A regulamentação do Ensino Assistencial será
estabelecida pelo Ministério do Exército.»
Art. 2? Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 3? Revogam-se as disposições em contrário.
Brasília, 10 de julho de 1990; 169? da Independência e
102? da República.

FERNANDO COLLOR
Carlos Tinoco Ribeiro Gomes
DECRETO N? 99.377, DE 11 DE JULHO DE 1990
Altera a redação do art. 5? do Decreto
n? 99.179(1), de 15 de março de 1990, que

institui o Programa Federal de Deeregulementação.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição
que lhe confere o art. 84, incisos IV e VI, da Constituição,
DECRETA:
Art. 1? O art. 5? do Decreto n? 99.179, de 15 de março de
1990, transformado o atual parágrafo único em § 1?, passa a vigorar acrescido do seguinte parágrafo:
«Art. 5?
.
§ 1?
.
§ 2? O Secretário-Geral da Presidência da República
poderá convidar representantes dos demais Ministérios e
(1) Coleção das Leis. Brasília, 182(2, t.2):1437, mar.labr. 1990.
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 182(4):2553-2745, jul./ago. 1990.
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Secretarias da Presidência da República para participarem
das reuniões convocadas para deliberar sobre matérias que
lhes sejam afetas.»

Art. 2? Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 3'? Revogam-se as disposições em contrário.
Brasília, 11 de julho de 1990; 169? da Independência e
102? da República.
FERNANDO COLLOR
Bernardo Cabral

DECRETO N? 99.378, DE 11 DE JULHO DE 1990
Altera

dispositivos

do

Decreto

n?

97.936(1), de 10 de julho de 1989, que inetituíu o Cadastro Nacional do Trabalhador.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição
que lhe confere o art. 84, inciso IV, da Constituição,
DECRETA:
Art. I? Fica alterada a redação dos seguintes dispositivos
do Decreto n? 97.936, de 10 de julho de 1989, que instituiu o Cadastro Nacional do Trabalhador:
«Art. I?

Fica instituído o Cadastro Nacional do Tra-

balhador (CNTI, destinado a registrar informações de interesse do trabalhador, do Ministério do Trabalho e da Previdência Social (MTPS) e da Caixa Econômica Federal
(CEF)>>.
"Art. 6? Fica criado o Grupo Gestor do CNT, encarregado de administrar e fiscalizar a implantação e execução do CNT, sob supervisão do Ministro de Estado do Trabalho e da Previdência Social, com a seguinte composição:

I - um representante do Ministério do Trabalho e
da Previdência Social (MTPS);
(1) Coleção das Leis. Brasília, 181(4):1664, juL/ago. 1989.
Cal. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília. 182(4):2553-2745, iul.Zago. 1990.
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11
um representante da Caixa Econômica Federal
(CEF);
IH
um representante dos trabalhadores;
IV
um representante dos empregadores.
Parágrafo único. Regimento interno, aprovado pelos
Ministros de Estado da Economia, Fazenda e Planejamen_
to e do Trabalho e da Previdência Social, disporá sobre o
funcionamento do Grupo Gestor do CNT».
"Art. 7? O Ministério do Trabalho e da Previdência
Social, por intermédio da Empresa de Processamento de
Dados da Previdência Social (Dataprev) e a Caixa Econô'
mica Federal (CEF), atenderão as despesas comuns do
CNT com dotações ou recursos próprios, em partes iguais,
podendo, para tanto, celebrar contratos e convênios.»
"Art. 10. Os Ministros de Estado da Economia, Fazenda e Planejamento e do Trabalho e da Previdência Social expedirão as instruções necessárias à execução do disposto neste decreto».
Art. 2? Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 11 de julho de 1990; 169? da Independência e
102? da República.
FERNANDO COLLOR
Zélia M. Cardoso de Mello
Antonio Magri

DECRETO N? 99.379, DE 11 DE JULHO DE 1990
Abre à Justiça Federal, à Justiça do
Trabalho e ao Ministério da Aeronáutica,
em favor de diversas Unidades Orçamentárias, Crédito Suplementar no valor de
Cr$119.235.000,OO, para reforço de dotações
consignadas no vigente Orçamento.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição
que lhe confere o artigo 84, inciso IV, da Constituição Federal e
da autorização contida no artigo 11, inciso I, letra b, da Lei n?
7.999 de 31 de janeiro de 1990,
CoL Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 182(4):2553-2745, jul./ago. 1990.
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DECRETA:
Art. 1? Fica aberto à Justiça Federal, à Justiça do TrabaIh e aO Ministério da Aeronáutica, em favor de diversas Unid des Orçamentárias, Crédito Suplementar de Cr$119.235.000,00
( 8. nto e dezenove milhões, duzentos e trinta e cinco mil cruzeirosl. para atender a programação indicada no Anexo I deste decretO.
Art. 2? Os recursos necessários à execução do disposto no
rtigo anterior decorrerão de anulação parcial das dotações indicadas no Anexo 11 deste decreto e nos montantes especificados.
Art. 3? Os valores constantes deste decreto foram calculados com base na Unidade de Referência Orçamentária, relativa
ao mês de março de 1990.
Art. 4? Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação.
Art. 5? Revogam-se as disposições em contrário.
Brasília, 11 de julho de 1990; 169? da Independência e
102? da República.
FERNANDO COLLOR
Zélia M. Cardoso de Mello
Os anexos estão publicados no DO de 12.7.1990, págs. 13420/13421.

DECRETO N? 99.380, DE 11 DE JULHO DE 1990
Abre aos Orçamentos da União, em favor de diversos Órgãos. crédito suplementar no valor de Cr$233.872.830.000,OO, para

reforço de doteções consignadas nos vigentes orçamentos.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição
que lhe confere o artigo 84, inciso IV, da Constituição Federal,
e da autorização contida no artigo I?, inciso I, da Lei n? 8.044,
de 15 de junho de 1990,
DECRETA:
Art. 1? Fica aberto aos Orçamentos da União, em favor do
Ministério da Economia, Fazenda e Planejamento, TransferênCol. Leis Rep. Ped. Brasil, Brasília, 182(4):2553-2745, [ul.vago. 1990.
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cias a Estados, Distrito Federal e Municípios - Recursos sob
Supervisão do Ministério da Economia, Fazenda e Planejamen.
to, e a Encargos Previdenciários da União - Recursos sob su.
pervisão do Ministério da Economia, Fazenda e Planejamento
crédito suplementar no valor de Cr$233.872.830.000,00, (duzento~
e trinta e três bilhões, oitocentos e setenta e dois milhões e oitocentos e trinta mil cruzeiros), para atender à programação constante do Anexo I deste decreto.
Art. 2? Os recursos necessários à execução do disposto no
artigo anterior são provenientes do excesso de arrecadação das
receitas do Tesouro Nacional, nos termos do parágrafo único
do artigo I?, da Lei n? 8.044, de 15 de junho de 1990.
'
Art. 3? Este decreto entrará em vigor na data de sua pu.
blicação.
Art. 4? Revogam-se as disposições em contrário.
Brasília, 11 de julho de 1990; 169? da Independência e
102? da República.
FERNANDO COLLOR
Zélia M. Cardoso de Mello
Os anexos estão publicados no DO de 12.7.1990, págs. 13421/13422.

DECRETO N? 99.381, DE 11 DE JULHO DE 1990
Abre aos Orçamentos da União, em
favor do Ministério da Infra-Estrutura, crédito suplementar no valor de
Cr$26.747.384.000,00, para reforço de dotações consignadas nos vigentes orçamentos.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição
que lhe confere o artigo 84, inciso IV, da Constituição Federal e
da autorização contida no artigo I?, inciso I, da Lei n? 8.044, de
15 de junho de 1990,
DECRETA
Art. I? Fica aberto aos Orçamentos da União (Lei n?
7.999, de 31 de janeiro de 1990), em favor do Ministério da Infra-Estrutura, crédito suplementar de Cr$26.747.384.000,00 (vinte
e seis bilhões, setecentos e quarenta e sete milhões, trezentos e
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 182(41:2553-2745, jul./ago. 1990.
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oitenta e quatro mil cruzeiros), para atender à programação indicada no Anexo I deste decreto.
Art. 2? Os recursos necessários à execução do disposto no
rtigo anterior são provenientes do excesso de arrecadação das
:eceitas do Tesouro Nacional, nos termos do parágrafo único,
do artigo I?, da Lei n? 8.044, de 15 de junho de 1990.
Art. 3? Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação.
Art. 4? Revogam-se as disposições em contrário.
Brasília, 11 de julho de 1990; 169? da Independência e
102? da República.
FERNANDO COLLOR
Zélia M. Cardoso de Mello
Os anexos estão publicados no DO de 12.7.1990, págs. 13422/13424

DECRETO N? 99.382, DE 11 DE JULHO DE 1990
Abre aos Orçamentos da União, em favor da Presidência da República, dos Ministérios da Justiça e das Relações Exteriores e de Transferências a Estados, Distrito
Federal e Municípios, créditos adicionais
no valor de Cr$40. 068. OOS. 000,00. para reforço de dotações consignadas nos vigentes
orçamentos.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição
que lhe confere o artigo 84, inciso IV, da Constituição Federal e
da autorização contida no artigo I?, incisos I e H, da Lei n?
8.044, de 15 de junho de 1990,
DECRETA:
Art. I? Fica aberto aos Orçamentos da União (Lei n?
7.999, de 31 de janeiro de 1990), em favor da Presidência da República, dos Ministérios da Justiça e das Relações Exteriores e
de Transferências a Estados, Distrito Federal e Municípios, crédito suplementar de Cr$39.887.251.000,00 (trinta e nove bilhões,
oitocentos e oitenta e sete milhões, duzentos e cinqüenta e um
mil cruzeiros), para atender à programação indicada no Anexo I
deste decreto.
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 182(4):2553-2745, jul./ago. 1990.
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Art. 2? Fica aberto ao Orçamento da União (Lei n? 7.999
de 31 de janeiro de 1990), em favor da Presidência da República'
crédito especial de Cr$180.757.000,00 (cento e oitenta milhões'
setecentos e cinqüenta e sete mil cruzeiros] , para atender à pro:
gramação indicada no Anexo II deste decreto.
Art. 3? Os recursos necessários à execução do disposto
nos artigos anteriores são. provenientes do excesso de arrecada.
ção das receitas do Tesouro Nacional, nos termos do parágrafo
único, do artigo I?, da Lei n? 8.044, de 15 de junho de 1990.
Art. 4? Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação.
Art. 5? Revogam-se as disposições em contrário.
Brasília, 11 de julho de 1990; 169? da Independência e
102? da República.
FERNANDO COLLOR
Zélia M. Cardoso de Mello
Os anexos estão publicados no DO de 12.7.1990, pégs. 13424/ 13426.

DECRETO N? 99.383, DE 12 DE JULHO DE 1990
Declara a desnecessidade de cargos e
empregos do Quadro e Tabela Permanentes
dos orgeoe que menciona e dá outras
providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição
que lhe conferem os arts. 84, inciso IV e 41, § 3?, da Constituição e o disposto na Lei n? 8.028, de 12 de abril de 1990,
DECRETA:
Art. I? São declarados desnecessários os cargos e empregos do Quadro e Tabela Permanentes da extinta Secretaria de
Planejamento e Coordenação da Presidência da República e da
Fundação Centro de Formação do Servidor Público, integrantes
dos Anexos I e II deste decreto.
Art. 2? Os ocupantes dos cargos e empregos a que se refere o artigo anterior, relacionados nos Anexos III e IV deste decreto, são colocados em disponibilidade remunerada.
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 182(4):2553-2745, jul./ago. 1990.
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Art. 3?

Este decreto entra em vigor na data de sua publi-

cação.

Brasília, 12 de julho de 1990; 169? da Independência e
l02? da República.
FERNANDO COLLOR
Bernardo Cabral
Mário César Flores
Carlos Tinoco Ribeiro Gomes
Marcos Castrioto de Azambuja
Carlos Chiarelli
Mareio Terezino Drummond
Alceni Guerra
Zélia M. Cardoso de Mello
Antonio Cabrera Mano Filho
Antonio Magri
Ozires Silva
Margarida Procópio
Os anexos estão publicados no DO de 13.7.1990, págs , 13467/13468

DECRETO N? 99.384, DE 12 DE JULHO DE 1990
Declara a desnecessidade de cargos e
empregos do Quadro e Tabela Permanentes
dos órgãos que menciona e dá outras
providências

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição
que lhe conferem os arts. 84, inciso IV e 41, § 3?, da Constituição e o disposto na Lei n? 8.028, de 12 de abril de 1990,
DECRETA:
Art. I? São declarados desnecessârios os cargos e empregos do Quadro e Tabela Permanentes dos extintos Ministério do
Trabalho, Ministério do Interior e Ministério da Cultura, integrantes dos Anexos I a IV deste decreto.
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 182(4):2553-2745, jul.Zago. 1990.
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Art. 2? Os ocupantes dos cargos e empregos a que se refe_
re o artigo anterior, relacionados nos Anexos V a VIII deste de.
creto, são colocados em disponibilidade remunerada.
Art. 3? Este decreto entra em vigor na data de sua publi.
cação.

Brasília, 12 de julho de 1990; 169? da Independência e
102? da República.
FERNANDO COLLOR
Bernardo Cabral
Mário César Flores
Carlos Tinoco Ribeiro Gomes
Marcos Castríoto de Azambuja
Carlos Cbiarelli
Marcio Terezino Drummond
Alceni Guerra
Zélia M. Cardoso de Mello
Antonio Cabrera Mano Filho
Antonio Magri
Ozires Silva
Margarida Procópio
Os anexos estão publicados no DO de 13.7.1990, págs , 13468/13470.

DECRETO N? 99.385, DE 12 DE JULHO DE 1990
Prorroga os trabalhos de garimpagem
na localidade de Serra Pelada e dá outras
providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição
que lhe confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e nos termos do art. 3? da Lei n? 7.194, de 11 de junho de 1984, alterada
pela Lei n? 7.599, de 15 de maio de 1987,
DECRETA:
Art. I? Fica prorrogado, até 11 de março de 1991, o prazo
definido em lei, referente ao término dos trabalhos exclusivamente por garimpagem na localidade de Serra Pelada, Município de Curionópolis, Estado do Pará.
Col. Leis Rep , Fed. Brasil, Brasília. 182(4):2553-2745, jul./ago. 1990.
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----

A rt. 2? A Cooperativa de Mineração dos Garimpeiros de
S j-ra Pelada (Coomigasp) deverá apresentar ao Departamento
e
N cional da- Produção Mineral (DN PM), até 11 de janeiro de
19~1, projeto demon~trando a viabilidade do prosseguimento
d s atividades de garrmpagem no tocante ao aproveitamento ra:nal do depósito, à segurança do trabalho, ao adequado aten~imento das normas ambientais e a disponibilidade de recursos
técnicos e financeiros para implantação das diretrizes nele preconizadas, obs€.rvada a promoção econômica e social dos garimpeiros cooperatlvados.
§ l? O· projeto de que trata este artigo será analisado por
uma Comissão Interministerial composta de representantes:

I

da Consultoria Juridica do Ministério da Infra-Estru-

tura;

II
DNPM;

do Departamento Nacional da Produção Mineral -

III - do Departamento de Programas Especiais da Secretaria de Assuntos Estratégicos da Presidência da República;
IV - do Departamento de Segurança e Saúde do Trabalhador da Secretaria N acionai do Trabalho;
V - do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos N aturais Renováveis (Ibama).
§ 2? O Governo do Estado do Pará será convidado a indicar representante para integrar a comissão de que trata o parágrafo anterior.
§ 3? Caberá ao Departamento Nacional da Produção Mineral (DNPM) prestar apoio técnico e administrativo à comissão
referida no § l? deste artigo.

Art. 4?

Este decreto entra em vigor na data de sua publi-

cação.
Art. 4?

Revogam-se as disposições em contrário.
Brasília, 12 de julho de 1990; 169? da Independência e
102? da República.
FERNANDO COLLOR
Ozires Silva
Colo Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 182(4):2553-2745, juL/ago. 1990.
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DECRETO N? 99.386, DE 12 DE JULHO DE 1990
Declara a desnecessidade de cargos e
empregos do Quadro e Tabela Permanentes
do extinto Ministério da Cultura e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição
que lhe conferem os arts. 84, inciso IV e 41, § 3?, da Constitui_
ção e o disposto na Lei n? 8.028, de 12 de abril de 1990,
DECRETA:
Art. I? São declarados desnecessários 08 cargos e empre_
gos do Quadro e Tabela Permanentes do extinto Ministério da
Cultura, integrantes do Anexo I deste decreto.
Art. 2? Os ocupantes dos cargos e empregos a que se refe.
re o artigo anterior, relacionados no Anexo 11 deste decreto, são
colocados em disponibilidade remunerada.
Art. 3? Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 12 de julho de 1990: 169? da Independência e
102? da República.

FERNANDO COLLOR
Bernardo Cabral
Mário César Flores
Carlos Tinoco Ribeiro Gomes
Marcos Castrioto de Azambuja
Carlos Chiarelli
Mareio Terezino Drummond
Alceni Guerra
Zélia M. Cardoso de Mello
Antonio Cabrera Mano Filho
Antonio Magri
Ozires Silva
Margarida Procópio
Os anexos estão publicados no DO de 13.7.1990, págs. 13470/13471.
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 182(4):2553-2745, jul./ago. 1990.

2591
DECRETO N? 99.387, DE 12 DE JULHO DE 1990
Extingue cargos e empregos do Quadro
e Tabela Permanentes da extinta Fundação

Nacional Pró-Memória e dá outras providências.

o PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição
ue lhe conferem os arts. 84, inciso IV e 41, § 3?, da Constitui~ãO e o disposto na Lei n? 8.029, de 12 de abril de 1990,
DECRETA:
Art. I? São extintos os cargos e empregos do Quadro e Tabela Permanentes da extinta Fundação Nacional Pró-Memória,
integrantes do Anexo I deste decreto.
Art. 2~ Os ocupantes dos cargos e empregos a que se refere o artigo anterior, relacionados no Anexo II deste decreto, são
colocados em disponibilidade remunerada.
Art. 3? Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 12 de julho de 1990; 169? da Independência e
l02? da República.
FERNANDO COLLOR
Bernardo Cabral
Mário César Flores
Carlos Tinoco Ribeiro Gomes
Marcos Castrioto de Azambuja
Carlos Chiarelli
Mareio Terezino Drummond
Alceni Guerra
Zélia M. Cardoso de Mello
Antonio Cabrera Mano Filho
Antonio Magri
Ozires Silva
Margarida Procópio
Os anexos estão publicados no DO de 13.7.1990, págs. 13472/13474.
Cal. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 182(4):2553-2745, jul./ago. 1990.
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DECRETO

N~

99.388. DE 13 DE JULHO DE 1990
Abre aos Ministérios das Relações Ex.
teriores e da Justiça crédito suplementar de
Cr$58.267.000,OO, para reforço de dotações
consignadas no vigente orçamento.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição
que lhe confere o artigo 84, inciso IV, da Constituição Federal
e da autorização contida no artigo 11, inciso I, alínea b, da Lei
n~ 7.999, de 31 de janeiro de 1990,

DECRETA:
Art. 1~ Fica aberto aos Ministérios das Relações Extcrio.
res e da Justiça crédito suplementar no valor de Cr$58.267.000,OO
(cinqüenta e oito milhões, duzentos e sessenta e sete mil cruzeiros), para atender à programação indicada no Anexo I deste decreto.
Art. 2? Os recursos necessários à execução do disposto no
artigo anterior decorrerão de anulação parcial das dotações indicadas no Anexo II deste decreto, nos montantes especificados.

Art. 3~ Os valores constantes deste decreto foram calculados com base na Unidade de Referência Orçamentária relativa
ao mês de março de 1990.
Art.
blicação.

4~

Este decreto entrará em vigor na data de sua pu-

Art. 5? Revogam-se as disposições em contrário.
102~

Brasília, 13 de julho de 1990;
da República.

169~

da Independência e

FERNANDO COLLOR
Zélia M. Cardoso de Mello
Os anexos estão publicados no DO de 16.7.1990, pág. 13578.
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 182(4):2553-2745, jul./ago. 1990.
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DECRETO N? 99.389, DE 13 DE JULHO DE 1990
Abre aos Orçamentos da União, em tevor dos Ministérios da AÇão Social, Saúde,
Educação, Trabalho e da Previdência Social e Presidência da República ~ Secretaria
da Ciência e Tecnologia, crédito suplementar, no valor de Cr$24.436.403.000,OO, para
reforço de dotações consignadas nos vigentes Orçamentos.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição
que lhe confere o artigo 84, inciso IV, da Constituição Federal,
e da autorização contida no artigo I?, inciso I, da Lei n? 8.044,
de 15 de junho de 1990,
DECRETA:
Art. I? Fica aberto aos Orçamentos da União (Lei n?
7.999, de 31 de janeiro de 1990) crédito suplementar no valor de
Cr$24.436.403.000,00 (vinte e quatro bilhões, quatrocentos e trinta e seis milhões e quatrocentos e três mil cruzeiros), em favor
dos Ministérios da Ação Social, do Trabalho e da Previdência
Social, da Saúde e da Educação, bem assim à Secretaria da
Ciência e Tecnologia da Presidência da República, para atender
a programação constante do Anexo I deste Decreto.
.
Art. 2? Os recursos necessários à execução do disposto no
artigo anterior são provenientes do excesso de arrecadação das
receitas do Tesouro Nacional, nos termos do parágrafo único,
do artigo I?, da Lei n? 8.044, de 15 de junho de 1990.
Art. 3? Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação.
Art. 4? Revogam-se as disposições em contrário.
Brasília, 13 de julho de 1990; 169? da Independência e
102? da República.
FERNANDO COLLOR
Zélia M. Cardoso de Mello

Os anexos estão publicados no DO de 16.7.1990, págs. 13579/13581.
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 182(4):2553-2745, jul./ago. 1990.
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DECRETO N? 99.390, DE 13 DE JULHO DE 1990
Abre aos Orçamentos da União créditos
adicionais no valor de Cr$4.764.304.000,00

para reforço de dotações consignadas no vi:
gente Orçamento.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição
que lhe confere o artigo 84, inciso IV, da Constituição Federal
e da autorização contida no artigo I?, da Lei n? 8.044, de 15 d~
junho de 1990,

DECRETA:
Art. I? Ficam abertos aos Orçamentos da União (Lei n?
7.999, de 31 de janeiro de 1990, com as alterações procedidas de
acordo com o disposto no § 3?, do artigo 27, da Lei n? 8.028, de
12 de abril de 1990), créditos adicionais, no montante de
Cr$4.764.304.000,00 (quatro bilhões, setecentos e sessenta e quatro milhões, trezentos e quatro mil cruzeiros), para atender despesas com pessoal e encargos sociais, sendo
I - Crédito Especial ao Orçamento Fiscal da União, em
favor da Secretaria do Desenvolvimento Regional e da Secretaria do Meio Ambiente, no valor de Cr$37.573.000,OO (trinta e sete
milhões, quinhentos e setenta e três mil cruzeiros), para atender
à programação constante do Anexo I deste decreto.
n - Crédito Suplementar ao Orçamento Fiscal da União,
em favor da Presidência da República, no valor de
Cr$4.200.103.000,OO (quatro bilhões, duzentos milhões, cento e
três mil cruzeiros), para atender à programação indicada no
Anexo n deste decreto.
In - Crédito Suplementar ao Orçamento da Seguridade
Social da União, em favor da Presidência da República, no valar de Cr$526.628.000,OO (quinhentos e vinte e seis milhões, seiscentos e vinte e oito mil cruzeiros), para atender à programação
constante do Anexo In deste decreto.
Art. 2? Os recursos necessários à execução do disposto no
artigo anterior são provenientes do excesso de arrecadação das
receitas do Tesouro Nacional, nos termos do parágrafo único do
artigo I? da Lei n? 8.044, de 15 de junho de 1990.
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 182(4):2553-2745, jul./ago. 1990.
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Art. 3~ Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação.
Art. 4~ Revogam-se as disposições em contrário.
Brasília, 13 de julho de 1990; 169? da Independência e
l02? da República.
FERNANDO COLLOR
Zélia M. Cardoso de Mello
Os anexos estão publicados no DO de 16.7.1990, pégs. 13581/13582.

DECRETO N? 99.391, DE 13 DE JULHO DE 1990
Abre ao Ministério da Economia, Fazenda e Planejamento, em favor do Serviço
Federal de Processamento de Dados e da
Superintendência Nacional do Abastecimento, crédito suplementar no valor de
Cr$284.856.000,OO para reforço de dotações
consignadas no vigente Orçamento.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição
que lhe confere o artigo 84, inciso IV, da Constituição Federal,
e da autorização contida no artigo 11, inciso I, alínea e, da Lei
n? 7.999, de 31 de janeiro de 1990,
DECRETA:
Art. 1~ Fica aberto ao Ministério da Economia, Fazenda e
Planejamento, em favor do Serviço Federal de Processamento
de Dados e da Superintendência Nacional do Abastecimento,
crédito suplementar no valor de CrS284.856.000,00 (duzentos e
oitenta e quatro milhões, oitocentos e cinqüenta e seis mil cruzeiros), para atender à programação indicada no Anexo I deste
decreto.
Art. 2? Os recursos necessários à execução do disposto no
artigo anterior são provenientes da incorporação de saldos de
exercicios anteriores das entidades da Administração Federal
Indireta, na forma dos Anexos II e III deste decreto.
Cal. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 182(4):2553-2745, jul./ago. 1990.
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Art. 3? Este decreto entrará em vigor na data de SUa publicação.
Art. 4~ Revogam-se as disposições em contrário.
Brasília, 13 de julho de 1990; 169? da Independência e
102? da República.
FERNANDO COLLOR
Zélia M. Cardoso de Mello
Os anexos estão publicados no DO de 16.7.1990, pégs. 13582/13583.

DECRETO N? 99.392, DE 13 DE JULHO DE 1990
Abre aos Orçamentos da União, em favor de entidades em extinção, dieeoluçõo ou
privetizeçéo, crédito suplementar, no valor

de Cr$7.588.272.000,OO, para reforço de dote-

ções consignadas nos vigentes Orçamentos.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição
que lhe confere o artigo 84, inciso IV, da Constituição Federal,
e da autorização contida no artigo I?, inciso I, da Lei n? 8.044,
de 15 de junho de 1990,

DECRETA:
Art. I? Fica aberto aos Orçamentos da União, em favor de
entidades em extinção, dissolução ou privatização, o crédito suplementar no valor de Cr$7.588.272.000,OO (sete bilhões, quinhentos e oitenta e oito milhões, duzentos e setenta e dois mil
cruzeiros) para atender à programação constante do Anexo I
deste decreto.
Art. 2? Os recursos necessários à execução do disposto no
artigo anterior são provenientes do excesso de arrecadação das
receitas do Tesouro Nacional, nos termos do parágrafo único,
do artigo I?, da Lei n? 8.044, de 15 de junho de 1990.
Art. 3? Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação.
J

Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 182(4):2553-2745, jul./ago. 1990.
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Art. 4? Revogam-se as disposições em contrário.
Brasília, 13 de julho de 1990; 169? da Independência e
102? da República,
FERNANDO COLLOR
Zélia M. Cardoso de Mello
Os anexos estão publicados no DO de 16.7.1990, págs. 13583/13584.

DECRETO N? 99.393, DE 13 DE JULHO DE 1990
Abre aos Ministérios da Aeronáutica,
do Exército e da Marinha, em favor de diversas Unidades Orçamentárias, crédito suplementar no valor de Cr$4.100.000.000,OO,
para reforço de dotações consignadas no vigente Orçamento.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição
que lhe confere o artigo 84, inciso IV, da Constituição Federal,
e da autorização contida no artigo I?, da Lei n? 8.066, de 6 de julho de 1990,

DECRETA:
Art. I? Fica aberto ao Orçamento Fiscal da União (Lei n?
7.999, de 31 de janeiro de 1990), crédito suplementar, no valor de
Cr$4.100.000.000,00 (quatro bilhões e cem milhões de cruzeiros),
em favor de diversas Unidades Orçamentárias dos Ministérios
da Aeronáutica, do Exército e da Marinha, para atender a programação constante do Anexo I deste decreto.
Art. 2? Os recursos necessários à execução do disposto no
artigo anterior são provenientes do excesso de arrecadação das
receitas do Tesouro N acional, nos termos do art. 2? da Lei n?
8.066, de 6 de julho de 1990.
Art. 3? Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação.
Col. Leis Rep. Fed_ Brasil, Brasília, 182(4):2553-2745, jul./ago. 1990.
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Art. 4? Revogam-se as disposições em contrário.
Brasília, 13 de julho de 1990; 169~ da Independência e
102~ da República.
FERNANDO COLLOR
Zélia M. Cardoso de Mello

o anexo está publicado no

DECRETO

N~

DO de 16.7.1990, pág. 13584.

99.394, DE 13 DE JULHO DE 1990
Abre em favor de diversas Unidades
Orçamentárias dos Ministérios da Aeronáu_
tice, do Exército e da Marinha e à Presidên_
cía da República - Estado-Maior das Forças Armadas, crédito suplementar no valor
de CrS79.609.868.000,OO, para reforço de do.
éacões consignadas no vigente Orçamento.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição
que lhe confere o artigo 84, inciso IV, da Constituição Federal, e
da autorização contida no artigo I?, inciso I, da Lei n? 8.044, de
15 de junho de 1990,
DECRETA:
Art. 1~ Fica aberto ao Orçamento Fiscal da União ILei n~
7.999, de 31 de janeiro de 1990), crédito suplementar no valor de
Crl\79.609.868.000,00 (setenta e nove bilhões, seiscentos e nove
milhões e oitocentos e sessenta e oito mil cruzeiros), em favor de
diversas Unidades Orçamentárias dos Ministérios da Aeronáutica, do Exército e da Marinha e à Presidência da República Estado-Maior das Forças Armadas, em conformidade com a programação constante do Anexo I deste decreto.
Art. 2? Os recursos necessários à execução do disposto no
artigo anterior são provenientes do excesso de arrecadação das
receitas do Tesouro Nacional, nos termos do parágrafo único, do
artigo 1~ da Lei n? 8.044, de 15 de junho de 1990.
Art. 3~ Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação.
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 182(4):2553-2745, jul.Zago. 1990.
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Art. 4? Revogam-se as disposições em contrário.
Brasília, 13 de julho de 1990; 169? da Independência e
102? da República.

FERNANDO COLLOR
Zélia M. Cardoso de Mello

o anexo está publicado no DO de 17.7.1990, págs. 13644/13645.
DECRETO N? 99.395, DE 18 DE JULHO DE 1990
Autoriza a Escola Técnica Federal de
Pelotas, no Rio Grande do Sul, a organizar
e manter cursos de nível superior de ensino.

o PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições
que lhe confere o art. 84, inciso IV e VI, da Constituição, e tendo em vista o que consta do Processo n:' 23000 004578/90-15 do
Ministério da Educação,
DECRETA:
Art. 1? Fica a Escola Técnica Federal de Pelotas, no Rio
Grande do Sul, criada na forma da Lei n? 3.552, de 16 de fevereiro de 1959, alterada pelo Decreto-Lei n? 796, de 27 de agosto
de 1969, autorizada a organizar e manter cursos de nível superior de ensino, observado o disposto no Decreto-Lei n? 547, de
18 de abril de 1969.
Art. 2? A Escola Técnica Federal de Pelotas, no Rio Grande do Sul, submetida ao regime jurídico previsto no art. 4? da
Lei n:' 5.540, de 28 de novembro de 1968, será regida por seus estatutos e regimentos, aprovados de acordo com a legislação em
vigor.
Art. 3? Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 4? Revogam-se as disposições em contrário.
Brasília, 18 de julho de 1990; 169? da Independência e
102? da República.

FERNANDO COLLOR
Carlos Chiarelli
CoL Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 182(4):2553-2745, iul.Zago. 1990.

2600
DECRETO

N~

99.396, DE 18 DE JULHO DE 1990
Altera a composição do Conselho Deli_
bemtivo do Instituto Nacional de Alimenta_
cão e Nutrição (lNAN), dando nova redação
ao parágrafo único do artigo 5:' do Decreto
n.O 77.116, de 6 de fevereiro de 1976.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição
que lhe confere o artigo 84, incisos IV e VI, da Constituição,
DECRETA:
Art. 1': O parágrafo único do artigo 5~ do Decreto n?
77.116, de 6 de fevereiro de 1976, alterado pelos Decretos n?s
78.349, de 31 de agosto de 1976, e 91.916, de 13 de novembro de
1985, passa a vigorar com a seguinte redação:
«Art. 5?
•••••••••••.•..••••••••.••••••••••••••.• o'.
Parágrafo único. O Conselho Deliberativo de que trata este artigo, presidido pelo Presidente do INAN, é constituído de um representante de cada um dos Ministérios: da
Saúde; da Ação Social; da Educação: da Economia, Fazenda e Planejamento; da Agricultura e Reforma Agrária; do
Trabalho e Previdência Social e do Estado-Maior das Forças Armadas»,
Art. 2~ Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 3? Revogam-se as disposições em contrário.
Brasília, 18 de julho de 1990; 169~ da Independência e
102~ da República.
FERNANDO COLLOR
Alceni Guerra

DECRETO N~ 99.397, DE 18 DE JULHO DE 1990
Abre ao Orçamento Fiscal da União,
em favor da Justiça Eleitoral, crédito suplementar no valor de Cr$5. 154. 000. 000, 00,
para reforço de dotações consignadas no vi·

gente Orçamento.
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 182(4):2553-2745, jul./ago. 1990.
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o PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição
ue lhe confere o artigo 84, inciso IV, da Constituição Federal,
da autorização contida no artigo 1~, da Lei n~ 8.063, de 4 de julhO de 1990,
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DECRETA:
Art. 1~ Fica aberto ao Orçamento Fiscal da União (Lei n~
7.999, de 31 de janeiro de 1990), em favor da Justiça Eleitoral,
crédito suplementar de Cr$5.154.000.000,00 (cinto bilhões, cento
e cinqüenta e quatro milhões de cruzeiros), para atender à programaçãO constante do Anexo I deste decreto.
Art. 2~ Os recursos necessários à execução do disposto no
artigo anterior são decorrentes do excesso de arrecadação das
receitas do Tesouro Nacional, nos termos do artigo 2?, da Lei n?
8.063, de 4 de julho de 1990.
Art. 3~ Os valores constantes deste decreto foram calculados com base na Unidade de Referência Orçamentária relativa
ao mês de março de 1990.
Art. 4~ Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação.
Art. 5? Revogam-se as disposições em contrário.
Brasília, 18 de julho de 1990; 169~ da Independência e
102~ da República.
FERNANDO COLLOR
Eduardo de Freitas Teixeira

o anexo está publicado no DO de 19.7.1990, pág.

13807.

DECRETO W 99.398, DE 18 DE JULHO DE 1990
Abre à Câmara dos Deputados, ao Senado Federal e à Justiça do Trabalho,
em favor de diversas Unidades Orçamentárias, crédito suplementar no valor de
Cr$283.262.000,OQ, para reforço de dotações

consignadas no vigente Orçamento.
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 182(4):2553-2745, jul./ago. 1990.
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o PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição
que lhe confere o artigo 84, inciso IV, da Constituição Federal,
e da autorização contida no artigo Ll , inciso I, alíneas a e b, da
Lei n? 7.999, de 31 de janeiro de 1990,
DECRETA:
Art. I? Fica aberto à Câmara dos Deputados, ao Senado
Federal e à Justiça do Trabalho, em favor de diversas Unidades
Orçamentárias, crédito suplementar de Cr$283.262.000,00 (duzen_
tos e oitenta e três milhões, duzentos e sessenta e dois mil cruzeiros), para atender a programação indicada no Anexo I deste
decreto.
Art. 2? Os recursos necessários à execução do disposto no
artigo anterior decorrerão de anulação parcial das dotações indicadas no Anexo II deste decreto, nos montantes especificados.
Art. 3? Os valores constantes deste decreto foram calculados com base na Unidade de Referência Orçamentária relativa
ao mês de março de 1990.
Art. 4? Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação.
Art. 5? Revogam-se as disposições em contrário.
Brasília, 18 de julho de 1990; 169? da Independência e
102? da República.
FERNANDO COLLOR
Eduardo de Freitas Teixeira
Os anexos estão. publicados no DO de 19.7.1990, págs , 13808/13809.

DECRETO N? 99.399, DE 18 DE JULHO DE 1990
Extingue cargos e empregos do Quadro
e Tabela Permanentes dos órgãos que menciona e dá outras providências.
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 182(4):2553·2745, jul./ago. 1990.
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o PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição
que lhe conferem os arts. 84, inciso IV, e 41, § 3?, da ConstituiçãO e o disposto na Lei n:' 8.029, de 12 de abril de 1990,
DECRETA:
Art. I? São extintos os cargos e empregos do Quadro e
Tabela Permanentes dos extintos Fundação do Cinema Brasileiro, FundaçãoNacionai de Artes Cênicas, Instituto do Açúcar e
do Álcool e Superintendência do Desenvolvimento da Região
Centro-Oeste, Integrantes dos Anexos I a IV deste decreto.
Art. 2? Ocupantes dos cargos e empregos a que se refere o
artigo anterior, relacionados nos Anexos V e VIII deste decreto,
são colocados em disponibilidade remunerada.
Art. 3? Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Brasília, 18 de julho de 1990; 169? da Independência e
102? da República.
FERNANDO COLLOR
Bernardo Cabral
Mário César Flores
Carlos Tinoco Ribeiro Gomes
Francisco Rezek
Carlos Chiarelli
Sócrates da Costa Monteiro
Alceni Guerra
Eduardo de Freitas Teixeira
Antonio Cabrera Mano Filho
Antonio Magri
Ozires Silva
Margarida Procópio

Os anexos estão publicados no DO de 19.7.1990, págs. 13809/13810.
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 182(4):2553·2745, jul./ago. 1990.
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DECRETO N? 99.400, DE 18 DE JULHO DE 1990
Institui Grupo de Trabalho, sob a coo-,
deneçéo da Secretaria de Assuntos Estratê.
gicos da Presidência da República.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições
que lhe confere o artigo 84, inciso IV e VI, da Constituição,

DECRETA:
Art. I? É instituido Grupo de Trabalho, sob a coordena_
ção da Secretaria de Assuntos Estratégicos, para, no prazo de
120 (cento e vinte] dias, contados da reunião de instalação:
I - estudar o gerenciamento e a administração dos recursos hídricos, em nível nacional, no que se refere ao uso, conservação, proteção e controle da água; e

II - propor medidas visando ao estabelecimento da Politica Nacional de Recursos Hidricos e a instituição do Sistema
Nacional de Gerenciamento de Recursos Hídricos.
Art. 2? O Grupo de Trabalho é composto por representantes dos Ministérios da Marinha, das Relações Exteriores, da
Saúde, da Economia, Fazenda e Planejamento, da Agricultura e
Reforma Agrária, da Infra-Estrutura e da Ação Social, e, das
Secretarias da Ciência e Tecnologia, do Meio Ambiente, do Desenvolvimento Regional e de Assuntos Estratégicos.
Parágrafo único. Os representantes serão designados pelos titulares dos Ministérios e Secretarias no prazo de dez dias,
contados da publicação deste decreto.

Art. 3? A Secretaria de Assuntos Estratégicos solicitará,
quando necessário, a colaboração de órgãos ou entidades da administração federal, das Unidades da Federação e da sociedade
para a realização dos trabalhos.
Col. Leis Rep. Fed.. Brasil, Brasília, 182(4):2553-2745, jul./ago. 1990.
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Art. 4? Este decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 18 de julho de 1990; 169? da Independência e
102? da República.
FERNANDO COLLOR
Bernardo Cabral
Mário César Flores
Francisco Rezek
Alceni Guerra
Eduardo de Freitas de Teixeira
Antonio Cabrera Mano Filho
Ozires Silva
Margarida Procópio

DECRETO N? 99.401, DE 18 DE JULHO DE 1990
Altera os Anexos III e IV do Decreto n?
99.337111, de 21 de junho de 1990, e dá outras
providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição
que lhe conferem os arts. 84, inciso IV, e 41, § 3? da Constituição
Federal, e tendo em vista o disposto na Lei n? 8.028, de 12 de
abril de 1990,
DECRETA:
Art. I? Ficam excluídos do Anexo IV do Decreto n? 99.337,
de 21 de junho de 1990, a partir da data de sua publicação, os servidores não estáveis, ocupantes de cargos e empregos de Quadros e Tabelas Permanentes da Superintência de Campanhas de
Saúde Pública, que constam do Anexo I deste decreto.
Art. 2? Fica estabelecida, automaticamente, a necessidade
dos correspondentes cargos e empregos, constantes do Anexo II
deste decreto e, em conseqüência, alterados os respectivos quantitativos de categorias funcionais discriminados no Anexo III do
Decreto n? 99.337, de 1990.
(1) Coleção das Leis. Brasília, 182(3):2231, maio/jun. 1990.
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 182(4):2553-2745, jul./ago. 1990.
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Art. 3?

Este decreto entra em vigor na data de sua publica_

ção.
Art. 4? Revogam-se as disposições em contrário.
Brasília, 18 de julho de 1990; 169? da Independência e
102? da República.
FERNANDO COLLOR
Bernardo Cabral
Mário César Flores
Carlos Tinoco Ribeiro Gomes
Francisco Rezek
Carlos Chiarelli
Sócrates da Costa Monteiro
Alceni Guerra
Eduardo de Freitas de Teixeira
Antonio Cabrera Mano Filho
Antonio Magri
Ozires Silva
Margarida Procópio
Os anexos estão publicados no DO de 19.7.1990, págs. 13811/13815.

DECRETO N? 99.402, DE 19 DE JULHO DE 1990
Dispõe sobre os efetivos do Exército a
vigorarem em 1990.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, usando das atribuições que lhe confere o artig 84, item IV da Constituição, e de
acordo com o disposto no artigo I? da Lei n? 8.071, de 17 de julho de 1990,
DECRETA:
Art. I? Os efetivos de Oficiais-Generais, Oficiais, Subtenentes e Sargentos, Taifeiros, Cabos e Soldados do Exército, a
vigorarem no ano de 1990, obedecerão aos limites estabelecidos
nos incisos que se seguem:
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 182(4):2553-2745, jul./ago. 1990.
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I -

Oficiais-Generais
Serviços

Posto

Engenheiros
Militares

Combatente
Intendência

G::eral-deExército

13

General-deDivisão

35

General-deBrigada

72

4

120

5

Total

Soma

Médicos
13

3

40

3

9

88

4

12

141
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III - Oficiais Temporários
Serviços
Armas

,

posto

QMB

Intendentes

Médicos

Dentis- Farma- Vetei-i- QEM
tas
cêut.icos nários

37

01

250

2.241

55

16

466

3.036

75

17

720

5.314

04

12

03

04

I? Tenente

891

293

481

226

79

20

2? Tenente

1.295

301

551

272

80

2.196

598

1.044

501

163

----Total

(Art. 31)
04

10

CapitãO

RCORE Soma

Subtenentes e Sargentos de Carreira
e Temporários

IV

Carreira

Graduação

Temporários

QMS

Soma

QE

subtenentes

3.329

3.329

I? Sargentos

3.344

3.344

2? Sargentos

8.751

8.751

3? Sargentos

9.609

3.500

13.938

27.047

25.033

3.500

13.938

42.471

Total

V
Especificação

Taifeiros, Cabos e Soldados
N úcleo-Base

EF Variável

Soma
44

44

.-~----------------------------

328
328
,g I? Classe
.l: - - - - - - - - - - - - - - - - 528
2? Classe
528

'.

><----------------------Soma

900

900

Cabos

25.037

11.806

36.843

Soldados

51.339

47.579

98.918

Total

77.276

59.385

136.661
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VI - Total Geral dos Efetivos
Especificação

Oficiais-Generais
Carreira
Temporár-ios

Quantidade
141

13.153

5.314

Soma

18.467

Carreira

28.533

Temporários

13.938

Soma

42.471

Taifeiros

900

Cabos e Soldados

135.761

Total

197.740

Parágrafo único. Os efetivos de que tratam os Quadros lI,
IH, IV, V e VI, poderão ser alterados pelo Ministro do Exército
em até 15%, nos postos e graduações para atender às flutuações
decorrentes de administração do pessoal militar, respeitando os
limites estabelecidos no § 2? do art. I? da Lei n:' 7.150 111, de I?
de dezembro de 1983.
Art. 2? Ficam revogados os Decretos n? 98.660 121, de 21 de
dezembro de 1989 e n? 99.190 131, de 19 de março de 1990 e demais
disposições em contrário.
Art. 3? Este decreto entra em vigor na data de sua publícação.
Brasília, 19 de julho de 1990; 169? da Independência e
102? da República.
FERNANDO COLLOR
Carlos Tinoco Ribeiro Gomes
(1) Coleção das Leis. Brasília, (7):119, out./dez. 1983.
(2) Coleção das Leis. Brasília, 181(6. t.2):138ü7, nov./dez. 1989.
(3) Coleção das Leis. Brasília, 182(2. t.2):1612, mar./abr. 1990.
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 182(4):2553-2745, jul./ago. 1990.
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DECRETO N? 99.403, DE 19 DE JULHO DE 1990
Altera o Decreto n:' 92.503 11J, de 26 de
março de 1986, que dispõe sobre os cargos
privativos de Oficial-General do Exército
em tempo de paz.

o PRESIDENTE DA REPÚBLICA, usando das atribuiÇões que lhe confere o artigo 84, item IV, da Constituição, de
acordo com o artigo 46 do Decreto-Lei n? 200, de 25 de fevereiro
de 1967, e com o disposto no artigo 1? da Lei n? 8.071, de 17 de
julho de 1990,
DECRETA:
Art. 1? Os incisos c e d do artigo 1? do Decreto n? 92.503,
de 26 de março de 1986, modificado pelo Decreto n? 98.259 12), de
10 de outubro de 1989, passam a vigorar com as seguintes redações:
«Art. I?

aI

.

bl

.

c) Do posto de General-de-Divisão ou de General-deBrigada, Combatente, conforme constar dos respectivos
Quadros de Organização, de Lotação de Pessoal Militar ou
de Distribuição:
Comandante de Região Militar;
Chefe do Gabinete do Ministro do Exército;
Secretário-Geral do Exército;
Diretor de Órgão de Apoio;
Diretor do Centro de Avaliações do Exército;
Subchefe do Estado-Maior do Exército; e
Inspetor-Geral das Polícias Militares.
di Do posto de General-de-Brigada Combatente:
Chefe do Gabinete do Estado-Maior do Exército;
Chefe do Centro de Informações do Exército;
(1) Coleção das Leis. Brasília, (2):520. ian.Zmar. 1986.
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 182(4):2553·2745, jul./ago. 1990.
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Chefe do Centro de Comunicação Social do Exército;

Comandante da Academia Militar das Agulhas Negras;

Comandante da Escola de Comando e Estado-Maior
do Exército;
Comandante da Escola de Aperfeiçoamento de Oficiais;
Comandante da Escola Preparatória de Cadetes do
Exército;
Comandante de Brigada;
Comandante de Artilharia Divisionária;
Comandante do Grupamento de Engenharia de
Construção;
Chefe do Estado-Maior do Comando Militar de
Área;

- Comandante do Apoio Regional».
Art. 2? Suprima-se o § 1? do mesmo artigo 1? do referido
decreto, renumerando-se os demais:
Art. 3? Este decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 19 de julho de 1990; 169? da Independência e
102? da República.
FERNANDO COLLOR
Carlos Tinoco Ribeiro Gomes

DECRETO N? 99.404, DE 19 DE JULHO DE 1990
Cria a Embaixada do Brasil na República da Nemibie.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições
que lhe confere o art. 84, incisos IV e VI, da Constituição, e de
acordo com o disposto no art. 33 do Decreto n? 99.261, de 23 de
maio de 1990,
CoL Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 182(4):2553-2745, jul./ago. 1990.
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DECRETA:
Art. 1? Fica criada a Embaixada do Brasil na República
da Namíbia.
Art. 2? A Missão Diplomática de que trata o artigo anterior terá sede na Cidade de Windhoek.
Art. 3? Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, . 19 de julho de 1990; 169? da Independência e
l02? da República.
FERNANDO COLLOR
Francisco Rezek
DECRETO N? 99.405, DE 19 DE JULHO DE 1990
Cria Grupo de Trabalho interminísteríel com a finalidade de rever a política indigenista do Governo Brasileiro.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição
que lhe confere o artigo 84, inciso IV, da Constituição, e considerando a necessidade de adotar uma política efetivamente
orientada para a preservação e a defesa dos direitos e interesses
das populações indigenas.
DECRETA:
Art. I? É constituido Grupo de Trabalho Interministerial,
com a atribuição de estudar e propor medidas destinadas a tornar mais efetiva a atuação do Governo Federal na preservação e
defesa dos direitos e interesses das populações indígenas, em
todos os seus aspectos.
Art. 2? O Grupo de Trabalho a que se refere o artigo anterior, com a denominação de Grupo de Trabalho para a Defesa
das Populações Indígenas, terá a seguinte composição:
a) um representante do Ministério da Justiça, que o presidirá;

b) um representante do Ministério da Saúde;
c) um representante do Ministério da Agricultura e Reforma Agrária;
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 182(4):2553-2745, jul./ago. 1990.
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d) um representante do Ministério da Educação;
e) um representante do Ministério da Infra-Estrutura;
f) um representante do Ministério da Ação Social;
g) um representante da Secretaria do Meio Ambiente da
Presidência da República;

hl um representante da Secretaria de Assuntos Estratégicos
da Presidência da República; e
l) um representante do Gabinete Militar da Presidência da
República.
Art. 3? Para a consecução dos seus objetivos, sempre que
entender necessário, o Grupo de Trabalho poderá solicitar o
comparecimento de representantes de órgãos públicos ou entida.
des privadas, que, a seu juízo, possam oferecer colaboração ao
estudo e squacionamento dos problemas das populações indígenas.
Art. 4? O Grupo de Trabalho deverá concluir seus estudos
no prazo de sessenta (60) dias, contados de sua instalação, apresentando relatório conclusivo ao Ministro de Estado da Justiça.
Art. 5? Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 19 de julho de 1990; 169? da Independência e
102? da República.
FERNANDO COLLOR

Bernardo Cabral

DECRETO N? 99.406, DE 19 DE JULHO DE 1990
Dispõe sobre a compoeíceo do Conselho Necionel de Informática e Auzomacão e
dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições
que lhe confere o art. 84, incisos IV e VI, da Constituição, e tendo em vista o disposto no art. 6?, da Lei n? 7.232, de 29 de outubro de 1984, com a redação dada pelo art. 39 da Lei n? 8.028, de
12 de abri! de 1990,
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 182(4):2553-2745. jul./ago. 1990.
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DECRETA:
Art. I? O Conin é integrado pelos seguintes membros:
I - representantes do Poder Executivo:
a) Chefe do Estado-Maior das Forças Armadas:
bl Secretário da Ciência e Tecnologia;
c) Secretário da Administração Federal;
d) Secretário Nacional de Economia;
e) Secretário da Fazenda Nacional;
f) Secretário Nacional de Planejamento;
g) Secretário Nacional de Comunicações;
hl Secretário Nacional dos Transportes;
i) Secretário Nacional do Trabalho;
jl Secretário Nacional de Educação Superior;
11 Secretário Nacional de Educação Tecnológica;
ml Secretário-Geral de Política Exterior;
11 - representantes de entidades não governamentais, de
livre escolha e nomeação pelo Presidente da República: oito cidadãos, brasileiros, escolhidos mediante indicação das entidades de classe, de âmbito nacional, da indústria, dos usuários de
bens e serviços de informática, dos profissionais e trabalhadores do setor, das comunidades científica e tecnológica, da imprensa e da área jurídica.
Art. 2? Para efeito da escolha dos representantes a que
alude o inciso II do artigo anterior, a Secretaria da Ciência e
Tecnologia fará publicar edital abrindo prazo de quinze dias,
contado da respectiva publicação no Diário Oficial da União,
para que as entidades de classe apresentem suas indicações em
listas tríplices.
Art. 3? Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 4? Revogam-se as disposições em contrário.
Brasília, 19 de julho de 1990; 169? da Independência e
102? da República.
FERNANDO COLLOR

Bernardo Cabral
CoL Leis Rep. Fed. Brasil. Brasília, 182(4):2553-2745, jul./ago. 1990.

2616
DECRETO N? 99.407, DE 19 DE JULHO DE 1990
Transfere cargo do Grupo Direção
Assessoramento Superiores da Secretarie
do Desenvolvimento Regional da Presidên.~
cia da República para o Ministério da Eco_
nomie, Fazenda e Planejamento.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição
que lhe confere o art. 84, incisos IV e VI, da Constituição, e ten.
do em vista o disposto nos arts. 19, V, i, 27, § 5?, a, e 57 da Lei
n:' 8.028, de 12 de abril de 1990,
DECRETA:
Art. I? Fica transferido, sem aumento de despesa, um caro
go de Gerente de Projeto Especial, código LT-DAS 101.5, da Se.
cretaria do Desenvolvimento Regional da Presidência da República para o Ministério da Economia, Fazenda e Planejamento.
Art. 2? O cargo de que trata o artigo anterior passa a
denominar-se «Assessor Especial para Negociação da Dívida
Externa», código LT-DAS 102.5, ficando o seu ocupante diretamente subordinado ao Ministro de Estado da Economia, Fazenda e Planejamento.
Art. 3? Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 4? Revogam-se as disposições em contrário.
Brasília, 19 de julho de 1990; 169? da Independência e
102? da República.
FERNANDO COLLOR
Bernardo Cabral
Eduardo de Freitas Teixeira

DECRETO N? 99.408, DE 19 DE JULHO DE 1990
Constitui comissão para os fins que
especifica.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição
que lhe confere o art. 84, inciso VI, da Constituição, e
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Considerando que a Politica de Garantia de Preços Minimos é instrumento fundamental da ação de governo no que se
refere ao abastecimento nacional, especialmente de gêneros de
primeira necessidade;

Considerando ser dever do Poder Público a adoção das medidas administrativas que se fizerem necessárias à preservação
dos bens e direitos da Fazenda Nacional;
Considerando a gravidade dos fatos apontados no relatório
do Ministério da Economia, Fazenda e Planejamento,
DECRETA:
Art. 1? É constituida comissão com a finalidade de adotar
as medidas necessárias à defesa dos interesses da Fazenda N acionaI, à vista dos fatos contidos no relatório do Ministério da
Economia, Fazenda e Planejamento, bem como promover a apuração de responsabilidades por irregularidades na execução da
politica de Garantia de Preços Mínimos.
Art. 2? Integram a comissão:
I - o Secretário-Executivo do Ministério da Economia,
Fazenda e Planejamento, que será seu presidente;

II - o Secretário-Executivo do Ministério da Agricultura
e Reforma Agrária;
III - o Secretário da Polícia Federal do Ministério da Justiça.
Art. 3? Os órgãos da Administração Pública Federal direta e indireta, bem assim todo servidor público federal, deverão,
sob pena de responsabilidade administrativa, atender, com prioridade, às solicitações de providências e informações, feitas pela comissão.
Art. 4? Os trabalhos da Comissão deverão estar concluídos em prazo não superior a cento e vinte dias contados da
data da publicação deste decreto, mediante apresentação de relatório circunstanciado, aprovado em ato conjunto dos Ministros de Estado da Justiça, da Economia, Fazenda e Planejamento, e da Agricultura e Reforma Agrária.
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Art. 5? O apoio técnico e administrativo necessano aos
trabalhos da comissão será provido pelo Ministério da Econo_
mia, Fazenda e Planejamento.
Art. 6? Este decreto entra em vigor na data de sua publi.
cação.
Brasília, 19 de julho de 1990; 169? da Independência e
102? da República.
FERNANDO COLLOR
Bernardo Cabral
Eduardo de Freitas Teixeira
Antonio Cabrera Mano Filho

DECRETO N? 99.409, DE 23 DE JULHO DE 1990
Altera o Anexo I do Decreto n:' 99.311,
de 15 de junho de 1990, e dá outras prOvi.
dências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição
que lhe conferem os arts. 84, inciso IV, e 41, § 3? da Constituição
Federal, e tendo em vista o disposto na Lei n? 8.028, de 12 de
abril de 1990,
DECRETA:
Art. 1? Fica excluído do Anexo I do Decreto n? 99.311, de
15 de junho de 1990, a partir da data de sua publicação, o servidor José Barbosa dos Anjos, da categoria funcional de Médico
Veterinário, do Quadro Permanente do extinto Ministério da
Agricultura.
Art. 2? Fica estabelecida, automaticamente, a necessidade
do correspondente cargo e alterado o quantitativo da mencionada
categoria funcional, constante do Anexo I do Decreto n? 99.311,
de 1990.
Art. 3? Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
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Art. 4':' Revogam-se as disposições em contrário.
Brasília, 23 de julho de 1990; 169? da Independência e
JOZ? da República.
FERNANDO COLLOR
Antonio Cabrera Mano Filho

DECRETO N? 99.410, DE 24 DE JULHO DE 1990
Abre ao Orçamento da União, em favor
do Ministério da Ação Social, crédito suplementar no valor de Cr$130.000.000,OO, para
reforço de dotações consignadas no vigente
Orçamento.

o PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição
que lhe confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e da autorização contida no art. 11, inciso I, alínea a, da Lei n? 7.999, de 31
de janeiro de 1990,
DECRETA:
Art. I? Fica aberto ao Orçamento Fiscal da União (Lei n?
7.999, de 31 de janeiro de 1990), em favor do Ministério da Ação
Social, crédito suplementar no valor de Cr$130.000.000,OO (cento
e trinta milhões de cruzeiros), para atender à programação indicada no Anexo I deste decreto.
Art. 2? Os recursos necessários à execução do disposto no
artigo anterior decorrerão de anulação parcial da dotação indicada no Anexo II deste decreto, no montante especificado.
Art. 3? Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 4? Revogam-se as disposições em contrário.
Brasília, 24 de julho de 1990; 169? da Independência e
102? da República.
FERNANDO COLLOR
Zélia M. Cardoso de Mello
Os anexos estão publicados no DO de 25.7.1990, pág. 14207.
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DECRETO N? 99.411, DE 25 DE JULHO DE 1990
Aprova a estrutura regimental e o queâra distributivo de funções de confiança da
Secretaria-Geral do Gabinete Militar da
Presidência da República e do Gabinete
Pessoal do Presidente da República e dá
outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que
lhe confere o art. 84, incisos IV e VI, da Constituição, e tendo em
vista o disposto no art. 57, da Lei n? 8.028, de 12 de abril de
1990,

DECRETA:
Art. I? Ficam aprovados a estrutura regimental e o quadro distributivo de funções de confiança da Secretaria-Geral e
do Gabinete Militar da Presidência da República e do Gabinete
do Pessoal do Presidente da República, anexos a este decreto.
Art. 2? O regimento interno dos órgãos a que se refere o
artigo anterior será aprovado mediante portaria dos respectivos
titulares.
Parágrafo único. No regimento serão definidas as competências das unidades e as atribuições dos respectivos dirigentes.
Art. 3? Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 4? Revogam-se os Decretos n?s 99.185 111, de 15 de
março de 1990, 99.273 121, de 5 de junho de 1990, e demais disposições em contrário.
Brasília, 25 de julho de 1990; 169? da Independência e 102?
da República
FERNANDO COLLOR
Bernardo Cabral
(1) Coleção das Lés. Brasília, 182(2, t.2):1548, mar./abr. 1990.
(2) Coleção das Leis. Brasília, 182(3);2127, maio/jun. 1990.
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ANEXO I
(Decreto n? 99.411, de 25 de julho de 1990)
Estrutura Regimental
Art. 1? A Presidência da República é constituída, essencialmente, pela Secretaria-Geral, pelo Gabinete Militar e pelo
Gabinete Pessoal do Presidente da República.
TÍTULO I
Da Secretaria-Geral da Presidência da República
CAPÍTULO I
Da Natureza e Finalidade
Art. 2? A Secretaria-Geral da Presidência da República,
órgão de assistência direta e imediata do Presidente da República, tem por finalidade:
I - assistir ao Presidente da República no desempenho
de suas atribuições;
II - coordenar a ação administrativa do Governo, o
acompanhamento de programas e políticas governamentais e o
relacionamento com os Estados, o Distrito Federal e os Municípios;
In - preparar as mensagens do Presidente da República
ao Congresso Nacional, acompanhar a tramitação de atos legislativos e examinar, em articulação com outros órgãos da Administração Pública Federal, os que devam ser submetidos à sanção presidencial; e
IV - exercer supervisão técnica dos trabalhos das Secretarias da Presidência da República.
CAPÍTULO

n

Da Estrutura Regimental
Art. 3?

A Secretaria-Geral da Presidência da República

compõe-se de:

I -

Gabinete do Secretário-Geral;
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II
Secretaria de Imprensa;
III
Subsecretaria-Geral;
IV
Cerimonial da Presidência da República; e
V
Secretaria de Controle Interno.
Parágrafo único. O Gabinete Militar e o Gabinete Pessoal
subordinados diretamente ao Presidente da República, vincu:
Iam-se adrninistrati:vamente à Secretaria-Geral da Presidência
da República.
CAPÍTULO IH
Do Detalhamento da Estrutura Regimental

Seção I
Do Gabinete do Secretário-Geral
Art. 4? Compete ao Gabinete do Secretário-Geral:
I - assessorar e assistir diretamente ao Secretário-Geral
no âmbito de atuação do Gabinete, inclusive quanto à pauta de
audiências;
11 - estabelecer contatos com os Gabinetes dos Ministros
de Estado, Secretários da Presidência da República, Governadores dos Estados e do Distrito Federal e os dos Prefeitos dos
Municípios; e
IH - relacionar-se com organizações, entidades e associações de direito privado.

Seção II
Da Secretaria de Imprensa

Art. 5? Compete à Secretaria de Imprensa:
I
assistir ao Presidente da República no seu relacionamento com representantes da imprensa nacional e estrangeira;

II - coordenar a politica de comunicação social da Administração Pública Federal, observado o disposto nos arts. 19
e 20 do Decreto n? 99.188, de 17 de março de 1990;
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 182(4):2553-2745, jul./ago. 1990.
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IH - organizar e coordenar a cobertura, pela imprensa.
de atos e atividades dos quais participe o Presidente da República;
IV - estabelecer normas de credenciamento de jornalistas brasileiros e estrangeiros, para a cobertura das atividades
da Presidência da República;
V - convocar redes obrigatórias de rádio e televisão para a transmissão de pronunciamentos do Presidente da República e de Ministros de Estado e decidir sobre questões concernentes a programas e redes, obrigatórios ou facultativos, de responsabilidade do Poder Executivo;
VI - preparar textos cuja divulgação pela imprensa e
programas de rádio e televisão seja de interesse da Presidência
da República;
VII - orientar a linha editorial de veículos de comunicação (agências de notícias e emissoras de rádio e televisão) mantidos pelo Governo Federal; e
VIII - orientar, coordenar e decidir sobre a edição de publicações de interesse da Presidência da República.
Art. 6? A Secretaria de Imprensa compõe-se de:
I
Coordenação de Comunicação Social; e
II - Divisão de Videodifusão.

Seção III
Da Subsecretaria-Geral
Art. 7? Compete

a Subsecretaria-Geral:

I - receber e organizar os expedientes a serem levados
a despacho do Secretário-Geral com o Presidente da República.
11 - exercer a coordenação executiva das unidades administrativas que compõem a Subsecretaria-Geral;
IH - articular-se com quaisquer órgãos e entidades da
Administração Pública Federal, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, no âmbito de sua competência;
IV - distribuir ou examinar, a pedido do SecretárioGeral, projetos e proposições;
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 182(4):2553-2745, jul./ago. 1990.
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v - supervisronar os serviços de numeração, registro e
publicação das leis, decretos, mensagens, portarias e demais
atos da competência dos titulares dos órgãos da Presidência da
República;
VI - aprovar programas relativos às atividades adminis_
trativas necessárias ao funcionamento dos órgãos da Presidên_
cia da República e supervisionar sua execução; e
VII - apresentar, anualmente, ao Secretário-Geral, a Proposta orçamentária e a programação financeira da PresidênCia
da República.
Art. 8?

A Subsecretaria-Geral compõe-se de:

I - Diretoria-Geral de Administração:
a) Departamento de Administração:
1. Divisão de Conservação e Manutenção;
2. Divisão de Material e Patrimônio;
3. Divisão de Eletromecânica;
4. Divisão de Subsistência;
b) Departamento de Comunicações;
1. Divisão de Telefonia;
2. Divisão de Telecomunicações;
3. Divisão de Rádio;
c) Departamento de Documentação:
1. Divisão de Expediente;
2. Divisão de Arquivo;
3. Biblioteca;
di Departamento de Instalações:
1. Divisão de Projetos;
2. Divisão de Controle de Imóveis Funcionais;
e) Departamento de Pessoal:
1. Divisão de Cadastro e Expediente;
2. Divisão de Pagamentos;
f) Departamento de Informática:
1. Divisão de Dados e Sistemas;
2. Divisão de Processamento e Comunicação de Dados;
3. Divisão de Gerência de Qualidade;
4. Divisão de Suporte Operacional;
Colo Leis Rep. Fed. Brasil. Brasília, 182(4):2553-2745, jul./ago. 1990.
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g) Departamento de Orçamento e Finanças:
1. Divisão de Orçamento;

2.
h)
1.

2.
3.
4.
i)
1.

2.

jl

Divisão de Licitações e Contratos;
Departamento de Saúde:
Divisão de Clínica Médica;
Clínica Odontológica;
Laboratório;
Farmácia e Almoxarifado;
Departamento de Transportes:
Divisão de Controle Administrativo;
Divisão Operacional;
Seção de Apoio e Segurança aos ex-Presidentes da Repú-

blica;
11
IH
IV
V

Assessoria para Assuntos Econômicos;
Assessoria para Assuntos Sociais;
Assessoria Diplomática;
Assessoria Jurídica;
VI
Assessoria Legislativa.
Parágrafo único. As Divisões referidas neste artigo serão
chefiadas por Assessores ou Supervisores.

Seção IV
Do Cerimonial
Art. 9?

Compete ao Cerimonial da Presidência da Repúbli-

ca:
I - zelar pela observância das N armas do Cerimonial
Público nas solenidades a que comparecer o Presidente da Re-

pública;
11 - organizar, orientar e coordenar a entrega de credenciais, em solenidades ou recepções que se realizem nos palácios
da Presidência da República, das quais participe o Presidente
da República.
lU - informar o Presidente da República e as autoridades da Presidência da República sobre o programa das solenidades e recepções oficiais a que devam comparecer;
Colo Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 182(4):2553-2745, jul.Zago. 1990.
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IV - expedir e controlar os convites para solenidades
oficiais;
V - prestar assessoramento na preparação e execução
das viagens e visitas presidenciais;
VI - receber e controlar os convites oficiais endereçados
ao Presidente da República;
VII - opinar em questões de precedência;
VIII - planejar e executar as atividades de relações públicas nos palácios da Presidência da República;
IX - articular-se com o Cerimonial dos Governos dos
Estados e do Distrito Federal; e
X - articular-se com O Cerimonial do Ministério das
Relações Exteriores para:
a) a elaboração do programa de posse do Presidente e do
Vice-Presidente da República;
b) a elaboração do programa de viagens oficiais do Presidente da República ao exterior;
c) a organização das audiências do Presidente da República
a agentes diplomáticos e personalidades estrangeiras;
d) a preparação da correspondência oficial de cortesia do
Presidente da República com personalidades estrangeiras; e
e) o planejamento e execução do programa de viagem, no
Brasil, de Chefes de Estado e personalidades estrangeiras.
Parágrafo único. O Cerimonial da Presidência da República tem as atribuições de Secretaria da Ordem Nacional do Méríto e do Livro do Mérito.

Seção V
Da Secretaria de Controle Interno
10. Compete à Secretaria de Controle Interno:
I - superintender a execução das atividades relacionadas com os sistemas de administração financeira, contabilidade
e auditoria;
Art.

II - realizar a contabilidade analítica e a contabilidade
sintética; e
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III - exercer os trabalhos de auditoria contábil e de auditoria de programas.
Art. 11. A Secretaria de Controle Interno, compõe-se de:
I - Coordenadoria de Acompanhamento, Avaliação,
orientação e de Coordenação e Controle Financeiro;
II
Coordenadoria de Auditoria; e
III - Coordenadoria de Contabilidade.
TÍTULO n
Do Gabinete Militar
CAPÍTULO I
Da Natureza e Finalidade
Art. 12. O Gabinete Militar da Presidência da República,
órgão de assistência direta e imediata do Presidente da República, tem por finalidade:
I - assistir ao Presidente da República no desempenho
de suas atribuições referentes aos assuntos militares;
n - zelar pela segurança do Presidente da República, do
Vice-Presidente da República, do Secretário-Geral, do Chefe do
Gabinete Militar e do Chefe do Gabinete Pessoal do Presidente
da República, bem como de suas residências e dos palácios da
Presidência da República;
In - coordenar a participação do Presidente da República
em cerimônias militares; e
IV - supervisionar as atividades de transporte do Presidente da República.
CAPÍTULO II
Da Estrutura Regimental
Art. 13. O Gabinete Militar compõe-se de:
I
Subchefia da Marinha;
n
Subchefia do Exército;
IlI
Subchefia da Aeronáutica; e
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IV -

Serviço de Segurança.

§ I? O Gabinete Militar conta, ainda, com um Subchefe.
Executivo.
§ 2? A Ajudância-de-Ordens, órgão do Gabinete Pessoal

do Presidente da República, vincula-se para os fins militares ao
Chefe do Gabinete Militar.
CAPÍTULO

m

Do Detalhamento da Estrutura Regimental
Seção I
Das Subchefias
Art. 14. Compete às Subchefias da Marinha, do Exército e
da Aeronáutica:
I - estudar e encaminhar documentos, bem assim emitir
pareceres ou informações sobre assuntos de interesse dos Ministérios Militares correspondentes, do Estado-Maior das Forças Armadas e dos demais órgãos vinculados ao Gabinete Milítar;

U - manter os contatos funcionais do Gabinete Militar
com os respectivos Ministérios Militares, Estado-Maior das
Forças Armadas e demais órgãos vinculados ao Gabinete Militar;

lU - assistir à Chefia do Gabinete Militar no estudo e en·
caminhamento de questões técnicas e administrativas de competência do Gabinete Militar ou em que seja especialmente incumbido de atuar.
Parágrafo único. Compete especificamente à Subchefia da
Aeronáutica a segurança das aeronaves presidenciais e o planejamento das operações de transporte aéreo de interesse da Presidência da República.
Seção II
Do Serviço de Segurança
Art. 15. Compete ao Serviço de Segurança:
I - proporcionar segurança ao Presidente da República,
ao Vice·Presidente da República, ao Secretário·Geral, ao Chefe
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 182(4):2553-2745, jul./ago. 1990.
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d Gabinete Militar e ao Chefe do Gabinete Pessoal do Presio te da República, bem assim a suas residências e aos palád~n presidenciais, coordenando e providenciando as medidas
CIOS
necessárias;
II - zelar pela manutenção da ordem e da disciplina nas
dependências dos palácios presidenciais e circunvizinhanças;
III - fornecer documento de identidade especial às autorid des e demais servidores da Presidência da República, aos jorn:listas credenc.ia?-os e a. outras pessoas que freqüentem os palácios presidencIaIs em virtude do cargo ou função;
IV - autorizar o ingresso de visitantes ou pessoas incumbidas de trabalhos eventuais nos palácios presidenciais;
V - controlar a circulação e o estacionamento de veículos em dependências dos palácios e nas imediações;
VI - supervisionar e coordenar o transporte do Presidente da República;
VII - planejar e executar as atividades necessárias à proteção das instalações da Presidência da República.
TÍTULO III
Do Gabinete Pessoal do Presidente da República
CAPÍTULO I
Da Natureza e Finalidade
Art. 16. O Gabinete Pessoal, órgão de assistência direta e
imediata ao Presidente da República, tem por finalidade assistir
ao Presidente da República nos serviços de Secretaria Particular e de Ajudância-de-Ordens.
CAPÍTULO II
Da Estrutura Regimental
Art. 17. O Gabinete Pessoal do Presidente da República
compõe-se de:
I
Secretaria Particular; e
II - Ajudância-de-Ordens.
Cal. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 182(4):2553·2745, jul./ago. 1990.

2630
CAPÍTULO IH
Do Retalhamento da Estrutura Regimental

Seção I
Da Secretaria Particular

Art. 18. A Secretaria Particular compete:
I - encarregar-se da correspondência pessoal do Presídente da República;
11 - organizar e manter em dia o arquivo pessoal do Presidente da República;
HI - coordenar as atividades dos Oficiais de Gabinete do
Presidente da República; e
IV - cumprir outras atividades que lhe forem atribuídas
pelo Presidente da República.
Art. 19. A Secretaria Particular compõe-se de:
I
Assessoria Especial; e
H - Assessoria de Divulgação.

Seção II
Da Ajudância-de-Ordens
Art. 20. A Ajudância-de-Ordens compete assistir, direta e
imediatamente, ao Presidente da República, nos assuntos de
serviços e de natureza pessoal.
TÍTULO IV
Das Disposições Gerais
Art. 21. Serão substituídos, em seus impedimentos ou ausências eventuais:
I - O Chefe do Gabinete Militar, por um dos Subchefes,
observada a hierarquia militar;
H - o Chefe do Gabinete Pessoal do Presidente da República, pelo Secretário Particular Adjunto; e
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UI
os titulares dos demais órgãos, por servidor do resectivO órgão por eles indicados, ou, se o órgão for militar, pelo
fntegrante de maior grau hierárquico.
Art. 22. O desempenho de funções na Presidência da República constitui, para o pessoal civil, serviço relevante e título
de merecimento para todos 08 efeitos da vida funcional e, para
o pessoal militar, comissão militar de serviço relevante.
Art. 23. O Subsecretário-Geral da Presidência da República poderá requisitar, por delegação do Secretário-Geral, servidores de órgãos ou entidades da Administração Pública Federal
direta e indireta, para desempenho de atividades na Presidência
da República.
§ I? As requisições de que trata este artigo são irrecusávais, por tempo indeterminado, e deverão ser prontamente atendidas, exceto nos casos previstos em lei.
§ 2? Ao servidor de qualquer órgão ou entidade da Administração Pública Federal, colocado à disposição da Presidência
da República, são assegurados todos os direitos e vantagens a
que faça jus no órgão ou entidade de origem, inclusive promoção, progressão e ascensão funcional.
§ 3? O servidor requisitado continuará contribuindo para
a instituição de previdência a que for filiado, sem interrupção da contagem do tempo de serviço no órgão ou entidade de
origem.
§ 4? O período em que o servidor permanecer à disposição
da Presidência da República será considerado, para todos os
efeitos da vida funcional, como efetivo exercício no cargo ou
emprego que ocupe no órgão ou entidade de origem.
§ 5? A promoção, a progressão e a ascensão funcional a
que se refere o § 2?, respeitados os critérios de cada entidade,
poderão ser concedidas pelos órgãos da Administração Pública
Federal direta e indireta, sem prejuízo das cotas ou limites fixados nos respectivos regulamentos de pessoal.
Art. 24. São membros da Secretaria-Geral, do Gabinete
Militar e do Gabinete Pessoal do Presidente da República, além
dos titulares desses órgãos:
I - os servidores civis, ocupantes de cargos ou funções
do Grupo-Direção e Assessoramento Superiores (DAS); e
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11 - os oficiais das Forças Armadas, ocupantes de funções
integrantes dos Grupos I, H, rII e IV a que se refere o anexo ao
Decreto n? 99.206, de 6 de abril de 1990, bem assim os designa_
dos para cargos do Grupo mencionado no inciso anterior.
Brasília, 25 de julho de 1990.

ANEXO

n

Quadro Distributivo de Funções Relativas ao
Decreto n? 99.411/90
Ng/Cargos/
Funções/DAS

1
5
2
1
6
1
2
1

3
4

Presidência da República

Secretaria-Gera!
Chefe de Gabinete
Adjunto
Oficial de Gabinete

Oficial de Gabinete
Oficial de Gabinete
Secretaria de Imprensa
Secretário
Adjunto
Coordenador
Oficial de Gabinete
Oficial de Gabinete

DAS

5
4

3
2
1
5
4
4
3
2

Subsecretaria-Geral
1
2
1
2
3
2
1
3
9
16
1
2
3
1

1
2
6

Subsecretário-Geral
Adjunto
Assessor para Assuntos Municipais
Oficial de Gabinete
Oficial de Gabinete
Oficial de Gabinete
Diretoria-Geral de Admíníscreçõo
Diretor-Geral

6
4
4
3
2
1
5

Adjunto

4

Chefe de Departamento
Assessor
Assessor
Oficial de Gabinete
Oficial de Gabinete
Chefe Segurança ex-Presidentes

4
2
1
3
2
2

Assessoria para Assuntos Econ6micos
Assessor-Chefe
Adjunto
Adjunto
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-----------------N?/Cargos/
Funções/DAS

Presidência da República

DAS

Assessoria para Assuntos Sociais
1

Assessor-Chefe

4
1
1

Adjunto
Adjunto

1
2

Oficial de Gabinete

Assessoria Diplomática
Assessor-Chefe
Adjunto

1

Oficial de Gabinete
Assessoria Jurídica

1

Consultor-Jurídico

4

Adjunto
Adjunto

1
2
1
2

1
1

Oficial de Gabinete

Assessoria Legislativa
Assessor-Chefe
Adjunto

Oficial de Gabinete
Cerimonial
Chefe

5
4
3
2
5
4
3
5
4
3
2
5
4
3

2

Adjunto

5
4

3

Oficial de Gabinete

2

Secretaria de Controle Interno - Giset
1
2
3

Secretário
Assessor
Chefe de Coordenadoria

5
2
3

Gabinete Militar
Assessor
Chefe de Coordenadoria

4

3

Gabinete Pessoal
Secretaria Particular
1

Secretário-Particular Adjunto

5

4
3

Adjunto

4
3

Oficial de Gabinete
Assessoria Especial

5

Assessor

5

1
2
3

Adjunto

4
4

1

3
2

Assessor
Oficial de Gabinete
Assessoria de Divulgação
Assessor-Chefe
Adjunto
Oficial de Gabinete

3
5
4

3
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DECRETO N? 99.412, DE 25 DE JULHO DE 1990
Reabre a Justiça do Trabalho. em favor
do Tribunal Regional do Trabalho da 6~ Região, pejo saldo apurado em 31 de dezembro
de 1989, crédito especial aberto pelo Decre_
to n? 98.510, de 12 de dezembro de 1989.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição
que lhe confere o art. 84, inciso IV, e da autorização contida no
§ 2? do art. 167, todos da Constituição Federal,
DECRETA:
Art. I? Fica reaberto à Justiça do Trabalho, em favor do
Tribunal Regional do Trabalho da 6? Região, pelo saldo apura.
do em 31 de dezembro de 1989, crédito especial de Cr$800.000,OO
(oitocentos mil cruzeiros), autorização pela Lei n? 7.884, de 17 de
novembro de 1989 e aberto pelo Decreto n:' 98.510, de 12 de dezembro de 1989, na forma do Anexo I deste decreto.
Art. 2? Este decreto entra em vigor na data de sua publícação.

Art. 3? Revogam-se as disposições em contrário.
Brasília, 25 de julho de 1990; 168? da Independência e
101? da República.
FERNANDO COLLOR
Zélia M. Cardoso de Mello

o anexo está publicado no DO de 26.7.90,

pég. 14307

DECRETO N? 99.413, DE 25 DE JULHO DE 1990
Abre à Presidência da República, em
favor da Comissão Nacional de Energia Nuclear, crédito suplementar no valor de
Cr'25.881.000,OO, para reforço de dotações
consignadas no vigente orçamento.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição
que lhe confere o artigo 84, inciso IV, da Constituição Federal,
e da autorização contida no artigo 11, inciso I, alínea d, da Lei
n? 7.999, de 31 de janeiro de 1990,
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DECRETA:
Art. I? Fica aberto à Presidência da República, em favor
Comissão Nacional de Energia Nuclear, crédito suplementar
da valor de Cr$25.881.000,OO (vinte e cinco milhões, oitocentos e
~~enta e um mil cruzeiros), para atender á programação indicada na Anexo I deste decreto.
Art. 2? Os recursos necessários à execução do disposto no
rtigo anterior decorrerão da incorporação do excesso de arreca~ação de receitas provenientes de outras fontes, na forma do
Anexa II deste decreto.
Art. 3? Os valores constantes -deste decreto foram calculados com base na Unidade de Referência Orçamentária relativa
ao mês de março de 1990.
Art. 4? Este decreto entrará em vigor na data de sua publícação.
Art. 5? Revogam-se as disposições em contrário.
Brasília, 25 de julho de 1990; 168? da Independência e
IOl? da República.
FERNANDO COLLOR
Zélia M. Cardoso de Mello
Os anexos estão publicados no DO de 26.7.1990, pág. 14308.

DECRETO N? 99.414, DE 25 DE JULHO DE 1990
Abre à Presidência da República, em
favor do Eetedo-Meior das Forças Armadas,

crédito

suplementar no

valor

de

CrS6. 000. 000, 00, para reforço de dotações

consignadas no vigente orçamento.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição
que lhe confere o artigo 84, inciso IV, da Constituição Federal,
e da autorização contida no artigo I?, da Lei n? 8.053, de 21 de
junho de 1990,
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DECRETA:
Art. I? Fica aberto à Presidência da República, em faVor
do Estado-Maior das Forças Armadas, crédito suplementar no
valor de Cr$6.000.000,00 (seis milhões de cruzeiros), para aten.
der à programação indicada no Anexo I deste decreto.
Art. 2? Os recursos necessários à execução do disposto no
artigo anterior decorrerão de anulação parcial da dotação ind].
cada no Anexo II deste decreto, no montante especificado.
Art. 3? Os valores constantes deste decreto foram calculn.
dos com base na Unidade de Referência Orçamentária relativa
ao mês de janeiro de 1990.
Art. 4? Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação.
Art. 5? Revogam-se as disposições em contrário.
Brasília, 25 de julho de 1990; 169? da Independência e
102? da República.
FERNANDO COLLOR
Zélia M. Cardoso de Mello
Os anexos estão publicados no DO de 26.7.1990, pág. 14308.

DECRETO N? 99.415, DE 25 DE JULHO DE 1990
Abre ao Ministério da Ação Social,
em favor de diversas Unidades Orçamentárias, crédito suplementar no valor de
Cr$120.593.000,OO, para reforço de dotações
consignadas no vigente Orçamento.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição
que lhe confere o artigo 84, inciso IV, da Constituição, e da autorização contida no artigo 11, inciso I, alíneas b e d, e inciso V,
da Lei n:' 7.999, de 31 de janeiro de 1990,
DECRETA:
Art. I? Fica aberto ao Ministério da Ação Social, em favor de diversas Unidades Orçamentárias, o crédito suplementar
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-----

120.593.000,00 (cento e vinte milhões, quinhentos e novende Cr$~ :mil cruzeiros), para atender à programação indicada no
••
etreIS deste decre t o.
~
AneJ<o
. . .a execuçao
- d o diisposto no
Art. 2? Os recursos ~ecessarlOs

.
nterior são provenientes de:
artigo a
I _ Cancelamento de dotações orçamentárias no montante
C $114.104.000,00 (cento e quatorze milhões, cento e quatro
d~l ruzeiras), discriminadas no Anexo 11 deste decreto;
DlI cr
li - Incorporação
de
recursos
no
montante
de
C $6.489.000,00 (.seis milhões, quatrocentos e oitenta e nove mil
r 1'ro ) discrImmados no Anexo IH deste decreto.
cruze S '
Art. 3? Os valores constantes deste decreto foram calculados com base na Unidade de Referência Orçamentária relativa
ao mês de março de 1990.
Art. 4? Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação.
Art. 5? Revogam-se as disposições em contrário.
Brasília, 25 de julho de 1990; 169? da Independência e
102? da Repúhlica.
FERNANDO COLLOR
Zélia M. Cardoso de Mello
Os anexos estão publicados no DO de 26.7.1990, págs. 14309/14310.

DECRETO N? 99.416, DE 25 DE JULHO DE 1990
Abre aos Orçamentos da União, em favor do Ministério da Agricultura e Reforma
Agrária, crédito suplementar no valor de
Cr$14. 606.372. 000, 00, para reforço de dotações consignadas nos vigentes orçamentos.

o PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição
que lhe confere o artigo 84, inciso IV, da Constituição Federal,
e da autorização contida no artigo I?, da Lei n? 8.044, de 15 de
junho de 1990,
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DECRETA:
Art. I? Fica aberto ao Orçamento Fiscal da União (Lei n?
7.999, de 31 de janeiro de 1990), crédito suplementar no valor de
Cr$13.131.559.000,00 (treze bilhões, cento e trinta e um milhões
quinhentos e cinqüenta e nove mil cruzeiros), em favor do Ministério da Agricultura e Reforma Agrária, para atender à programação constante dos Anexos I e H deste decreto.
Parágrafo único. A suplementação em favor da Comissão
Executiva do Plano da Lavoura Cacaueira, no valor de
Cr$1.214.267.000,00 (um bilhão, duzentos e quatorze milhões, duzentos e sessenta e sete mil cruzeiros), destinada ao Fundo Geral do Cacau, tem seu detalhamento constante do Anexo II deste decreto.
Art. 2? Fica aberto ao Orçamento da Seguridade Social da
União (Lei n? 7.999, de 31 de janeiro de 19901, crédito suplementar no valor de Cr$1.474.813.000,00 (um bilhão, quatrocentos e
setenta e quatro milhões, oitocentos e treze mil cruzeiros), em
favor do Ministério da Agricultura e Reforma Agrária, para
atender à programação constante do Anexo IH deste decreto.
Art. 3? Os recursos necessários à execução do disposto
nos artigos anteriores são provenientes do excesso de arrecadação das receitas do Tesouro Nacional, nos termos do parágrafo
único, do artigo I?, da Lei n? 8.044, de 15 de junho de 1990.
Art. 4? Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação.
Art. 5? Revogam-se as disposições em contrário.
Brasília, 25 de julho de 1990; 169? da Independência e
102? da República.
FERNANDO COLLOR
Zélia M. Cardoso de Mello
Os anexos estão publicados no DO de 26.7.1990, pégs. 14310/14311.

DECRETO N? 99.417, DE 26 DE JULHO DE 1990
Delega competência aos Ministros de
Estado da Marinha, do Exército e da
Aeronáutica.
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o PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição
ue lhe confere o artigo 84, inciso IV, da Constituição, e tendo
~rn vista o disposto no artigo 12 do Decreto-Lei n? 200, de 25 de
fevereiro de 1967,
DECRETA:
Art. I? É delegada competência aos Ministros de Estado
da Marinha, do Exército e da Aeronáutica para, nas áreas dos
respectivos Ministérios, obedecidas as disposições legais e regulamentares, expedirem os atos de:
I - promoção aos postos de Capitão-de-Corveta e
Capitão-de-Fragata ou equivalentes; e
II - nomeação e exoneração de Membros Efetivos e Suplentes das respectivas Comissões de Promoções de Oficiais.
Art. 2? Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 3? Revogam-se as disposições em contrário.
Brasília, 26 de julho de 1990; 169? da Independência e
102? da República.
FERNANDO COLLOR
Bernardo Cabral

DECRETO N? 99.418, DE 26 DE JULHO DE 1990
Declara de utilidade pública para fins
de desapropriação, em favor e por conta da

Universidade Federal de Pelotas - RS,
imóvel situado em Pelotas, Estado do Rio
Grande do Sul.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, usando da atribuição
que lhe confere o art. 84, IV, da Constituição Federal e nos termos do Decreto-Lei n? 3.365, de 21 de junho de 1941, modificado
pela Lei n? 2.786, de 21 de maio de 1956,
DECRETA:
Art. I? Fica declarado de utilidade pública para fins de
desapropriação, em favor e por. conta da Universidade Federal
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de Pelotas - RS, para funcionamento da Faculdade de Direito
o imóvel situado na Rua Anchieta n? 1.136, antiga General Vito:
ríno, n? 366, em Pelotas, Estado do Rio Grande do Sul, uma casa de moradia, de material, com duas aberturas de frente oeste
pela Rua Anchieta n? 1.136, suas dependências e o respectivo
terreno que. mede 4,80 metros de frente à dita rua, por 23,00 me.
tros de extensão da frente ao fundo, a leste, onde entesta caIU
imóvel que é ou foi de Francisco Aguiar, confrontando-se pelo
lado norte com imóvel que é ou foi de Margarida Behocaray La.
mego e pelo lado sul, com dito que é ou foi de José Gonçalves
Nogueira, conforme registro no Livro 3-AJ, à fl. 28 sob o número de ordem 38.460 em 13 de janeiro de 1969, no Cartório de
Registro de Imóveis, 2? Ofício, da Comarca de Pelotas, Estado
do Rio Grande do Sul.

Art. 2?

A desapropriação ora decretada é declarada de Ca-

ráter urgente, para os fins legais.

Art. 3?

A Universidade Federal de Pelotas fica autorizada
08 atos necessários à
efetivação da desapropriação ora decretada.
a promover, amigável ou judicialmente,

Art. 4? Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Brasília, 26 de julho de 1990; 169? da Independência e
102? da República.
FERNANDO COLLOR
Carlos Chiarelli

DECRETO N? 99.419, DE 26 DE JULHO DE 1990
Declara a desnecessidade de cargos e
empregos do Quadro e Tabela Permanentes
dos órgãos que menciona e dá outras
providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição
que lhe conferem os arts. 84, inciso IV e 41, § 3?, da Constituição e o disposto na Lei n ? 8.028, de 12 de abril de 1990,
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DECRETA:

Art. I? São declarados desnecessârios os cargos e empregos do Quadro e Tabela Permanentes dos extintos Ministérios
das Comunicações, das Minas e Energia e dos Transportes. integrantes dos Anexos I e II deste decreto.
Art. 2? Os ocupantes dos cargos e empregos a que se refere o artigo anterior, relacionados nos Anexos IH e IV deste de-

creto, são colocados em disponibilidade remunerada.
Art. 3? Este decreto entra em vigor na data de sua puhlicação.

Brasília, 26 de julho de 1990: 169? da Independência e
102? da República.
FERNANDO COLLOR

Bernardo Cabral
Mário César Flores
Carlos Tinoco Ribeiro Gomes
Francisco Rezek
Carlos Chiarelli
Sócrates da Costa Monteiro
Alceni Guerra
Zélia M. Cardoso de Mello
Antonio Cabrera Mano Filho
Antonio Magri
Ozires Silva
Margarida Procópio
Os anexos estão publicados no DO de 27.7.1990, pégs. 14417/14420.

DECRETO N? 99.420, DE 26 DE JULHO DE 1990
Declara a desnecessidade de cargos e
empregos do Quadro e Tabela Permanentes
do Ministério da Marinha e dá outras
providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição
que lhe conferem os arts. 84, inciso IV e 41, § 3?, da Constituição e o disposto na Lei n? 8.028, de 12 de abril de 1990,
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DECRETA:
Art. I? São declarados desnecessários os cargos e empre_
gos do Quadro e Tabela Permanentes do Ministério da Marinha
integrantes dos Anexos I e III deste decreto.
'
Art. 2? Os ocupantes dos cargos e empregos a que se refere o artigo anterior, relacionados nos Anexos II e IV deste decreto, são colocados em disponibilidade remunerada.
Art. 3? Este decreto entra em vigor na data de sua publj.
cação.
Brasília, 26 de julho de 1990; I69? da Independência e
I02? da República.
FERNANDO COLLOR
Bernardo Cabral
Mário César Flores
Carlos Tinoco Ribeiro Gomes
Francisco Rezek
Carlos Chiarelli
Sócrates da Costa Monteiro
Alceni Guerra
Zélia M. Cardoso de Mello
Antonio Cabrera Mano Filho
Antonio Magri
Ozires Silva
Margarida Procópio
Os anexos estão publicados no DO de 27.7.1990, pégs. 14420/14426.

DECRETO N? 99.421, DE 26 DE JULHO DE '1990
Cria a Embaixada do Brasil na República Socialista do Vietnam.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição
que lhe confere o artigo 84, incisos IV e VII, da Constituição
Federal,
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DECRETA:
Art. I? Fica criada a Embaixada do Brasil na República
Socialista do Vietnam.
Art. 2? A Missão de que trata o artigo anterior será cumulativa com a Embaixada do Brasil em Cingapura.
Art. 3? Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 26 de julho de 1990; 169? da Independência e
102? da República.
FERNANDO COLLOR
Francisco Rezek

DECRETO N? 99.422, DE 27 DE JULHO DE 1990
Abre ao Ministério da Economia, Fazenda e Planejamento crédito suplementar
no valor de Cr$284. 029. 000, 00, para reforço

de dotações consignadas no vigente orça-

mento.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição
que lhe confere o artigo 84, inciso IV. da Constituição, e da autorização contida no artigo 11, inciso I, alínea b, e inciso V, da
Lei n? 7.999, de 31 de janeiro de 1990,
DECRETA:
Art. I? Fica aberto ao Ministério da Economia, Fazenda e
Planejamento crédito suplementar no valor de Cr$284.029.000,00
(duzentos e oitenta e quatro milhões e vinte e nove mil cruzeiros), para atender a programação indicada no Anexo I deste decreto.
Art. 2? Os recursos necessários à execução do disposto no
artigo anterior são provenientes de anulação parcial das dotações indicadas no Anexo II deste decreto, nos montantes especificados.
Art. 3? Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação.
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Art. 4? Revogam-se as disposições em contrário.
Brasília, 27 de julho de 1990; 169? da Independência e 102?
da República.
FERNANDO COLLOR
Zélia M. Cardoso de Mello
Os anexos estão publicados no DO de 30.7.1990, págs. 14488/14489.

DECRETO N? 99.423, DE 27 DE JULHO DE 1990
Abre ao Ministério da Economia, Fe.
zenda e Planejamento, em favor da Comis_
são de Valores Mobiliários, crédito suolementar no valor de Cr$354.231.000,OO, para
reforço de dotações consignadas no vigente
orçamento.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição
que lhe confere o artigo 84, inciso IV, da Constituição Federal,
e da autorização contida no artigo I?, da Lei n:' 8.055, de 21 de
junho de 1990,
DECRETA:

Art. I? Fica aberto ao Ministério da Economia, Fazenda e
Planejamento, em favor da Comissão de Valores Mobiliários,
crédito suplementar no valor de Cr$354.231.000,00 (trezentos e
cinqüenta e quatro milhões, duzentos e trinta e um mil cruzeiros), para atender a programação indicada no Anexo I deste de·
creto.
Art. 2? Os recursos necessários à execução do disposto no
artigo anterior são provenientes da incorporação do excesso de
arrecadação de receita vinculada do Tesouro Nacional, nos termos do artigo 43, §§ I?, inciso H, e 3?, da Lei n:' 4.320, de 17 de
março de 1964, e de saldos de exercicios anteriores de entidade
da Administração Federal indireta, na forma do Anexo n deste
decreto.
Art. 3? Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação.
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Art. 4? Revogam-se as disposições em contrário.
Brasília, 27 de julho de 1990; 169? da Independência e
102? da República.
FERNANDO COLLOR
Zélia M. Cardoso de Mello
Os anexos estão publicados no DO de 30.7.1990, págs. 14489/14490.

DECRETO N? 99.424, DE 27 DE JULHO DE 1990
Abre ao Ministério da Infra-Estrutura,
em favor do Departamento Nacional de Eetradas de Rodagem, crédito especial no valor de Cr$12.000.000.000,OO, para os fins que
específica.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição
que lhe confere o artigo 84, inciso IV, da Constituição Federal,
e da autorização contida no artigo I?, da Lei n? 8.065, de 4 de
julho de 1990,
DECRETA:
Art. I? Fica aberto ao Ministério da Infra-Estrutura, em
favor do Departamento Nacional de Estradas de Rodagem, crédito especial de Cr$12.000.000.000,00 (doze bilhões de cruzeiros),
para atender a programação indicada no Anexo I deste decreto.
Art. 2? Os recursos necessários à execução do disposto no
artigo anterior são provenientes do excesso de arrecadação das
receitas do Tesouro Nacional, nos termos do artigo 2?, da Lei
n? 8.065, de 4 de julho de 1990.
Art. 3? Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação.
Art. 4? Revogam-se as disposições em contrário.
Brasília, 27 de julho de de 1990; 169? da Independência e
102? da República.
FERNANDO COLLOR
Zélia M. Cardoso de Mello

o anexo está publicado no DO de

30.7.1990, pág. 14490.
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DECRETO N? 99.425, DE 30 DE JULHO DE 1990
Regulamenta a Lei n? 7.963(1), de 21 de
dezembro de 1989, que concede compensa_
cõo pecuniária, a título de beneficio, ao tnilitar temporário das Forças Armadas, POr
ocasião de eeu licenciemento,

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição
que lhe confere o artigo 84, inciso IV, da Constituição, e tendo
em vista o disposto no art. 6?, da Lei n? 7.963, de 21 de dezembro de 1989,
DECRETA:
Art. I? A compensação pecuniár-ia, a título de benefício,
atribuída ao oficial ou à praça licenciado ex oiticio por término
de prorrogação de serviço, instituída pela Lei n:' 7.963, de 21 de de.
zembro de 1989, para sua concessão, obedecerá, além dos precaítos estabelecidos na referida lei, aos seguintes critérios:
I - na hipótese do beneficiário optar pelo recebimento
do pecúlio em parcelas mensais e sucessivas, cada uma delas
corresponderá ao valor de uma ou mais remunerações mensais,
até a sua integralização, sendo a primeira recebida dentro em
trinta dias do licenciamento;
II ~ o acordo, previsto no art. 2?, da Lei n:' 7.963, de 1989, deverá ser publicado no Boletim Interno ou documento administrativo equivalente no âmbito de cada Força;
III - para fins de pagamento do pecúlio, não integram a
remuneração as parcelas percebidas a título de:
a) diárias;
b) ajuda de custo;
c) indenização de transporte;
d) auxílio ou adiantamento para aquisição de uniformes;
e) indenização de etapas;
f) décimo terceiro salário (gratificação de natal);
g) adicional de férias.
(1) Coleção das Leis. Brasília, 181(6):3084, nov.zdez. 1989.
Cal. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 182(4):2553-2745, jul./ago. 1990.
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A rt. 2? O valor do pecúlio integral ou parcelado será rea. tado na mesma proporção e na mesma data da majoração dos
~~~dos dos servidores militares federais.
Art. 3? A compensação pecuniária não poderá ser paga cuulativamente com as indenizações financeiras de que tratam o
JIl 17 do Decreto n? 91.183 (2), de 3 de abril de 1985, o art. 17 do
rt
~e~reto n:' 95.660 (3 ) , de 25 de janeiro de 1988, e o art. 27 do Decreto n? 86.325 141, de I? de setembro de 1981, ressalvado o direito
de opção.
Art. 4? Os Ministros Militares, no âmbito de seus Ministérios, baixarão os atos necessários à execução deste decreto, bem
corno aqueles alusivos à identificação do pessoal beneficiado.
Art. 5? Este decreto entra em vigor na data de sua publicação retroagindo os seus efeitos a 22 de dezembro de 1989.
Art. 6? Revogam-se as disposições em contrário.
Brasília, 10 de julho de 1990; 169? da Independência e
l02? da República.
FERNANDO COLLOR

Bernardo Cabral

DECRETO N? 99.426, DE 31 DE JULHO DE 1990
Dispõe sobre a renovação de registro
ou licença dos estabelecimentos e produtos

que menciona.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição
que lbe confere o art. 84, inciso IV, da Constituição,
DECRETA:

Art. I? Desde que não alteradas as características do estabelecimento e a composição do produto, a renovação de registro ou licença de que tratam as leis que regulam as atividades
de fiscalização, padronização, classificação, inspeção, produção,
(2) Coleção das Leis. Brasília, (4):8, abr.vjun. 1985.
(3) Coleção das Leis. Brasília, (2}:73, jan.vmar. 1988.
(4) Coleção das Leis. Brasília, (6):184, jul./set. 1981.

Colo Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 182(4):2553-2745, jul./ago. 1990.
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circulação e comercialização, respectivamente, dos produtos de
uso veterinário e dos estabelecimentos que os fabriquem, das
bebidas, do vinho, derivados da uva e do vinho, será procedida
mediante:
I - comunicação do interessado, até trinta dias antes do
vencimento, manifestando seu interesse na revalidação dos mesmos; e
II - recolhimento da respectiva taxa.
Art. 2? Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 3? Revogam-se o parágrafo único do art. 8? do regulamento aprovado pelo Decreto n? 64.499(11, de 14 de maio de 1969
e demais disposições em contrário.
'
Brasília, 31 de julho de 1990; 169? da Independência e
102? da República.
FERNANDO COLLOR

Antonio Cabrera Mano Filho

DECRETO N? 99.427, DE 31 DE JULHO DE 1990
Desregulamenta o processo de renovação de registro ou licença para produçeo e
comercialização de produtos e insumos
agropecuários.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição
que lhe confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e tendo em
vista o disposto no Decreto n:' 99.179, de 15 de março de 1990,
DECRETA:
Art. I? Fica dispensada a exigência da renovação de registro ou licença:
I - de rótulos e etiquetas de produtos destinados à alimentação animal;
II - para produção, beneficiamento ou comercialização de
sementes ou mudas;
(1)

Coleção das Leis. Brasília, (4):148, abr./jun. 1969.

Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 182(4):2553-2745, jul./ago. 1990.
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lU - de empresas que incluam a exploração da aviação
agrícola entre seus objetivos ou a realizem para atender atividade agropecuária própria;
IV - para produção ou comercialização de fertilizantes,
corretivos, inoculantes, estimulantes ou biofertilizantes;
V - dos produtos referidos no inciso anterior; e
VI - para o processamento e a comercialização de sêmen
animal e insumos para inseminação artificial, bem assim prestação de serviços na área de fisiopatologia da reprodução e inseminação artificial.
Art. 2? A partir da data da publicação deste decreto, somente estarâo sujeitos a cadastramento os seguintes estabelecimentos, que realizem comércio interestadual ou internacional:
I - indústrias especializadas e propriedades rurais com
instalações adequadas para a matança de animais e o seu preparo ou industrialização para o consumo;
II - entrepostos de recebimento e distribuição de pescado
e fábricas que o industrialize;
III - usinas de beneficiamento do leite, fábricas de laticínios, postos de recebimento, refrigeração, desnatagem ou
manipulação do leite ou dos seus derivados, bem assim respectivos entrepostos;
IV
entrepostos de ovos e indústrias de produtos derivados;
v - entrepostos que, de modo geral, manipulem, armazenem, conservem ou acondicionem produtos de origem animal; e
VI - propriedades rurais.
§ l? O Ministério da Agricultura e Reforma Agrária, no
prazo de noventa dias contados da data da publicação deste decreto, adotará as providências necessárias à revisão dos cadastros atualmente existentes e a conseqüente baixa dos estabelecimentos não referidos neste artigo, independentemente de requerimento do interessado.
§ 2? O Ministério da Agricultura e Reforma Agrária poderá celebrar convênios com os governos dos Estados, do Distrito
Federal e dos Municípios, nas áreas de suas respectivas competências, para a troca de informações cadastrais e a fiscalização
Col. Leis Rep. Fed. Brasil. Brasília. 182(4):2553-2745. jul./ago. 1990.
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dos estabelecimentos de que trata este artigo, objetivando a defesa dos consumidores e a punição dos infratores.
Art. 3? Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 4? Ficam revogados os §§ 2? e 3? do art. 15 do Decre_
to n? 76.986111, de 6 de janeiro de 1976; o § 2? do art. 6? do Decreto n? 81.771121, de 7 de junho de 1978; os §§ I? e 2? do art. 9? do
Decreto n? 86.765 131, de 22 de dezembro de 1981; os §§ 2? e 8? do
art. 4? e o § I? do art. 6? do Decreto n? 86.955141, de 18 de feVereiro de 1982; o art. 22 do Decreto n? 91.111 151, de 12 de março de
1985, e demais disposições em contrário.
Brasília, 31 de julho de 1990; 169? da Independência e
102? da República.
FERNANDO COLLOR
Antonio Cabrera Mano Filho

DECRETO N? 99.428, DE 31 DE JULHO DE 1990
Delega competência ao Ministro da
Infra-Estrutura para prática de atos relativos à conceeeeo de lavra mineral, ccncss,
são de aproveitamento de energíahidráulica, declaração de utilidade pública, para
fins de desapropriação ou constituição de
servidão administrativa, nos casos que
menciona, e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição
que lhe confere o art. 84, parágrafo único, da Constituição, e
tendo em vista o disposto no art. 12 do Decreto-Lei n:' 200, de 25
de fevereiro de 1967,
(1) Coleção das
(2) Coleção das
(3) Coleção das
(4) Coleção das
(5) Coleção das

Leis.
Leis.
Leis.
Leis.
Leis.

Brasília. (2):10, jan.lmar. 1976.
Brasília, (4):402, abr./jun. 1978.
Brasília, (8):431, out.ldez. 1981.
Brasília, (2):156, jan.Zmar. 1982.
Brasília, (2):606, jan.Zmar. 1985.

Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 182(4):2553-2745, jul./ago. 1990.
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DECRETA:
Art. 1~ E delegada competência ao Ministro da InfraEstrutura para:
! - observado o disposto nos Decretos-Leis nf s 7.841 111,
de 8 de agosto de 1945 (Código de Águas Minerais), e 227 121, de
28 de fevereiro de 1967 (Código de Mineração), praticar os seguintes atos relativos à concessão de lavra:
a) outorga;
b) anulação;
cl declaração de caducidade;
di revogação;
e) invalidação por motivo de renúncia;
f) instituição de perímetro de produção de fontes de água
mineral, termal ou gasosa; e
g) autorização de constituição de consórcio de mineração;
II - observado o disposto no Decreto n? 24.643 131, de 10 de
julho de 1934 (Código de Aguas), praticar os seguintes atos:
a) outorgar concessão para o aproveitamento de quedas dágua e outras fontes de energia hidráulica;
b l outorgar concessão para o aproveitamento de recursos
hídricos, para fins não energéticos, que se destinem a serviços
de utilidade pública;
c) autorizar a instalação ou ampliação de usina termelétrica;

lI! - declarar de utilidade pública, para fins de desapropriação ou constituição de servidão administrativa, os imóveis
destinados:
a) à produção, transmissão e distribuição de energia elétrica;
b) à pesquisa e lavra das jazidas de petróleo, gás natural e
outros hidrocarbonetos fluidos, refinação de petróleo e trans-

(1) Coleção das Leis. Brasília, (5);123, jul./set. 1945.
(2) Coleção das Leis. Brasília, (1);327, jan.lmar. 1967.
(3) Coleção das Leis. Brasília, (4);679, jul. 1934.
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 182(4);2553-2745, [ul.Zago. 1990_
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---------------------------porte, por meio de conduto, de petróleo bruto, seus derivados.
gás natural de qualquer origem e álcool;
c) à implantação, operação e manutenção de serviços públi~
cos de telecomunicações;
.
d) à implantação, operação e manutenção de serviços por.
tuários.
Art. 2? Este decreto entra em vigor na data de sua publi.
cação.

Art. 3? Revogam-se os Decretos n?s 62.628 141, de 30 de
abril de 1968, 83.841 151, de 14 de agosto de 1979, 90.378 161, de 29
de outubro de 1984, 91.454 171, de 22 de julho de 1985, 93.987 181, de
30 de janeiro de 1987, e demais disposições em contrário.
Brasília, 31 de julho de 1990; 169? da Independência e
102? da República.
FERNANDO COLLOR
Ozires Silva

DECRETO N? 99.429, DE 31 DE JULHO DE 1990
Dá nova redação aos itens 13 e 14 das
Instruções Gerais do Plano de Contas do
Serviço Público de Energia Elétrica.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, na uso da atribuição
que lhe confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e tendo em
vista o disposto no Decreto n? 99.179, de 15 de março de 1990,
que instituiu o Programa Federal de Desregulamentação,
DECRETA:
Art. I? OS itens 13 e 14 das Instruções Gerais do Plano de
Contas do Serviço Público de Energia Elétrica, baixado pelo
(4) Coleção das Leis. Brasília, (4):90. abrv/jun , 1968.

(5) Coleção
(6) Coleção
(7) Coleção
(8) Coleção

das Leis. Brasília, (6):128 juL/set. 1979.
das Leis. Brasília, (8):153, out./dez. 1984.

das Leis. Brasília, (6):94, jul./set. 1985.

das Leis. Brasília, (2):176, jan./mar. 1987.

Cal. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 182(4):2553-2745, jul./ago. 1990.
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oecreto n? 82.~62(l1, de 29 de dezembro de 1978, passam a ter a
seguinte redaçao:
«13 - Os livros e os documentos comprobatórios da
escrituração só poderão ser destruídos após microfilmagem, desde que o processo de reprodução ou memória documental obedeça às normas da legislação federal pertinente.
14 - Após o decurso de prazo específico, fixado em
lei também específica sobre processos de microfilmagem
que contemple o tipo e a característica dos documentos, os
microfilmes dos livros e documentos probantes da escrituração, bem como os próprios documentos que não tenham
sido microfilmados, poderão ser destruídos».
Art. 2? Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 31 de julho de 1990; 169? da Independência e
102? da República.
FERNANDO COLLOR
Ozires Silva

DECRETO N? 99.430, DE 31 DE JULHO DE 1990
Altera a reaeceo do inciso VI do art.
219, e revoga o inciso IV do art. 215 do Decreto n~ 99.244(1}, de 10 de maio de 1990.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuiçães
que lhe confere o art. 84, incisos IV e VI, da Constituição,
DECRETA:
Art. I? O inciso VI do art. 219 do Decreto n? 99.244, de 10
de maio de 1990, passa a ter a seguinte redação:
«Art. 219.
.
.

lI) Coleção das Leis. Brasília, (8):773, out./dez. 1978.
(1) Coíeçea das Leis. Brasília, 182(3):1911, maio/jun. 1990.
Cal. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 182(4):2553-2745, jul./ago. 1990.
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VI - orientar e fiscalizar as atividades relativas ao
monopólio da União, de que tratam 08 incisos I a IV do art.
177 da Constituição».
Art. 2? Fica revogado o inciso IV do art. 215 do Decreto n?
99.244, de 1990.
Art. 3? Este decreto entra em vigor na data de sua publica.
ção.
Brasília, 31 de julho de 1990; 169? da Independência e
102? da República.
FERNANDO COLLOR
Ozires Silva

DECRETO N? 99.431, DE 31 DE JULHO DE 1990
Dá nova redação aos arts. 37 e 75 do
Regulamento dos Serviços de RadiodifuSàO
aprovado pelo Decreto n? 52.795(l), de 31 d~
outubro de 1963, alterado pelo Decreto n?

91.837 (2), de 25 de outubro de 1985.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição
que lhe confere o art. 84, inciso IV, da Constituição,
DECRETA:
Art. I? OS arts. 37 e 75 do Regulamento dos Serviços de
Radiodifusão, aprovado pelo Decreto n? 52.795, de 31 de outubro
de 1963, alterado pelo Decreto n? 91.837, de 25 de outubro de
1985, passam a vigorar com a seguinte nova redação:
«Art. 37. Os prazos a que se referem os arts. 34, 35 e
36 deste regulamento poderão ser prorrogados uma única
vez e, no máximo, por igual período, desde que ocorra motivo de força maior, devidamente comprovado.
Parágrafo único. Os prazos indicados nas propostas
formuladas em atendimento a edital, inferiores aos estabelecidos nos arts. 34 e 36, conforme facultado na alínea f do
§ 1? do art. 16, são improrrogáveis».
(1) Coleção das Leis. Brasília, (8):258, out./dez. 1963.
(2) Coleção das Leis. Brasília, (8):177, out./dez. 1985.
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 182(4):2553-2745, jul./ago. 1990.
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«Art. 75. As emissoras de radiodifusão poderão
transmitir programas em idioma estrangeiro.
§ I? OS programas produzidos por emissoras nacionais, em idioma estrangeiro, destinados à divulgação ofícial de assunto de interesse do Brasil no exterior, deverão
ser previamente aprovados pelo Ministério das Relações
Exteriores.
§ 2? A transmissão ou retransmissão de programas
produzidos por emissoras de outros países não poderá contrariar disposições da legislação brasileira».
Art. 2? Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 31 de julho de 1990; 169? da Independência e
l02? da República.
FERNANDO COLLOR
Ozires Silva

DECRETO N? 99.432, DE 31 DE JULHO DE 1990
Revoga o Decreto n? 49.331(1), de 24 de
novembro de 1960, que regulamenta o abastecimento nacional de petróleo, de que trata
o art. 3? da Lei n? 2.004(2), de 3 de outubro
de 1953, no que diz respeito a produção de
óleos e de graxas lubrificantes, derivados
de petróleo.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição
que lhe confere o art. 84, inciso IV, da Constituição,
DECRETA:
Art. 1? Fica revogado o Decreto n? 49.331, de 24 de novembro de 1960.
Art. 2? Fica a Secretaria Nacional de Energia autorizada a
devolver aos legítimos interessados, que o requererem no prazo
(1) Coleção das Leis. Brasília, (8):384, out.ldez. 1960.
(2)

Coleção das Leis. Brasília, (7):13, out./dez. 1953.
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 182(4):2553-2745, jul.vago. 1990.
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de trinta dias contados da publicação deste decreto, os doeu.
mentos apresentados em obediência ao Decreto n? 49.331, de
1960, e a promover, findo o prazo, à destruição da documenta.
ção remanescente nos arquivos.
Art. 3?

Este decreto entra em vigor na data de sua publi.

cação.

Brasília, 31 de julho de 1990; 169? da Independência e
102? da República.
FERNANDO COLLOR
Ozires Silva

DECRETO N? 99.433, DE 31 DE JULHO DE 1990
Revoga o art. 5:' do Decreto n? 4.071/11
de 12 de maio de 1939.
'

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição
que lhe confere o art. 84, inciso IV, da Constituição Federal,
DECRETA:
Art. I? Fica revogado o art. 5? do Decreto n? 4.071, de 12
de maio de 1939.
Art. 2? Este decreto entra em vigor na data de sua publícação.
Brasília, 31 de julho de 1990; 169? da Independência e
102? da República.
FERNANDO COLLOR
Ozires Silva

DECRETO N? 99.434, DE 31 DE JULHO DE 1990
Autoriza a Escola Técnica Federal do
Pará a organizar cursos de nível superior
de ensino.
(l)

Coleção das Leis. Brasília, (3):214, abrv/Iun. 1939.

Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília. 182(4):2553-2745, jul./ago. 1990.
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o PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições
que lhe confere o art. 84, incisos IV e VI, da Constituição, e tendo
em vista o que consta do Processo n~ 23000.014730/89-71,
DECRETA:
Art. 1~ Fica a Escola Técnica Federal do Pará, autarquia
criada nos termos da Lei n~ 3.552, de 16 de fevereiro de 1959, alterada pelo Decreto-Lei n:' 796, de 27 de agosto de 1969, autorizada a
organizar e manter - cursos de nível superior de ensino, observado o disposto no Decreto-Lei n? 547, de 18 de abril de 1969.
Art. 2? A Escola Técnica Federal do Pará, submetida ao
regime jurídico previsto no art. 4~ da Lei n? 5.540, de 28 de novembro de 1968, será regida por seus estatutos e regimentos,
aprovados de acordo com a legislação em vigor.
Art. 3~ Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 4? Revogam-se as disposições em contrário.
Brasília, 31 de julho de 1990; 169~ da Independência e
102? da República.
FERNANDO COLLOR
Carlos Chiarelli

DECRETO

N~

99.435, DE

1~

DE AGOSTO DE 1990

Dispõe sobre a criação da Comissão de
Reavaliação de Incentivos Fiscais.

o PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição
que lhe confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e tendo em
vista o disposto no art. 1~, § 3~, da Lei n~ 8.034, de 12 de abril
de 1990,
DECRETA:
Art. I? Para dar cumprimento ao disposto no art. I?, § 3?,
da Lei n? 8.034 111, de 12 de abril de 1990, fica instituída a Comissão de Reavaliação de Incentivos Fiscais, com os objetivos de:
(1) Coleção das Leis. Brasília, 182(2, t.l):303, mar./abr. 1990.
Cal. Leis Rep. Fed. Brasil. Brasília, 182(4):2553-2745, ju1./ago. 1990.
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I - reavaliar - do ponto de vista econômico, financeiro
administrativo e institucional - a sistemática de incentivos re:
gionais instituída pelo Decreto-Lei n? 1.376 (2) , de 12 de dezem_
bro de 1974, e operada através dos Fundos de Investimentos do
Nordeste (Pínor), da Amazônia (Finam) e de Recuperação Econômica do Estado do Espírito Santo (Funresl, oferecendo sugestões de medidas corretivas e/ou aperfeiçoadoras dessa sistemá_
tica; e
U - acompanhar a implantação das medidas legais e regulamentares que resultem direta ou indiretamente dessas sugas.
tões, manifestando-se sobre a eficácia operacional respectiva.
Art. 2? São membros da Comissão de Reavaliação de In.
centivos Fiscais:
I - O Ministro da Economia, Fazenda e Planejamento
que a presidirá;
,
U - Secretário do Desenvolvimento Regional da Presidência da República;
UI - Secretário Nacional de Planejamento; e
IV - Secretário da Fazenda Nacional.
§ I? Em suas faltas ou impedimentos 08 membros indicarão os respectivos substitutos.
§ 2? A comissão disporá de uma secretaria técnica, coordenada por representante da Secretaria Especial de Política
Econômica (SEPE) do Ministério da Economia, Fazenda e Planejamento, de cujos trabalhos participarão representantes indicados pelos membros da comissão.
Art. 3? Para dar cumprimento ao disposto no art. I?, parágrafo 3<;', da Lei n? 8.034, de 1990, a secretaria técnica submeterá
à comissão relatório final de reavaliação dos incentivos fiscais
até 30 de setembro de 1990, e o relatório de acompanhamento da
implantação das medidas até 30 de abril de 1991.
Parágrafo único. Após a entrega e aprovação do relatório
de acompanhamento a que se refere o caput deste artigo, a Comissão de Reavaliação de Incentivos Fiscais encerrará os seus
trabalhos, ficando automaticamente extinta.
(2) Coleção das Leis. Brasília, (7):90, out.Zdez. 1974.
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 182(4):2553-2745, jul./ago. 1990.
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~------------------

Art. 4? Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação.
Art. 5? Revogam·se as disposições em contrário.
Brasília, 1? de agosto de 1990; 169? da Independência e
102? da República.
FERNANDO COLLOR
Zélia M. Cardoso de Mello

DECRETO N? 99.436, DE 2 DE AGOSTO DE 1990
Delega competência ao Ministro da
Justiça para aprovar alterações nos atos
que regem o funcionamento das sociedades
estrangeiras.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, usando da atribuição
que lhe confere o artigo 84, inciso IV, da Constituição Federal e
tendo em vista o disposto no artigo 12 do Decreto-Lei n? 200, de
25 de fevereiro de 1967,
DECRETA:
Art. I? É delegada competência ao Ministro da Justiça para aprovar, nos termos do Decreto-Lei n? 2.627 111, de 26 de setembro de 1940, as alterações introduzidas nos atos que regem o
funcionamento das sociedades estrangeiras no Brasil, sujeito ao
controle ou fiscalização desse ministério.
Parágrafo único. Excetuam-se das disposições deste artigo
os atos referentes à autorização inicial e 08 de nacionalização,
cancelamento e cassação.
Art. 2? Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 2 de agosto de 1990; 169? da Independência e
102? da República.
FERNANDO COLLOR
Bernardo Cabral
(1) Coleção das Leis. Brasília, (5):353, jul./set. 1940.
CoL Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 182(4):2553-2745, juL/ago. 1990.
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DECRETO N? 99.437, DE 3 DE AGOSTO DE 1990
Altera o anexo ao Decreto n? 99.2701I}
de F de junho de 1990.
•

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições
que lhe confere o art. 84, incisos IV e VI, da Constituição,
DECRETA:
Art. 1? O anexo ao Decreto n? 99.270, de 1? de junho de
1990, passa a vigorar de acordo com o disposto no ~anexo a este
decreto.
Art. 2? Este decreto entra em vigor na data de sua publi.
cação.
Brasília, 3 de agosto de 1990; 169? da Independência e
102? da República.
FERNANDO COLLOR
Bernardo Cabral
ANEXO
(Decreto n:' 99.437, de 3 de agosto de 1990)
PRESIDÉNCIA DA REPÚBLICA

Secretaria-Geral
Secretário-Geral
Chefe de Gabinete
5 Adjuntos

Secretaria de Imprensa
Secretário
2 Adjuntos

1 Coordenador
Subsecretaria-Geral
Subsecretário-Geral
2 Adjuntos
1 Assessor para Assuntos Municipais
Díretorie-Gerel de Administraçào
Diretor-Geral
3 Adjuntos

Assessoria para Assuntos Econômicos
Assessor-Chefe
2 Adjuntos

Assessoria para Assuntos Sociais
Assessor-Chefe
4 Adjuntos

Assessoria Diplomática
Assessor-Chefe
2 Adjuntos

Assessoria Juridica
Consultor-Juridico
4 Adjuntos
Assessoria Legislativa
Assessor-Chefe
2 Adjuntos
Cerimonial
Chefe
2 Adjuntos
Secretaria de Controle Interno (Cíeeü
Secretário

(1) Coleção das Leis. Brasília, 182(3):2120, maío/fun. 1990.

Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 182(4):2553-2745, [ul.Zago. 1990.
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Gabinete Mmtar
1 Assessor
Secretaria. Particular
Secretário Part~cular
.
Secr~tário Particular Adjunto
4 Adjuntos
Assessoria Especial
5 Assessores
1 Adjunto

Departamento de Documentação
Chefe de Departamento
Departamento de Instalaçoes
Chefe de Departamento
Departamento de Pessoal
Chefe de Departamento
Departamento de Informática
Chefe de Departamento

Assessoria de Divulgaçáo
Assessor-Chefe
3 Adjuntos

Departamento de Orçamento e Finanças
Chefe de Departamento

Departa.mento de Administração
Chefe de Departamento

Departamento de Saúde
Chefe de Departamento

Departamento de Transportes
Departamento de Comuniceçcee
Chefe de Departamento
Chefe de Departamento
VICE-PRESIDÉNCIA DA REPUBLICA
Subchefe para Estudos e Planejamento
Gabinete
3 Assessores
Chefe de Gabinete
Subchefe Executivo
Secretaria Particular
Subchefe Internacional
Secretário
Subchefe Técnico

DECRETO

N~

99.438, DE 7 DE AGOSTO DE 1990
Dispõe sobre a organização e atribuições do Conselho Nacional de Saúde, e dá
outras providências.

o PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições
que lhe confere o art. 84, incisos IV e VI, da Constituição, e tendo em vista o disposto no art. 57 da Lei n~ 8.028, de 12 de abril
de 1990,
DECRETA:
Art. 1~ Ao Conselho Nacional de Saúde (CNS), integrante
da estrutura básica do Ministério da Saúde, compete:
I ~ atuar na formulação da estratégia e no controle da
execução da-Política Nacional de Saúde, em nivel federal;
11 - estabelecer diretrizes a serem observadas na elaboração dos planos de saúde, em função das características epidemiológicas e da organização dos serviços;
IH - elaborar cronograma de transferência de recursos
financeiros aos Estados, Distrito Federal e Municípios, consignados ao Sistema Único de Saúde;
Col. Leis Rep. Fed. Brasil. Brasília, 182(4):2553-2745, jul./ago. 1990.
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-----------------IV - aprovar os critérios e valores para remuneração d
serviços e os parâmetros de cobertura assistencial;
e

V - propor critérios para a definição de padrões e parâ~
metros assistenciais;
VI - acompanhar e controlar a atuação do setor privado
da área da saúde credenciado mediante contrato ou convênio;

VII -

acompanhar o processo de desenvolvimento e in.

corporação científica e tecnológica na área de saúde, visando à
observação de padrões éticos compatíveis com o desenvolvimen~
to sócio-cultural do país; e
VIII ~ articular-se com o Ministério da Educação quanto à
criação de novos cursos de ensino superior na área de saúde, no

que concerne à caracterização das necessidades sociais.
Art. 2? O CNS, presidido pelo Ministro de Estado da Saúde, tem a seguinte composição:
I - um representante do Ministério da Educação;
II - um representante do Ministério do Trabalho e da
Previdência Social;
IH - um representante do Ministério da Economia, Fa·
zenda e Planejamento;
IV
um representante do Ministério da Ação Social;
V - um representante do Ministério da Saúde;
VI ~ um representante do Conselho Nacional de Secretários de Saúde (Conass):
VII - um representante do Conselho Nacional de Secretários Municipais de Saúde (Conasems);
VIII - um representante da Central Única dos Trabalhadores (CUT);
IX - um representante da Confederação Geral dos Trabalhadores (CGT);
X - um representante da Confederação Nacional dos
Trabalhadores na Agricultura (Contag):
XI - um representante da Confederação Nacional da
Agricultura (CNA);
XII - um representante da Confederação Nacional do
Comércio (CNC);
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 182(4):2553-2745. jul./ago. 1990.
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XIII - um representante da Confederação Nacional da
Indústria (CNI);
XIV - um representante da Conferência Nacional dos
BispoS do Brasil (CNBB);
XV - um representante da Sociedade Brasileira para o
Progresso da Ciência (SBPC);
XVI - dois representantes do Conselho Nacional das
Associações de Moradores (Conam);
XVII - um representante das seguintes entidades nacionais de representação dos ~édicos: Conselho Federal de Medi,:ina (CFM), Associação Medica Brasileira (AMB) e Federaçao
Nacional dos Médicos (FNM);
XVIII - dois representantes das entidades nacionais de
representação de outros profissionais da área de saúde;
XIX - dois representantes das seguintes entidades prestadoras de serviços privados na área de saúde: Federação N acionai de Estabelecimentos e Serviços de Saúde (Fenaess) , Associação Brasileira de Medicina de Grupo (Abramge), Federação Brasileira de Hospitais (FBH), Associação Brasileira de
Hospitais (ABH) e Confederação das Misericórdias do Brasil;
XX - cinco representantes de entidades representativas
de portadores de patologias; e
XXI - três representantes da comunidade científica e
da sociedade civil, indicados pelo Ministro de Estado da Saúde.
§ I? Os membros do CN,S serão nomeados pelo Presidente
da República mediante indicação:
a] dos respectivos Ministros de Estado, os representantes
dos Ministérios referidos nos incisos I a V;
b) dos respectivos dirigentes, os representantes das entidades a que se referem os incisos VI a XX; e
c] do Ministro de Estado da Saúde, os representantes de
que trata o inciso XXI.
§ 2? Os órgãos e entidades referidos neste artigo poderão,
a qualquer tempo, propor por intermédio do Ministro de Estado
da Saúde a substituição dos seus respectivos representantes.
§ 3? Será dispensado o membro que, sem motivo justificado, deixar de comparecer a três reuniões consecutivas ou a seis
intercaladas no período de um ano.
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 182(4):2553-2745, jul./ago. 1990.

2664
§ 4? No término do mandado do Presidente da República
considerar-se-ão dispensados todos os membros do CNS.
§ 5? As funções de membro do CN8 não serão remunera~
das, sendo seu exercício considerado relevante serviço à preser~
vação da saúde da população.
Art. 3? Consideram-se colaboradores do CNS as universi_
dades e demais entidades de âmbito nacional, representativas
de profissionais e usuários dos serviços de saúde.

Art. 4? O conselho reunir-se-á, ordinariamente, uma vez
por mês e extraordinariamente quando convocado pelo Presi.
dente ou a requerimento da maioria de seus membros.
§ I? As Sessões Plenárias do CNS instalar-se-ão com a
presença da maioria dos seus membros que deliberarão pela
maioria dos votos dos presentes.
§ 2? Cada membro terá direito a um voto.
§ 3? O Presidente do Conselho Nacional de Saúde terá
além do voto comum, o de qualidade, bem assim a prerrogativ~
de deliberar ad referendum do Plenário.
§ 4?
luções.

As decisões do CNS serão consubstanciadas em reso-

Art. 5? Atuará como Secretário do Conselho Nacional de
Saúde um Gerente de Programas designado pelo Ministro de
Estado da Saúde.
Parágrafo único. N os seus impedimentos o Presidente do
CNS será substituído pelo Secretário do Conselho Nacional de
Saúde.
Art. 6? O CNS poderá convidar entidades, autoridades,
cientistas e técnicos nacionais ou estrangeiros, para colaborarem em estudos ou participarem de comissões instituídas no
âmbito do próprio CNS, sob a coordenação de um dos membros.
Parágrafo único. As comissões terão a finalidade de promover estudos com vistas à compatibilização de políticas e programas de interesse para a saúde, cuja execução envolva áreas
não compreendidas no ãmbito do Sistema Único de Saúde
(SUS), em especial:
a) alimentação e nutrição;
Co!. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 182(4):2553-2745, jul./ago. 1990.
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b) saneamento e meio ambiente;

cl vigilância sanitária e farmacoepidemiologia;
d) recursos humanos;
e) ciência e tecnologia; e
f) saúde do trabalhador.

Art. 7? Serão criadas comissões de integração entre os
serviços de saúde e as instituições de ensino profissional e superior, com a finalidade de propor prioridades, métodos e estratégias para a formação e educação continuada dos recursos humanos do Sistema Unico de Saúde (SUS), na esfera correspondente, assim como em relação à pesquisa e à cooperação técnica
entre essas instituições.
Art. 8? A organização e o funcionamento do conselho serão disciplinados no Regimento Interno, aprovado pelo Ministro
da Saúde.

Art. 9?
cação.

Este decreto entra em vigor na data de sua publi-

Art. 10. Revogam-se os Decretos n?s 847(11, de 5 de abril
de 1962; 52.323 121, de 7 de agosto de 1963; 55.242 131, de 18 de dezembro de 1964; 55.642(41, de 27 de janeiro de 1965; 93.933(51, de
14 de janeiro de 1987; 94.135 161, de 23 de março de 1987 e demais
disposições em contrário.
Brasília, 7 de agosto de 1990; 169? da Independência e
102? da República.
FERNANDO COLLOR
Alceni Guerra

(1) Coleção das Leis. Brasília. (4):31, abr./jun. 1962.
(2) Coleção das Leis. Brasília, (6):139, jul./set. 1963.
(3) Coleção das Leis. Brasília, (8):471, out.ldez. 1964.
(4) Coleção das Leis. Brasília, (2):159, jan.lmar. 1965.
(5) Coleção das Leis. Brasília, (2):63, jan.lmar. 1987.

(6) Coleção das Leis. Brasília, (2):389, jan.lmar. 1987.
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 182(4):2553-2745, jul./ago. 1990.
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DECRETO N? 99.439, DE 7 DE AGOSTO DE 1990
Abre à Presidên~ia da República, em
favor do Esteâo-Meior das Forças Arm .
das, crédito suplementar no valor
CrS20. 000.000,00, para reforço de dotações
consignadas no vígente orçamento.

:e

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição
que lhe confere o artigo 84, inciso IV, da Constituição Federal
e das autorizações contidas no artigo 11, inciso I, alínea a, da
Lei n? 7.999, de 31 de janeiro de 1990, e no artigo I?, inciso I, da
Lei n? 8.044, de 15 de junho de 1990,

DECRETA:
Art. I? Fica aberto à Presidência da República, em favor
do Estado-Maior das Forças Armadas, crédito suplementar no
valor de Cr$20.000.000,OO (vinte milhões de cruzeiros}, para
atender as programações indicadas nos Anexos I e 11 deste de·

creto.
Art. 2? Os recursos necessários à execução do disposto no
artigo anterior decorrerão do excesso de arrecadação das receitas do Tesouro Nacional, nos termos do disposto no artigo I?,
parágrafo único, da Lei n? 8.044, de 15 de junho de 1990, e de
anulação parcial da Reserva de Contingência, conforme indicado no Anexo UI deste decreto, nos montantes especificados.
Art. 3?
blicação.

Este decreto entrará em vigor na data de sua pu-

Art. 4? Revogam-se as disposições em contrário.
Brasília, 7 de agosto de 1990; 169? da Independência e
102? da República.
FERNANDO COLLOR
Zélia M. Cardoso de Mello
Os anexos estão publicados no DO de 8.8.1990.
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 182(4);2553-2745, jul./ago. 1990.
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DECRETO N? 99.440, DE 7 DE AGOSTO DE 1990
Abre ao Ministério da Economia, Fazenda e Planejamento, em favor da Supe-

rintendência de Seguros Privados, crédito
suplementar no valor de Cr$358. 098. 000,00,
para reforço de dotações consignadas no vigente orçamento.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição
que lhe confere o artigo 84, inciso IV, da Constituição Federal,
e da autorização contida no artigo I?, da Lei n? 8.060, de 4 de julho de 1990,
DECRETA:
Art. 1<.' Fica aberto ao Ministério da Economia, Fazenda e
Planejamento, em favor da Superintendência de Seguros Privados, crédito suplementar no valor de Cr$358.098.000,OO (trezentos e cinqüenta e oito milhões e noventa e oito mil cruzeiros),
para atender a programação indicada no Anexo I deste decreto.
Art. 2? Os recursos necessários à execução do disposto no
artigo anterior são provenientes da incorporação do excesso de
arrecadação de receita vinculada do Tesouro Nacional, nos termos do artigo 43, §§ I?, inciso II, e 3?, da Lei n? 4.320, de 17 de
março de 1964, e de saldos de exercícios anteriores de entidade
da Administração Federal Indireta, na forma do Anexo II deste
decreto.

Art. 3?
blicação.
Art. 4?

Este decreto entrará em vigor na data de sua puRevogam-se as disposições em contrário.

Brasilia, 7 de agosto de 1990; 169? da Independência e
l02? da República.
FERNANDO COLLOR
Zélia M. Cardoso de MeIlo
Os anexos estão publicados no DO de 8.8.1990, pág , 15061
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 182(4):2553-2745, jul./ago. 1990.
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DECRETO N? 99.441, DE 7 DE AGOSTO DE 1990
Dispõe sobre a execução, no territôr:'
nacional, da Resolução 661 (1990) do Con ao
lho de Segurança das Neçõee Unidas.
se-

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, usando das atribui.
ções que lhe confere o art. 84, inciso IV, da Constituição e G.e
acordo com o artigo 25 da Carta das Nações Unidas, promulga.
da pelo Decreto n? 19.841, de 22 de outubro de 1946,
DECRETA:
Art. I? Ficam as autoridades brasileiras obrigadas, no
âmbito de suas respectivas atribuições, ao cumprimento do disposto na Resolução 661 (1990), adotada pelo Conselho de Segu.
rança das Nações Unidas, em 6 de agosto de 1990, apensa ao

presente decreto.
Art. 2? O presente decreto entrará em vigor na data de
sua publicação.
Brasília, 7 de agosto de 1990; 169? da Independência e
102? da República.
FERNANDO COLLOR
Bernardo Cabral
Francisco Rezek

o texto da

Resolução está publicado no DO de 8.8.1990, pága. 15061/15063.

DECRETO N? 99.442, DE 9 DE AGOSTO DE 1990
Altera o Decreto n? 77.919(1}, de 25 de
junho de 1976, que regulamenta a Lei n?
6.265(2), de 19 de novembro de 1975 -

(Lei

do Ensino no Exército).

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição
que lhe confere o artigo 84, item IV, da Constituição,

(1) Coleção das Leis. Brasília, (4):536, abr.ljun. 1976.
(2) Coleção das Leis. Brasília, (8):161, out.ldez. 1975.
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 182(4):2553-2745, jul./ago. 1990.
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DECRETA:
Art. I? Ficam alterados os parágrafos 3? e 4? do artigo 34
do Decreto n? 77.919, de 25 de junho de 1976, que passam a vigorar com a seguinte redação:
«Art. 34.
.
.
§ 3~ O candidato ao concurso de admissão à Eceme
passará à disposição do DEP um mês antes de sua realização, no máximo por duas vezes, consecutivas ou não, e independente do número de concursos em que se inscrever.
§ 4? A qualificação de apto no Curso de Preparação
habilitará o candidato a concorrer à seleção para matrícula.
Art. 2? Este decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 9 de agosto de 1990; 169? da Independência e
102? da República.
FERNANDO COLLOR
Carlos Tinoco Ribeiro Gomes

DECRETO N? 99.443, DE 9 DE AGOSTO DE 1990
Dispõe sobre a execução do Décimo
Primeiro Protocolo Adicional ao Acordo de
Complementação Econômica, entre o Brasil
e o Uruguai (Acordo n? 2).

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, usando da atribuição
que lhe confere o art. 84, inciso IV, da Constituição,
Considerando que o Tratado de Montevidéu, que criou a
Associação Latino-Americana de Integração (Aladi}, firmado
pelo Brasil em 12 de agosto de 1980 e aprovado pelo Congresso
Nacional, por meio do Decreto Legislativo n? 66, de 16 de novembro de 1981, prevê, no seu art. 7?, a modalidade de Acordo
de Alcance Parcial; e
Considerando que os Plenipotenciários do Brasil e do Uruguai, com base no Tratado de Montevidéu-80, assinaram, a 15
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 182(4):2553-2745, jul./ago. 1990.
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de dezembro de 1989, em Montevidéu, o Décimo Primeiro Proto.
colo Adicional ao Acordo de Complementação Econômica, entre
o Brasil e o Uruguai (Acordo n? 2),
DECRETA:
Art. 1? O Décimo Primeiro Protocolo Adicional ao Acordo
de Complementação Econômica, entre o Brasil e o Uruguai (A.
corda n? 2), apenso por cópia ao presente decreto, será executa~
do e cumprido tão inteiramente como nele se contém, inclusive
quanto à sua vigência.
Art. 2? Este decreto entra em vigor na data de sua pubucação.

Brasília, 9 de agosto de 1990: 169? da Independência e
102? da República.
FERNANDO COLLOR
Francisco Rezek

o texto do

acordo está publicado no DO de 10.8.1990, pág. 15244.

DECRETO N? 99.444, DE 9 DE AGOSTO DE 1990
Dispõe sobre a execução do Décimo
Primeiro Protocolo Adicional ao Acordo
Regional de Abertura de Mercados em Favor do Paraguai (Acordo n? 3), entre o Brasil e o Paraguai.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, usando da atribuição
que lhe confere o art. 84, inciso IV, da Constituição,
Considerando que o Tratado de Montevidéu, que criou a
Associação Latino-Americana de Integração (Aladi), firmado
pelo Brasil em 12 de agosto de 1980 e aprovado pelo Congresso
Nacional, por meio do Decreto Legislativo n? 66, de 16 de novembro de 1981, prevê, no seu art. 7?, a modalidade de Acordo
de Alcance Parcial; e
Considerando que os Plenipotenciários do Brasil e do Paraguai, com base no Tratado de Montevidéu-80, assinaram, a 17
de outubro de 1989, em Montevidéu, o Décimo Primeiro ProtoCol. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 182(4):2553-2745, jul./ago. 1990.
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colo Adicional ao Acordo Regional de Abertura de Mercados em
Favor do Paraguai (Acordo n? 3), entre o Brasil e o Paraguai,
DECRETA:
Art. I? O Décimo Primeiro Protocolo Adicional ao Acordo
Regional de Abertura de Mercados em Favor do Paraguai (Acordo n? 3), entre o Brasil e o Paraguai, apenso por cópia ao
presente decreto será executado e cumprido tão inteiramente como nele se contém, inclusive quanto à sua vigência.
Art. 2? Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Brasilia, 9 de agosto de 1990; 169? da Independência e
102? da República.
FERNANDO COLLOR
Francisco Rezek

o texto

do acordo está publicado no DO de 10.8.1990, pág. 15244.

DECRETO N? 99.445, DE 9 DE AGOSTO DE 1990
Transfere a realizaçã.o da IX Conferêncía Nacional de Saúde.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, usando das atribuições que lhe confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e tendo em vista o disposto no parágrafo único do art. 90, da Lei n?
378, de 13 de janeiro de 1937,
DECRETA:
Art. I? Fica transferida, para o período compreendido entre 17 e 21 de junho de 1991, a realização da IX Conferência Nacional de Saúde, convocada pelo Decreto n? 99.045 111, de 7 de
março de 1990.
Art. 2? Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
(1) Coleção das Leis. Brasília, 182(2, t.2):1185, mar./abr. 1990.
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 182(4):2553-2745, jul./ago. 1990.
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Art. 3? Revogam-se as disposições em contrário.
Brasília, 9 de agosto de 1990; 169? da Independência e
102? da República.
FERNANDO COLLOR
Alceni Guerra

DECRETO N? 99.446, DE 10 DE AGOSTO DE 1990
Altera alíquota da tabela de Incidência
do Imposto sobre Produtos Industrializa_
dos (IPI).

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, usando da atribuição
que lhe confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e tendo em
vista o disposto no art. 4?, incisos I e 11, do Decreto-Lei n?
1.199, de 27 de dezembro de 1971,
DECRETA:
Art. I? Fica alterada, para o nível a seguir indicado, a
alíquota do Imposto sobre Produtos Industrializados relativa às
mercadorias correspondentes ao código discriminado, constante
da classificação da Tabela de Incidência aprovada pelo Decreto
n? 97.410 11), de 23 de dezembro de 1988, a saber:
Código NBM/SH
Posição e Subposiçãc

Alíquota

6305.31

15%

Art. 2? Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 3? Revogam-se as disposições em contrário.
Brasília, 10 de agosto de 1990; 169? da Independência e
102? da República.
FERNANDO COLLOR
Zélia M. Cardoso de Mello
(1)

Coleção das Leis. Brasília, (8):735, out./ dez. 1988.

CoL Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 182(4):2553-2745, jul./ago. 1990.
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DECRETO N? 99.446-A, DE 11 DE AGOSTO DE 1990
Designa a Cidade do Rio de Janeiro sede da Conferência das Nações Unidas sobre
Meio Ambiente e Desenvolvimento.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição
que lhe confere o art. 84, inciso IV, da Constituição,
DECRETA:
Art. I? Fica designada a Cidade do Rio de Janeiro, capital
do Estado do Rio de Janeiro, sede da Conferência das Nações
Unidas sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento, a realizar-se
no Brasil, no mês de junho de 1992, nos termos da Resolução
44/228 da Assembléia Geral das Nações Unidas, adotada em 22
de dezembro de 1989.
Art. 2? Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Rio de Janeiro, 11 de agosto de 1990; 169? da Independência
e 102? da República.
FERNANDO COLLOR
Francisco Rezek
DECRETO N? 99.447, DE 13 DE AGOSTO DE 1990
Abre ao Ministério da Inira-Estrutura,
em favor de diversas Unidades Orçamentárias, crédito suplementar no valor de
Cr$424.974.000,OO, para reforço de dotações
consignadas no vigente orçamento.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição
que lhe confere o art. 84, inciso IV, da Constituição Federal, e
da autorização contida no art. 11, inciso I. alínea e, da Lei n~
7.999, de 31 de janeiro de 1990,
DECRETA:
Art. I? Fica aberto ao Ministério da Infra-Estrutura, em
favor de diversas Unidades Orçamentárias, crédito suplemenCol. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 182(4):2553-2745, Iul.Zago. 1990.
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tar no valor de Cr$424.974.000,OO (quatrocentos e vinte e quatro
milhões, novecentos e setenta e quatro mil cruzeiros), para aten.
der à programação indicada no Anexo I deste decreto.
Art. 2? Os recursos necessários à execução do disposto no
artigo anterior decorrerão da incorporação de Saldos de
Exercícios Anteriores de entidades da Administração Federal
Indireta, na forma do Anexo II deste decreto.
Art. 3? Este decreto entrará em vigor na data de SUa publicação.
Art. 4? Revogam-se as disposições em contrário.
Brasília, 13 de agosto de 1990; 169? da Independência e
102? da República.
FERNANDO COLLOR
Zélia M. Cardoso de Mello
Os anexos estão publicados no DO de 14.8.1990, pág. 15372

DECRETO N? 99.448, DE 13 DE AGOSTO DE 1990
Excepciona das disposições do Decreto
n? 99.259(1), de 17 de maio de 1990, os subprojetos que menciona.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição
que lhe confere o art. 84, inciso IV, da Constituição,
DECRETA:
Art. 1? O disposto no art. 1? do Decreto n? 99.259, de 17 de
maio de 1990, não se aplica aos seguintes subprojetos:
I - 49201.160880537.1204.0088 - BR - 343/PI - FlorianoJerumenha - Bertolínea; e
II - 80209.160910571.1218.0002 - Apoio ao Município de São
Vicente - (SP) - Ponte Barreiros entre os Municípios de Samaritá e São Vicente.
Art. 2? Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
(1) Coleção das Leis. Brasília, 182(3):2074, maío/jun. 1990.

Ool. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 182(4):2553-2745, jul./ago. 1990.
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Art. 3? Revogam-se as disposições em contrário.
Brasília, 13 de agosto de 1990; 169? da Independência e
lOZ? da República.
FERNANDO COLLOR
Zélia M. Cardoso de Mello

DECRETO N? 99.449, DE 14 DE AGOSTO DE 1990
Abre ao Orçamento Fiscal da União,
em favor de diversos órgsoe, crédito suplementar no valor de CrS5.800.000.000,OO, para reforço de dotações consignadas no vigente orçamento.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição
que lhe confere o artigo 84, inciso IV, da Constituição Federal,
e da autorização contida no artigo I?, da Lei n? 8.062, de 4 de julho de 1990,
DECRETA:
Art. I? Fica aberto ao Orçamento Fiscal da União (Lei n?
7.999, de 31 de janeiro de 1990), em favor de diversos órgãos,
crédito suplementar no valor de Cr$5.800.000.000,00 (cinco bilhões e oitocentos milhões de cruzeiros), para reforço de dotações orçamentárias indicadas no Anexo I deste decreto.
Art. 2? Os recursos necessários à execução do disposto no
artigo anterior são provenientes do excesso de arrecadação das
receitas do Tesouro Nacional, nos termos do artigo 2?, da Lei n?
8.062, de 4 de julho de 1990.
Art. 3? Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação.
Art. 4? Revogam-se as disposições em contrário.
Brasília, 14 de agosto de 1990; 169? da Independência e
102? da República.
FERNANDO COLLOR
Zélia M. Cardoso de Mello

o anexo está publicado no DO de

15.8.1990, pág. 15452.

Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 182(4):2553-2745, jul./ago. 1990.
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DECRETO N? 99.450, DE 14 DE AGOSTO DE 1990
Excepciona das disposições do Decreto
n:' 99.259(l}, de 17 de maio de 1990,

08

pro.

gramas que menciona.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição
que lhe confere o artigo 84, inciso IV, da Constituição Federal,
DECRETA:
Art. I? O disposto no artigo I?, do Decreto n? 99.259, de 17
de maio de 1990, não se aplica às seguintes sub atividades constantes da Lei n? 7.999, de 31 de janeiro de 1990, com as respecti.
vas alterações processadas de acordo com o disposto no § 3?, do
artigo 27, da Lei n? 8.028, de 12 de abril de 1990:
- 43101.03.081.0178.2219.0001 - Ações Preventivas: e
- 43101.03.081.0178.2219.0002 - Atendimento a Situações
de Emergência e Calamidades Públicas.
Art. 2? Este decreto entra em vigor na data de sua publícação.

Art. 3? Revogam-se as disposições em contrário.
Brasília, 14 de agosto de 1990; 169? da Independência e
102? da República.
FERNANDO COLLOR
Zélia M. Cardoso de Mello

DECRETO N? 99.451, DE 15 DE AGOSTO DE 1990
Dispõe sobre a destinaçiio das atribuições e do acervo técnico-patrimonial do Departamento Nacional de Obras e Saneamento (DNOS), em extinção, e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições
que lhe confere o art. 84, incisos IV e VI, da Constituição, e tendo em vista o disposto na Lei n:' 8.029, de 12 de abril de 1990, e
no Decreto n:' 99.240, de 7 de maio de 1990,
(1)

Coleção das Leis. Brasília, 182(3):2074, maío/jun. 1990.

Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 182(4):2553-2745, jul.Zago. 1990.
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DECRETA:
Art. I? Ficam transferidas as atribuições e o acervo
técnico-patrimonial do Departamento Nacional de Obras e Saneamento (DNOS), em extinção, para os órgãos a seguir enumerados:
I - Irrigação e Piscicultura, para a Secretaria Nacional
de Irrigação (Senir) do Ministério da Agricultura e Reforma
Agrária;
II - Defesa Contra Inundações e Recuperação de Terras,
para a Secretaria do Desenvolvimento Regional da Presidência
da República;
III - Hidrologia, para o Departamento N acionai de Águas
e Energia Elétrica do Ministério da Infra-Estrutura.
Art. 2? É autorizada a sub-rogação, aos órgãos mencionados no artigo anterior, dos compromissos assumidos pelo
DNOS. para execução das obras e serviços referentes às atribuições transferidas, que não forem rescindidos ou liquidados durante o processo de extinção.
Art. 3? O Ministério da Economia, Fazenda e Planejamento adotará as providências necessárias ao remanejamento das
dotações orçamentárias do DNOS, referentes a cada subprojeto
ou subatividade, para 08 órgãos referidos no art. I?, mantida a
respectiva classificação funcional-programática, inclusive os
títulos, descritores, metas e objetivos, bem como a respectiva
classificação por grupos de natureza da despesa, determinadas
pela Lei n? 7.999 111, de 31 de janeiro de 1990.
Art. 4? Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 5? Revogam-se as disposições em contrário.
Brasilia, 15 de agosto de 1990; 169? da Independência e
102? da República.
FERNANDO COLLOR
Bernardo Cabral
Zélia M. Cardoso de Mello
Antonio Cabrera Mano Filho
Ozires Silva
Margarida Procópio
(1) Coleçeo das Leis. Brasília. 182{l):38, jan.zfev. 1990.
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 182(4);2553-2745, jul./ago. 1990.
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DECRETO N? 99.452, DE 15 DE AGOSTO DE 1990
Abre à Presidência da República, em
favor do Estado-Maior das Forças Arma_
das, crédito suplementar no valor de
Cr$7. 370. OOQ,OO para reforço de dotações orçamentárias consignadas no vigente orcemento.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição
que lhe confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e da autori.
zação contida no art. 11, inciso I, alínea b, da Lei n? 7.999, de 31
de janeiro de 1990,
DECRETA:
Art. I? Fica aberto à Presidência da República, em favor
do Estado-Maior das Forças Armadas, crédito suplementar no
valor de Cr$7.370.000,00 (sete milhões, trezentos e setenta mil
cruzeiros), para atender à programação constante do Anexo I
deste decreto.
Art. 2? Os recursos necessários à execução do disposto no
artigo anterior decorrerão da anulação parcial das dotações indicadas no Anexo 11 deste decreto, nos montantes especificados.
Art. 3? Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação.
Art. 4? Revogam-se as disposições em contrário.
Brasília, 15 de agosto de 1990; 169? da Independência e
102? da República.
FERNANDO COLLOR
Zélia M. Cardoso de Mello
Os anexos estão publicados no DO de 16.8.1990, pág. 15516.

DECRETO N? 99.453, DE 15 DE AGOSTO DE 1990
Cria grupo de trabalho com a finalidade de elaborar projeto de reestruturação do
modelo institucional e econômico-financeiro
para o relacionamento das entidades integrantes do setor de energia elétrica.
CoL Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 182(4):2553-2745, juL/ago. 1990.
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PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição
lhe confere o art. 84, inciso VI, da Const.ituíção,
DECRETA:

Art. 1~ É criado grupo de trabalho com a finalidade de
laborar projeto de reestruturação do modelo de relacionamento
~nstitucional e eco~ômi~o-~inanceiro das .entidades i~tegrantes
do sistema de energia eletnca, com a seguinte composição:
I - Diretor do Departamento de Macroestratégia da Secretaria de Assuntos Estratégicos da Presidência da República;
li - Assessor Especial da Ministra da Economia, Fazenda e Planejamento, por ela designado;
III
Diretor do Departamento do Tesouro Nacional;
IV - Secretário Nacional Adjunto de Energia;
V - Diretor Financeiro da Centrais Elétricas Brasileiras
S.A. (Eletrobrás);
VI - Consultor Jurídico do Ministério da Infra-Estrutura.
Art. 2~ A Coordenação do Grupo caberá ao Secretário Nacional Adjunto de Energia, do Minístério da Infra-Estrutura.
Art. 3? O grupo deverá apresentar, no prazo de sessenta
dias, relatório conclusivo, contendo o projeto de reestruturação
do modelo de relacionamento institucional e econômicofinanceiro do setor de energia elétrica.
Art. 4~ Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
102~

Brasilia, 15 de agosto de 1990; 169~ da Independência e
da República.
FERNANDO COLLOR
Zélia M. Cardoso de Mello
Ozires Silva
DECRETO N? 99.454, DE 15 DE AGOSTO DE 1990
Abre ao Ministério da Ação Social crédito extraordinário no valor de
CrS300. 000. 000, 00 para 'reforço de dotação
consignada no vigente orçamento.
CoL Leis Rep. Ped. Brasil, Brasília, 182(4):2553-2745, iul.Zago. 1990.
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o PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição
que lhe confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e da autori_
z.açâo contida no art. 1? da Medida Provisória n? 201, de 31 de
julho de 1990,
DECRETA:
Art. 1? Fica aberto ao Ministério da Ação Social crédito
extraordinário no valor de Cr$300.000.000,00 (trezentos milhões
de cruzeiros) para atender à programação indicada no Anexo I
deste decreto.
Art. 2? Os recursos necessários à execução do disposto no
artigo anterior decorrerão de anulação parcial da dotação indicada no Anexo II deste decreto, no montante especificado.
Art. 3? Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 4? Revogam-se as disposições em contrário.
Brasília, 15 de agosto de 1990; 169? da Independência e
102? da República.
FERNANDO COLLOR
Zélia M. Cardoso de Mello
Os anexos estão publicados no DO de 16.8.1990, pág. 15516.

DECRETO N? 99.455, DE 15 DE AGOSTO DE 1990
Abre ao Orçamento da Seguridade Social da União, em favor do Ministério da
Ação Social, crédito suplementar no valor
de Cr$lO.OOO.OOO.OOO,OO, para reforço de do-

tações consignadas no vigente orçamento.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição
que lhe confere o artigo 84, inciso IV, da Constituição Federal,
e da autorização contida no artigo 1?, da Lei n? 8.061, de 04 de
julho de 1990,
DECRETA:
Art. 1? Fica aberto ao Orçamento da Seguridade Social da
União (Lei n? 7.999, de 31 de janeiro de 1990), em favor do MiCol. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 182(4):2553-2745. jul.Zago. 1990.
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'stério da Ação Social, crédito suplementar no valor. de

~r$10.000.000.000:00 (dez bilhões de cruzeiros), para atender à

programação indicada no Anexo I deste decreto.
Art. 2? Os recursos necessários ao atendimento do disposto na artigo anterior são provenientes do excesso de arrecadação das receitas do Tesouro Nacional, nos termos do artigo 2?
da Lei n? 8.061, de 4 de julho de 1990.
Art. 3? Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação.
Art. 4? Revogam-se as disposições em contrário.
Brasília, 15 de agosto de 1990; 169? da Independência e
102? da República.
FERNANDO COLLOR
Zélia M. Cardoso de Mello

o anexo está publicado no DO

de 16.8.1990, pág. 15517.

DECRETO N? 99.456, DE 16 DE AGOSTO DE 1990
Dispõe sobre o aumento do capital social da Embraer - Empresa Brasileira de
Aeronáutica S.A.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, usando das atribuições que lhe confere o artigo 84, item IV, da Constituição da República Federativa do Brasil,
DECRETA:
Art. 1? Fica a Empresa Brasileira de Aeronáutica S.A.
Embraer autorizada a elevar o seu capital social, de
Cr$3.659.100.968,80 (três bilhões, seiscentos e cinqüenta e nove
milhões, cem mil, novecentos e sessenta e oito cruzeiros e oitenta centavos) para Cr$3.66L265. 769, 70 (três bilhões, seiscentos e
sessenta e um milhões, duzentos e sessenta e cinco mil, setecentos e sessenta e nove cruzeiros e setenta centavos), mediante a
incorporação de Cr$2.164.800,90 (dois milhões, cento e sessenta
e quatro mil, oitocentos cruzeiros e noventa centavos) referente
a resíduos de incentivos fiscais, emitindo, em conseqüência
136.151 (cento e trinta e seis mil, cento e cinqüenta e uma) ações
preferenciais nominativas.
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 182(4):2553-2745, jul./ago. 1990.
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Art. 2~ Este decreto entrará em vigor na data de SUa PU.
blicação.
Art. 3? Revogam-se as disposições em contrário.
Brasília, 16 de agosto de 1990; 169~ da Independência e
102~ da República.
FERNANDO COLLOR
Sócrates da Costa Monteiro
DECRETO

N~

99.457, DE 16 DE AGOSTO DE 1990
Abre à Justiça do Trabalho, em
favor de diversas Unidades Orçamentá'
rias, crédito suplementar no valor de
CrS39.774.000,00, para reforço de dotaçoes

consignadas no vigente orçamento.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição
que lhe confere o art. 84, inciso IV, ela Constituição, e da autori·
zação contida no art. 11, inciso I, alinea b, da Lei n~ 7.999, de 31
de janeiro de 1990,
DECRETA:
Art. 1~ Fica aberto à Justiça do Trabalho, em favor de diversas Unidades Orçamentárias, crédito suplementar no valor
de Cr$39.774.000,00 ttrinta e nove milhões, setecentos e setenta e
quatro mil cruzeiros), para atender à programação indicada no
Anexo I deste decreto.
Art. 2? Os recursos necessários à execução do disposto no
artigo anterior decorrerão de anulação parcial das dotações indicadas no Anexo II deste decreto, nos montantes especificados.
Art. 3~ Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 4?
102~

Revogam-se as disposições em contrário.

Brasília, 16 de agosto de 1990; 169~ da Independência e
da República.
FERNANDO COLLOR
Zélia M. Cardoso de Mello

Os anexos estão publicados no DO de 17.8.1990, pág. 15580.
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 182(4):2553-2745, jul.Zago. 1990.
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DECRETO N? 99.458, DE 16 DE AGOSTO DE 1990
Abre

ao

Ministério

do

Exército,

em favor da Secretaria de Economia e Fi-

nanças, crédito suplementar no valor de
CrS3.694.000,OO, para reforço de dotações
consignadas no vigenteorçemento.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição
que lhe confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e da autorização contida no art. 11, inciso I, alínea a, da Lei n? 7.999, de 31
de janeiro de 1990,
DECRETA:
Art. I? Fica aberto ao Ministério do Exército, em favor da
Secretaria de Economia e Finanças, crédito suplementar no valor de Cr$3.694.000,OO (três milhões, seiscentos e noventa e quatro mil cruzeiros), visando atender à programação constante do
Anexo I deste decreto.
Art. 2? Os recursos necessários à execução do disposto no
artigo anterior decorrerão de anulação parcial da dotação indicada no Anexo II deste decreto, no montante especificado.
Art. 3? Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 4? Revogam-se as disposições em contrário.
Brasília, 16 de agosto de 1990; 169? da Independência e
102? da República.
FERNANDO COLLOR
Zélia M. Cardoso de Mello
Os anexos estão publicados no DO de 17.8.1990, pág. 15580.

DECRETO N? 99.459, DE 16 DE AGOSTO DE 1990
Abre à Presidência da República e aos
Ministérios da Justiça e das Relações Exteriores, em favor de diversas entidades supervisionadas, crédito suplementar no valor de Cr$11O.777.000,00, para reforço de dotações consignadas nos vigentes orcamentos.
Col. Leis Rep. Fed_ Brasil, Brasília, 182(4):2553·2745, iul.Zago. 1990.
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o PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição
que lhe confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e da autor;.
zação contida no art. 11, inciso I, alínea e, da Lei n? 7.999, de 31
de janeiro de 1990,
DECRETA:
Art. I ~ Fica aberto à Presidência da República e aos Ministérios da Justiça e das Relações Exteriores, em favor de diversas entidades supervisionadas, crédito suplementar no valor
de Cr$110.777.000,00 (cento e dez milhões, setecentos e setenta e
sete mil cruzeiros), para atender à programação indicada no
Anexo I deste decreto.
Art. 2? Os recursos necessários à execução do disposto no
artigo anterior são provenientes da incorporação de saldos de
exercícios anteriores de entidades da Administração Pública Federal indireta, na forma do Anexo II deste decreto.
Art. 3~ Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 4? Revogam-se as disposições em contrário.
Brasília, 16 de agosto de 1990; 169~ da Independência e
102~ da República.
FERNANDO COLLOR
Zélia M. Cardoso de Mello
Os anexos estão publicados no DO de 17.8.1990, págs . 15581/15582.

DECRETO

N~

99.460, DE 16 DE AGOSTO DE 1990
Abre à Presidêncía da República, em
favor do Fundo do EMFA, crédito suplementar no valor de Cr$46.726.000,00, para
reforço de dotações consignadas no vigente
orçamento.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição
que lhe confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e da autorização contida no art. li, inciso V, da Lei n" 7.999, de 31 de janeiro de 1990,
CoL Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília. 182(4):2553-2745, jul./ago. 1990.

--
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DECRETA:

Art. I? Fica aberto à Presidência da República. em favor do Fundo do EMFA, crédito suplementar no val?r de
Cr$46.726.000,00 (quarenta e seis milhões, setecentos e vinte e
seis mil cruzeiros), para atender à programação indicada no
Anexa I deste decreto.
Art. 2~ Os recursos necessários à execução do disposto no
artigo anterior são provenientes da incorporação de Recursos de
Convênios, na forma do Anexo II deste decreto.
Art. 3? Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 4? Revogam-se as disposições em contrário.
Brasília, 16 de agosto de 1990; 169? da Independência e
102? da República.
FERNANDO COLLOR
Zélia M. Cardoso de Mello
Os anexos estão publicados no DO de 17.8.1990, pág. 15582.

DECRETO N? 99.461, DE 16 DE AGOSTO DE 1990
. Abre ao Ministério da Infra-Estrutura,
em favor da Empresa Brasileira de Planejamento de Transportes, crédito suplementar
no valor de Cr130. 000. aao, 00. para reforço
de dotações consignadas no vigente orçamento.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição
que lhe confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e da autorização contida no art. 11, inciso I, alínea b, da Lei n? 7.999, de 31
de janeiro de 1990,
DECRETA:
Art. I? Fica aberto ao Ministério da Infra-Estrutura, em
favor da Empresa Brasileira de Planejamento de Transportes,
crédito suplementar no valor de Cr$30.000.000,OO (trinta milhões
de cruzeiros), para atender à programação indicada no Anexo I
deste decreto.
Col. Leis Rep. Fed. Brasil. Brasília. 182(4):2553-2745. jul./ago. 1990.
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Art. 2? Os recursos necessários à execução do disposto no
artigo anterior decorrerão de anulação parcial das dotações in.
dicadas no Anexo II deste decreto, nos montantes especifica.
dos.
Art. 3? Este decreto entra em vigor na data de sua pubj].
cação.

Art. 4? Revogam-se as disposições em contrário.
Brasília, 16 de agosto de 1990; 169? da Independência e
102? da República.
FERNANDO COLLOR
Zélia M. Cardoso de Mello
Os anexos estão publicados no DO de 17.8.1990, pág. 15583.

DECRETO N? 99.462, DE 16 DE AGOSTO DE 1990
Transfere dotações consignadas no Oro
çemento Fiscal da União e dá outras
providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição
que lhe confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e tendo em
vista o disposto nos §§ 3? e 4? do art. 27 da Lei n? 8.028, de 12
de abril de 1990,
DECRETA:
Art. I? São apropriadas, ao órgão e entidade relacionados
no Anexo I, as dotações constantes do Anexo II deste decreto,
referentes aos decretos de reabertura de créditos especiais de
nf s 99.151, 99.152, 99.153 e 99.154, todos de 12 de março de 1990,
nos montantes especificados, mantida a respectiva classificação
funcional-programática, inclusive os títulos, descritores, metas
e objetivos.
Art. 2? Os empenhos, liquidações e pagamentos efetuados
pelo órgão e entidade constantes do Anexo II deste decreto deverão ser deduzidos das dotações apropriadas.
Art. 3? Este decreto entra em vigor na data de sua publi·
cação.
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 182(4):2553-2745, jul./ago. 1990.
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Art. 4~ Revogam-se as disposições em contrário.
Bras11ia, 16 de agosto de 1990; 169? da Independência e
102? da República.
FERNANDO COLLOR
Zélia M. Cardoso de Mello
Os anexos estão publicados no DO de 17.8.1990, págs. 15583/15584

DECRETO N? 99.463, DE 16 DE AGOSTO DE 1990
Regulamenta a Lei n? 8.031(1), de 12 de
abril de 1990, que cria o Programa Nacional
de Desestatização e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição
que lhe confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e tendo em
vista o disposto no art. 28 da Lei n? 8.031, de 12 de abril de
1990,
DECRETA:
CAPiTULO I
Do Programa Nacional de Desestatização

Seção I
Dos Objetivos do Programa
Art. 1? O Programa Nacional de Desestatização, instituído
pela Lei n? 8.031, de 12 de abril de 1990, tem por objetivos fundamentais:
I - reordenar a posição estratégica do Estado na economia nacional, mediante a transferência, à iniciativa privada, de
atividades econômicas indevidamente exploradas pelo setor público;
II - contribuir para a redução da dívida pública, concorrendo para o saneamento das finanças do setor público;
(1) Coleção das Leis. Brasília, 182(2, t.l):782, mar.labr. 1990.
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 182(4):2553-2745, jul.Zago. 1990.
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IH - permitir a retomada de investimentos nas atividades
econômicas das sociedades que vierem a ser transferidas à iní.
ciativa privada;
IV - contribuir para a modernização do parque industrial

do País, ampliando sua competítividade e reforçando a capaci.
dade empresarial nos diversos setores da economia nacional;
V - permitir que a Administração Pública Federal concentre seus esforços e recursos nas atividades em que a presen_
ça do Estado seja fundamental para a consecução das priorida.
des nacionais; e
VI - contribuir para o fortalecimento do mercado de capitais, mediante o aumento de ofertas públicas de valores rnoh].
liários e a democratização da propriedade do capital social das
sociedades que integrarem o Programa Nacional de Desestatiza.
ção.
Seção II

Das Sociedades Sujeitas a Privatização
Art. 2? Poderão ser privatizadas sociedades:
I - controladas, direta ou indiretamente, pela União,
instituídas por lei ou em decorrência de autorização legislativa;
II - organizadas por entidades controladas direta ou indiretamente pela União; ou
IH - criadas pelo setor privado que, por qualquer motivo,
tenham passado ao controle, direto ou indireto, da União.
Parágrafo único. As sociedades que vierem a ser incluídas
no Programa N acíonal de Desestatização terão sua estratégia
voltada para atender aos objetivos da desestatízação.
Seção lII

Das Sociedades Excluídas do Programa
Art. 3?
tat.iz.ação:

Ficam excluídas do Programa Nacional de Deses-

I - as empresas públicas e as sociedades de economia
mista que exerçam atividades de competência exclusiva da
Co!. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 182(4):2553-2745, juL/ago. 1990.
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União, de acordo com os arts. 21, 159, inciso I, alínea c, e 177,
da Constituição; •
II - o Banco do Brasil S. A. e o órgão oficial ressegurador
referido no art. 192, inciso 11, da Constituição.
Parágrafo único. As transferências de ações de propriedade da União representativas do capital social da Petróleo Brasileiro S.A. (Petrobrás), continuarão a reger-se pelo disposto nos
arts. 11 e 18 da Lei n?· 2.004(2), de 3 de outubro de 1953.

Seção IV
Dos Direites e Bens Objeto de Privatização
Art. 4? Poderão ser objeto de prrvatização:
I - participações societárias, representadas por ações ou
quotas do capital social de sociedades, que assegurem à União,
diretamente ou através de sociedades controladas, preponderância nas deliberações sociais e o poder de eleger a maioria dos
administradores das sociedades incluídas no Programa Nacional de Desestatização;
11 - participações societárias minoritárias detidas, direta
ou indiretamente, pela União no capital social de quaisquer sociedades;
111 - bens e instalações de sociedades controladas, direta
ou indiretamente, pela União; e
IV - elementos do ativo patrimonial de sociedades controladas, direta ou indiretamente, pela União que, por decisão da
Comissão Diretora do Programa Nacional de Desestatização,
venham a ser dissolvidas ou parcialmente desativadas.

Seção V
Dos Projetos de Privatização
Art. 5? O Programa Nacional de Desestatização sera nnplementado mediante projetos de privatízação que poderão compreender as seguintes modalidades operacionais:
(2) Coleção das Leis. Brasília, (8):13, out./dez. 1953.
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 182(4):2553-2745. jul./ago. 1990.
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I - alienação de participação acionária, inclusive do bloco de controle acionário, que será efetivada, preferencialmente
de modo a propiciar pulverização das ações representativas da
participação societária junto ao público, aos acionistas, aos em.
pregados. aos fornecedores e aos consumidores da sociedade;

II - abertura do capital social da sociedade;
III - aumento do capital social da sociedade, com renúncia ou cessão, total ou parcial, dos direitos de subscrição por
parte da União ou da respectiva controladora;
IV ciedade;

transformação, incorporação, fusão ou cisão da so-

V - alienação, arrendamento, locação, comodato ou cessão de bens e instalações da sociedade; e

VI - dissolução da sociedade ou desativação parcial de
seus empreendimentos, com a conseqüente alienação de elementos do ativo patrimonial.
CAPÍTULO II
Da Comissão Diretora do Programa Nacional
de DesestatizaçãO
Seção I

Da Composição da Comissão Diretora e da Nomeação
de seus Membros
Art. 6? O Programa Nacional de Desestat.ização terá uma
Comissão Diretora, órgão de deliberação colegiada, diretamente
subordinada ao Presidente da República, composta de oito a doze membros efetivos e igual número de suplentes.
§ 1~ Os membros da Comissão Diretora e respectivos suplentes serão nomeados pelo Presidente da República, após a
aprovação de sua indicação pelo Congresso Nacional.
§ 2? O Presidente da República designará, dentre os membros efetivos, o Presidente da Comissão Diretora e o respectivo
substituto.
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 182(4):2553-2745, jul./ago. 1990.
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§ 3? Na composição da Comissão Diretora serão observadas as seguintes regras:
a) três dos cargos de membro efetivo, e respectivo número
de suplentes, serão exercidos pelos representantes dos Ministérios da Economia, Fazenda e Planejamento, da Infra-Estrutura
e do Trabalho e da Previdência Social; e

b) de cinco a nove cargos de membro efetivo, e respectivo
número de suplentes, serão exercidos por pessoas de notário sa-

ber em direito econômico, em direito comercial, em mercado de
capitais, em economia, em finanças ou em administração de empresas.
§ 4? Os membros da Comissão Diretora tomarão posse mediante assinatura de termo lavrado no livro de atas de reuniões.
§ 5?

Os membros efetivos da Comissão Diretora, e respec-

tivos suplentes, não farão jus a remuneração pelo exercício do
cargo.

Seção II
Das Proibições

Art. 7? É vedado aos membros efetivos e respectivos suplentes, aos servidores que part.icipem dos trabalhos da Comis-

são Diretora, seus cônjuges e parentes até segundo grau, bem
assim aos funcionários da instituição gestora do Fundo Nacional de Desestatizacão, diretamente ou por intermédio de sociedade sob seu controle:
I - participar das licitações promovidas no âmbito do
Programa Nacional de Desestatização; e
.
II -

adquirir, a qualquer titulo ou forma, participações so-

cietárias ou elementos do ativo patrimonial de sociedades incluídas no Programa Nacional de Desestatização.
Parágrafo único.

O disposto neste artigo aplica-se às mo-

dalidades operacionais de privatização mediante alienação, ârrendamento, locação, comodato ou cessão de bens e instalações
de sociedade incluida no Programa Nacional de Desestatização.
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, .182(4):2553·2745, Iul.Zago. 1900.
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Seção lII
Das Reuniões da Comissão Diretora
Art. 8? A Comissão Diretora reunir-se-á, ordinariamente
uma vez por mês, e, extraordinariamente, sempre que convoca:
da:
I - pelo seu Presidente, por iniciativa própria ou a pedido de, pelo menos, três de seus membros; ou

II - pelos membros que a tenham requerido, se o Presidente, dentro de seis dias do recebimento do pedido, não expedir os avisos de convocação.
§ I? Os avisos de convocação indicarão a ordem do dia e
deverão ser entregues aos membros da Comissão Diretora com,
pelo menos, cinco dias de antecedência da data designada para
reunião.

§ 2? Independentemente do prazo previsto no parágrafo
anterior, será considerada regular a reunião que contar com a
presença da totalidade dos membros da Comissão Diretora.

§ 3? A reunião da Comissão Diretora poderá instalar-se
com a presença da maioria de seus membros, que, em suas ausências ou impedimentos, serão substituídos pelos respectivos
suplentes.
§ 4? As deliberações da Comissão Diretora serão tomadas
por maioria de votos dos membros presentes, não computadas
as abstenções, cabendo ao Presidente, além do voto ordinário, o
de qualidade.
§ 5~ Das reuniões da Comissão Diretora serão lavradas
atas em livro próprio, assinadas por todos os presentes, cujo
extrato será publicado no Diário Oficial da União, quando con-

tiverem deliberações destinadas a produzir efeitos perante terceiros.
§ 6?

Poderão participar das reuniões da Comissão Direto-

ra, sem direito a voto, mediante convite do Presidente, por iniciativa própria ou a pedido de, pelo menos, dois de seus mem-

bros:
a) o Presidente da Comissão de Valores Mobiliários; e
Co1. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 182(4):2553-2745, jul./ago. 1990.
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b) qualquer outra pessoa cuja presença seja considerada
'fIou necessária para apreciação de processo ou julgada do ina I sse da Comissão Diretora.
tere

Seção IV

Da Competência da Comissão Diretora
Art. 9? Compete à Comissão Diretora:
I - propor ao Presidente da República:
a) a inclusão de sociedade no Programa Nacional de Desestatização; e
b) a instituição pública a ser designada gestora do Fundo
Nacional de Desestatização.
II - submeter, anualmente, ao Presidente da República, o
cronograma de execução do Programa Nacional de Desestatização;

III - divulgar o cronograma de execução do Programa N acionaI de Desestatízação e suas eventuais alterações;
IV - coordenar, supervisionar e fiscalizar a execução do
Programa Nacional de Desestatização;
V - aprovar os projetos de privatização;
VI - estabelecer as providências necessárias à implantação do processo de privatização e os prazos em que devam ser
adotadas pelos acionistas controladores e pelos administradores
da sociedade;
VII - definir, para cada projeto de privatização, as modalidades operacionais de que trata o art. 5?;
VIII - aprovar ajuste de natureza operacional, contábil ou
jurídica, bem como o projeto de saneamento financeiro de sociedade incluída no Programa Nacional de Desestatização, necessários à implantação e execução do respectivo projeto de privatização;
IX - aprovar as condições gerais de alienação de ações de
bloco de controle acionário, de participações societárias minoritárias e de outros bens e direitos da sociedade, inclusive o preço
mínimo de alienação dos bens, direitos e valores mobiliários;
Colo Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 182(4):2553-2745, jul./ago. 1990.
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x - aprovar as formas de pagamento do preço dos bens
direitos ou valores mobiliários objeto de alienação, de acord~
com as diretrizes e a política econômica do Governo Federal, estabelecidas pelo Ministério da Economia, Fazenda e Planeja_
mento;
XI - aprovar a destinação dos recursos provenientes das
alienações efetuadas na execução do Programa Nacional de Desestatização, exceto quando se tratar de receita da União;
XII - deliberar sobre a dissolução e liquidação de socieda_
de incluída no Programa Nacional de Desestatização, ou a desativação parcial de seus empreendimentos, bem como sobre as
condições de alienação de elementos do ativo patrimonial e de
pagamento das obrigações da sociedade;
XIII - deliberar sobre as condições de alienação, arrendamento, locação, comodato ou cessão de bens e instalações de sociedade incluída no Programa Nacional de Desestatização;
XIV - aprovar as condições de incorporação, fusão ou ci8.10 de sociedade incluída no Programa Nacional de Desestatização:
XV - aprovar a transformação de sociedade incluída no
programa Nacional de Desestatização;
XVI - fiscalizar a estrita observância da Lei n? 8.031, de
1990, deste decreto e das normas reguladoras do Programa Nacional de Desestatização, bem assim assegurar rigorosa transparência de cada projeto de privatização, inclusive das alienações nele previstas;
XVII - apreciar a prestação de contas da instituição gestora do Fundo Nacional de Desestatização, relativa a cada projeto de privatização;
XVIII - sugerir a criação de ações de classe especial e as
matérias que elas disciplinarão;
XIX - expedir normas e resoluções necessárias ao exercício da sua competência;
XX -- verificar o cumprimento das condições das licitações
dos bens definidos no art. 4?, inclusive quanto à celebração de
acordo de acionistas que constitua pressuposto de projeto de
privatização de sociedade incluída no Programa Nacional de
Desestatização;
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 182(4):2553-2745, jul./ago. 1990.
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XXI - submeter ao Presidente da República, quando necessário, relatório especial contendo informações sobre as metas
e OS resultados alcançados na implantação e implementação do
Programa Nacional de Desestatização;
XXII - fazer publicar relatório anual detalhado de suas
atividades e resultados, contendo. necessariamente, as seguintes informações e elementos:
a) relação das sociedades a serem privatizadas e das que tenham sido privatizadas;
b) justificativa de cada privatiz ação, com indicação, quando for o caso, do percentual do capital social com direito a voto
em geral, alienado ou a ser alienado;
c) data e ato que tenham determinado a constituição de sociedade estatal ou data, ato e motivos de sua est.atização;
d) o montante do passivo da sociedade e seu desdobramento no tempo, com indicação dos responsáveis pelo passivo após
a privatização da sociedade;
e) situação econômico-financeira de cada sociedade incluída
no Programa Nacional de Desestatização e os resultados operacionais dos últimos três exercícios, com indicação do endividamento interno e externo, dos pagamentos de dividendos ao Tesouro Nacional, de recebimento de recursos da União e do patrimônio líquido da sociedade;
f) indicação da utilização dos recursos obtidos ou a obter
com a privatização;
.
'
g) existência de controle de preços sobre produtos e serviços da sociedade e sua variação nos últimos três exercícios,
comparados com os índices de inflação;
h) descrição do volume de investimentos feitos pela União
ou suas entidades na sociedade e o retorno financeiro da sua
privatização;
j) número de empregados da sociedade e perspectiva dos
que serão mantidos após sua privatização;
j) resumo do estudo econômico e da avaliação da sociedade,
com indicação do preço total e do valor da ação;
1) especificação da forma operacional da privatização e sua
justificação, com explicação da exclusão do principio de. pulverização de ações, quando for o caso; e
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 182(4):2553-274:5, jul./ ego. 1990.
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m) outros dados julgados de interesse público pela Comissão Diretora.
XXIII - deliberar sobre os casos omissos, observados os
principios e preceitos da Lei n? 8.031, de 1990, e deste decreto.
§ I? No uso das suas atribuições, a Comissão Diretora observará os atos normativos de competência do Ministério da
Economia, Fazenda e Planejamento, do Conselho Monetário Nacional, do Banco Central do Brasil e da Comissão de Valores
Mobiliários.
§ 2? A Comissão Diretora manterá entendimentos com a
Comissão de Valores Mobiliários visando à implantação de procedimento que propicie ampla articulação do sistema de distribuição de valores mobiliários e das bolsas de valores para estimular a dispersão do capital de sociedade incluída no Programa
Nacional de Desestatização.
Seção V

Da Competência do Presidente
da Comissão Diretora
Art. 10.

Compete ao Presidente da Comissão Diretora:

I
dirigir e coordenar as atividades da comissão;
II
presidir as reuniões da comissão;
III
expedir e fazer publicar, no Diário Oficial da União,
as normas e resoluções aprovadas pela comissão;
IV - representar a comissão perante o Presidente da República, autoridades públicas federais, órgãos da Administração Pública Federal, representantes da sociedade civil e sócios
minoritários e administradores de sociedade incluída no Programa Nacional de Desestatização;
V - submeter à apreciação e aprovação da comissão:
a) minuta dos relatórios anuais e especiais sobre as atividades do Programa Nacional de Desestatização;
b) minuta de anteprojetos de leis e de decretos sobre matérias de interesse do Programa Nacional de Desestatização, a serem submetidos ao Presidente da República, quando não oriundos da própria comissão;
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 182(41:2553-2745, jul.Zago. 1990.
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c) relatório de acompanhamento e execução do Programa
Nacional de Desestatização; e
VI - encaminhar à Presidência da República os relatórios,
anteprojetos e projetos a que se referem, respectivamente, as
alíneas a e b do inciso anterior.

Seção VI
Do Conflito de Interesses
Art. 11. É vedado a membro da Comissão Diretora intervir em qualquer ato ou matéria de processo de privatização em
que tiver interesse conflitante com o do Programa Nacional de
Desestatização, bem como participar da deliberação que a respeito tomarem os demais membros da comissão, cumprindo-lhe
cientificá-los do seu impedimento e fazer constar, em ata de reunião, a natureza e extensão do conflito de interesse.
Parágrafo único. A Comissão Diretora poderá baixar normas para a execução do disposto neste artigo.

Seção VII
Do Uso de Informação Privilegiada
Art. 12. É vedado a membro da Comissão Diretora valerse de informação sobre processo de privatização, à qual tenha
acesso privilegiado em razão do exercício de seu cargo, relativa
a fato ou ato relevante não divulgado ao mercado.
Parágrafo único. Os membros da Comissão Diretora guardarão sigilo sobre as informações relativas a ato ou fato referente aos processos de privatização, até sua divulgação ao público, e não se utilizarão de informações às quais tenham acesso
em razão do exercício do cargo, de modo a obter, para si ou para outrem, vantagem de qualquer natureza.

Seção VIII
Da Responsabilidade dos Membros
da Comissão Diretora
Art. 13. Os membros da Comissão Diretora serão responsabilizados, na forma da lei, por eventuais ações ou omissões
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 182(4):2553-2745, jul./ago. 1990.
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no exercício do cargo, inclusive as que impeçam ou prejudiquem
o curso de processo de privatização.

Seção IX
Do Apoio à Comissão Diretora
Art. 14. O Ministério da Economia, Fazenda e Planeja.
mento dará o apoio .necessário ao funcionamento da Comissão
Diretora do Programa Nacional de Desestatização.
CAPÍTULO III
Do Fundo Nacional de Desestatização

Seção I
Da Natureza e Constituição do Fundo
Art. 15. O Fundo Nacional de Desestatização, criado pelo
art. 9? da Lei n? 8.031, de 1990, tem natureza contábil e será
constituído pela vinculação, a título de depósito, da totalidade
das participações societárias em sociedades privatizáveis, de
propriedade direta ou indireta da União, cuja alienação venha a
ser aprovada pela Comissão Diretora.

Seção II
Do Depósito de Ações e da Emissão do Recibo
Art. 16. Serão depositadas junto à instituição gestora do
Fundo Nacional de Desestatização, no prazo de cinco dias contados da data da publicação do decreto que determinar a incluo
são da sociedade no Programa Nacional de Desestatização, as
ações do respectivo capital social, de propriedade da União ou
de entidade por ela controlada direta ou indiretamente.
§ I? Contra o depósito das ações, a instituição gestora do
Fundo Nacional de Desestatização emitirá, em nome do depositante, Recibo de Depósito de Ações (RDA), que:
a) será intransferível e inegociável, a qualquer título, pelo
depositante;
C~L
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.bl. identificará os certificados ou títulos múltiplos das ações
objeto do depósito, bem como a espécie e a quantidade das
ações; e
c) indicará o capital social realizado da sociedade e o per-

cent ual correspondente das ações objeto do depósito.
§ 2? Juntamente com o depósito das ações, o depositante
outorgará mandato à instituição gestora do Fundo Nacional de
Desestatização com poderes para aliená-las nas condições aprovadas pela Comissão Diretora.
§ 3? O RDA emitido a favor do depositante será cancelado
automaticamente pela instituição gestora do Fundo Nacional de
Desestátizaçâo, para todos os efeitos legais e de direito, quando
do recebimento do preço de alienação das ações objeto dó depósito.
§ 4? Na hipótese de ser tornada insubsistente a inclusão,
no Programa Nacional de Desestatização, da sociedade cujas
ações do capital social tenham sido objeto de depósito, além do
cancelamento do RDA, ficará de pleno direito revogado o mandato referido no § 2?
§ 5? Os titulares de ações depositadas deverão mantê-Ias
escrituradas em seus registros contábeis sem alteração de critério, até que seja encerrado o processo de privatização da sociedade nos termos dos §§ 3? e 4?
§ 6? A Comissão Diretora poderá expedir normas complementares ao disposto neste artigo, visando à fiel execução dos
projetos de privatização e à conservação dos direitos e interesses dos depositantes de ações junto ao Fundo N acionai de Desestatização.

Seção III
Das Quotas de Sociedade Limitada
Art. 17. No caso de sociedade limitada, o titular das quotas outorgará mandato".à instituição gestora do Fundo Nacional
de Desestatização, com poderes para aliená-las nas condições
aprovadas pela Comissão Diretora, bem assim para assinar os
atos de alteração do contrato social.
Colo Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 182(4):2553-2745, jul./ago. 1990.
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§ i? Na hipótese de que trata este artigo, a instituição gestora do Fundo Nacional de Desestatização fornecerá ao titular
das quotas recibo do mandato, que conterá:
a) a denominação e o capital social realizado da sociedade;
b) o percentual da participação societária do titular das
quotas, em relação ao capital social realizado da sociedade; e
c) outros elementos determinados pela Comissão Diretora.
§ 2? O mandato referido neste artigo não poderá ser exercido pela instituição gestora do Fundo Nacional de Desestatiza_
ção em desacordo com as condições de alienação das quotas
aprovadas pela Comissão Diretora, no caso de transformação
da sociedade por quotas em companhia ou se for declarada insubsistente a inclusão da sociedade no Programa Nacional de
Desestatização.

Seção IV

Da Alienação de Elementos do Ativo
Patrimonial
Art. 18. No caso de o processo de privatização abranger
apenas a alienação de elementos do ativo patrimonial de sociedade incluída no Programa Nacional de Desestatização, caberá
à Comissão Diretora estabelecer a forma de procedimento e definir os atos que devam ser praticados pelos respectivos administradores.
Seção V

Das Outras Formas de Privatização
Art. 19.

O disposto no artigo anterior aplica-se às hipóte-

ses de:
I -

alienação, arrendamento, locação, comodato ou cessão
de bens e instalações de sociedade incluída no Programa Nacionai de Desestatização; e
II - dissolução de sociedade incluida no Programa Nacional de Desestatização ou desativação parcial de seus empreendimentos, com a conseqüente alienação de bens do seu ativo
patrimonial.
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília. 182(4):2553-2745. ju!./ago. 1990.
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Seção VI

Da Responsabilidade do Administrador
e do Sócio Controlador
Art. 20. Os administradores e os sócios controladores das
sociedades incluídas no Programa Nacional de Desestatização
responderão, na forma da lei, pela realização do depósito de que
trata o art. 16 ou pela não outorga do mandato previsto no art.
17.

Seção VII

Da Auditoria Externa do Fundo Nacional
de Desestatização
Art. 21. O Fundo Nacional de Desestatização será auditado por auditor externo independente, registrado na Comissão de
Valores Mobiliários, que será contratado mediante licitação pública promovida pela instituição gestora.
Parágrafo único. O auditor externo do Fundo Nacional de
Desestatização prestará, por escrito, os esclarecimentos sobre o
seu parecer que forem solicitados pela Comissão Diretora e,
quando convocado, comparecerá às suas reuniões.
CAPÍTULO IV
Do Gestor do Fundo Nacional de Desestatização
Seção I

Da Designação
Art. 22. O Fundo Nacional de Desestatização será administrado por instituição do setor público denominada Gestor do
Fundo, designada pelo Presidente da República, por proposta
da Comissão Diretora.
Seção Il

Da Competência
Art. 23.

Compete ao Gestor do Fundo:

Col. Leis Rep. Fed. Brasil. Brasília, 182(4):2553-2745, jul./ago. 1990.
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I - fornecer apoio administrativo e operacional à Comissão Diretora, bem como prover os serviços de secretaria por
ela solicitados;
11
prestar as informações solicitadas pela Comissão
Diretora;
III
proceder à ampla divulgação de todos os processos
de privatização e prestar todas as informações que lhe forem solicitadas pelos poderes competentes;
IV - estabelecer requisitos para o cadastramento de
empresas de consultoria econômica, de avaliação de bens e de
auditoria necessários aos processos de alienação, cadastrá-las e
promover licitações para contratá-las;
V - submeter à prévia aprovação da Comissão Diretora as condições gerais de venda de ações de controle acionário,
de participações societárias minoritárias e de outros bens e direitos, inclusive o preço mínimo dos bens ou valores mobiliários
a serem alienados;
VI - recomendar à Comissão Diretora a destinação dos
recursos provenientes das alienações, nos termos previstos no
inciso XI do art. 9?;
VII - recomendar à Comissão Diretora a forma de pagamento do preço dos bens e valores mobiliários objeto de alienação, nos termos previstos no inciso X do art. 9?;
VIII - promover ampla articulação com o sistema de distribuição de valores mobiliários e as bolsas de valores, objetivando estimular a dispersão do capital das sociedades incluídas
no Programa Nacional de Desestatização;
IX - determinar as informações necessárias à instrução
de cada processo de privatizacão:
X - recomendar à 'Comí ssão Diretora os ajustes de natureza operacional, contábil ou jurídica, que sejam necessários
à implementação do processo de privatização, bem corno ao saneamento financeiro de sociedade incluída no Programa N acionaI de Desestatização;
XI - recomendar à Comissão Diretora outras formas de
desestatização, nos termos do inciso XII do art. 9?;
XII - estabelecer requisitos para o cadastramento de
empresas de reconhecida reputação e tradicional atuação na neCol. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 182(4):2553-2745, jul./ago. 1990.
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dação de capital, transferência de controle acionário e venda

~~ ativos, ?ara os. f~ns ?revistos ,no art. 30, bem assim cadastrá-

las, para fms de lic itação:
XIII - preparar a documentação de cada processo de privatização, a ser submetido à apreciação do Tribunal de Contas
da União;
XIV - submeter à Comissão Diretora prestação de contas
de cada processo de privatização;
XV - recomendar à Comissão Diretora a criação de
ações de clas~e especial e as matérias que elas disciplinarão,
observado o disposto no art. 40;
XVI - recomendar à Comissão Diretora as condições de
participação na compra de ações pelos empregados das socíedades incluídas no Programa Nacional de Desestatização; e
XVII - exercer outras atribuições que lhe sejam cometidas
pela Comissão Diretora.

Seção fII
Da Remuneração e do Ressarcimento
Art. 24. Pelo exercicio da função de administrador do
Fundo Nacional de Desestatização, o Gestor do Fundo fará jus
à remuneração de dois décimos por cento do valor líquido das
alienações realizadas de acordo com cada projeto de privatização, para cobertura dos custos e despesas operacionais e dos
encargos próprios incorridos na implementação e execução de
cada processo de privatização.
§ l? Para efeito de determinação da base de cálculo da remuneração de que trata este artigo, considera- se valor líquido o
apurado nas alienações, deduzidos os gastos efetuados com terceiros, corrigidos monetariamente de acordo com os critérios estabelecidos pela Comissão Diretora.
§ 2? A remuneração do Gestor do Fundo será paga quando
da liquidação financeira de cada alienação, observadas as normas aprovadas pela Comissão Diretora.
Art. 25. Serão ressarcidos, pelo titular de RDA ou pelo titular de quotas do capital de sociedade incluida no Programa
Nacional de Desestatização, monetariamente corrigidos, os gasCal. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 182(4):2553-2745, iul.Zago. 1990.
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tos incorridos pelo Gestor do Fundo, com serviços de terceiros
relativos a:
I - publicação e publicidade do programa de privatiza_
ção da sociedade;

II - corretagem e preço de serviços de empresas de consultoria técnica, auditoria ou de outro ramo de atividade neces_
sários à execução do projeto de privatização da sociedade; e
III - taxas, emolumentos e demais encargos ou despesas
relativos ao processo de privatização, inclusive outros custos

especificados pela Comissão Diretora.
Parágrafo único. Os gastos de que trata este artigo serão
ressarcidos no prazo de trinta dias, contado da data da apresentação do aviso de cobrança pelo Gestor do Fundo.
Seção IV
Da Responsabilidade dos Administradores
Art. 26. O disposto no art. 13 deste decreto aplica-se aos
administradores do Gestor do Fundo.

Seção V
Do Dever de Sigilo dos Administradores
e Funcionários
Art. 27. O disposto no art. 12 deste decreto aplica-se aos
administradores e funcionários do Gestor do Fundo.

CAPÍTULO V
Dos Processos de Privatização

Seção I
Da Divulgação e Editais
Art. 28. A cada processo de privatização será dada ampla
divulgação. visando propiciar ao público em geral irrestrito co-

nhecimento de suas características e condições gerais, inclusive
de alienação, quando for o caso.
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília. 182(4):2553-2745, jul./ago. 1990.
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§ I? O procedimento de divulgação de que trata este artigo
terá por objetivo dar conhecimento ao público da situação
econômico-financeira da. sociedade incluída no Programa N acional de Desestatização.
§ 2? A divulgação de cada processo de prívatização será
feita mediante publicação de edital no Diário Oficial da União
e, posteriormente, em dois jornais de grande circulação nacional, que conterá, conforme seu objeto, as seguintes informações
e elementos:
a) justificativa da privatizacão, com indicação do percentual do capital social da sociedade a ser alienado, quanfo for o
caso:
b) a data e o ato de instituição da sociedade pela União ou
a data e os motivos determinantes da sua estatízação, na hípõtese de alienação de participação societária;
c) os passivos circulante e a longo prazo da sociedade, bem
como a identificação do responsável por sua liquidação, após o
encerramento do processo de privatização;
d) a situação econômico-financeira da sociedade, especificando o lucro ou prejuízo, o endividamento interno e externo, as
épocas e os valores de pagamento de dividendos ao Tesouro Nacional, e os aportes de recursos realizados pela União nos últimos exercícios;
e) indicação do emprego dos recursos provenientes do processo de privatização;
f) existência ou não de controle de preços sobre os produtos
ou serviços da sociedade e a variação dos preços por ela praticados em comparação com os índices de inflação;

g) indicação do volume dos recursos investidos pela União
em sociedade originária do setor privado e as condições em que
serão recuperados os recursos públicos após a privatização;
h) sumário do estudo de avaliação da sociedade, elaborado
de acordo com o disposto no art. 30;

i) critério de fixação do preço total de alienação de bem ou,
no caso de alienação de participação societária, o valor unitário
da ação ou quota, determinados com base em laudo de avaliação; e
Cal. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 182(4):2553-2745, jul.Zago. 1990.
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j) informação, 'quando for o caso, de que será criada classe
de ações especiais referidas no art. 40, com a especificação dos
direitos que essa classe de ações assegurará ao seu titular.
§ 3? A Comissão Diretora poderá especificar outras informações ou elementos que devam ser divulgados, para a preservação do interesse público quanto ao amplo e exato conhecimento dos processos de privatização.

Seção tt
Da Auditoria Externa
Art. 29. Os processos de privatização, em cada uma de
suas etapas, serão auditados por auditor externo independente,
registrado na Comissão de Valores Mobiliários.
§ I? Em cada processo de privatização será feita licitação
pública para a contratação de auditor externo independente.
§ 2? Ao auditor externo independente competirá verificar
e atestar a lisura e a observância das regras estabelecidas no
edital de licitação, prestar os demais serviços previstos no respectivo contrato e apresentar, ao final do processo, relatório,
que será submetido à apreciação da Comissão Diretora.

Seção fII
Do Preço Mínimo de Alienação de Bens
Art. 30. A determinação do preço mínimo dos bens referidos no art. 4? levará em consideração as condições de mercado,
a situação econômico-financeira e as perspectivas de rentabilidade da sociedade e outros critérios definidos pela Comissão
Diretora.
§ I? O preço mínimo será fixado com base em laudos de
avaliação elaborados por duas empresas contratadas mediante
licitação pública promovida pelo Gestor do Fundo.
§ 2? O preço mínimo de alienação, aprovado pela Comissão Diretora, será submetido à deliberação da assembléia geral
da companhia ou à apreciação dos sócios da sociedade limitada,
incluidas no Programa Nacional de Desestatiz ação.
Cal. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 182(4):2553-2745, jul./ago. 1990.
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Seção IV
Da Divergência nas Avaliações
Art. 31. Havendo divergência igualou superior a vinte
por cento, quanto ao preço mínimo, entre as avaliações, a Comissão' Diretora poderá determinar a contratação, mediante lícítação pública, de avaliador desempatador, que se manifestará
sobre as avaliações e apresentará laudono prazo fixado pela comissão, não excedente a sessenta dias.

Seção V
Da Alienação de Ações
Art. 32. A alienação de ações de companhia será efetuada
mediante:
I - leilão público, em pregão especial de bolsa de valores
do País; ou
II - distribuição das ações a preço fixo e com garantia de
acesso, de modo a propiciar sua pulverização ao público, inclusive aos acionistas minoritários, aos empregados, aos fornecedores e aos consumidores.
§ I? No caso de pulverização do bloco de ações de controle, a Comissão Diretora tomará as providências para que sejam
instituídos mecanismos de preservação da estabilidade dos órgãos administrativos da sociedade.
§ 2? A Comissão Diretora poderá fixar. em cada processo
de prívatízacão, limite máximo de número de ações do capital
da sociedade, que poderá ser adquirido por participante ou grupo de participantes no processo de privatização.

Seção VI
Da Alienação de Quotas
Art. 33. O disposto no artigo anterior aplica-se, no que
couber, à privatizacão de sociedade por quotas de responsabilidade limitada.
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 182(4):2553-2745, jul./ago. 1990.
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Seção VII
Da Alienação, Comodato, Locação ou Cessão
de Bens ou Instalações da Sociedade
Art. 34. A Comissão Diretora disporá sobre as modalida.
des de privatização mediante alienação, comodato, locação ou
cessão de bens ou instalações da sociedade.
Parágrafo único. O disposto no art. 30 aplica-se às modali.
dades de privatização de que trata este artigo.

Seção VIII
Da Dissolução, Liquidação e Desativação
Art. 35. A dissolução e a liquidação de sociedade incluida
no Programa Nacional de Desestatização observarão as di sposi,
ções legais aplicáveis à matéria, especialmente as normas da
Lei n~ 6.404 (3), de 15 de dezembro de 1976, e do Decreto-Lei n~
2.300 (4) , de 21 de novembro de 1986.
§ I? O disposto neste artigo aplica-se, no que couber, à desativação parcial de empreendimento explorado pela sociedade,
mediante alienação de elementos do seu ativo patrimonial.
§ 2? A Comissão Diretora poderá expedir normas para a
execução do disposto neste artigo.

Seção IX
Da Concessionária e da Permissionária
de Serviços Públicos

Art. 36. A privatização de sociedade concessionãría ou
permissionária de serviços públicos pressupõe a delegação ao
adquirente, pelo Poder Público, da concessão ou permissão do
serviço explorado pela sociedade, observada a legislação especifica.
§ I? No prazo de sessenta dias contados da data da publicação do decreto de inclusão da sociedade no Programa Nacio(3) Coleção das Leis. Brasília, (7):105, out./dez. 1976.
(4) Coleção das Leis. Brasília, (7):25. out./dez. 1986.
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nal de Desestatização, o poder concedente regulará as condições
de exploração do serviço, que deverão ser observadas pelo adquirente.
§ 2~ As condições e os regulamentos específicos de exploração do serviço objeto da concessão ou permissão constarão

dos editais de privatização da sociedade.
§ 3~ Na fixação do preço mínimo de alienação de partícipação societária em sociedade concessionária ou permissionária
de serviços públicos ou de bens do seu ativo patrimonial, serão
levados em conta 08 critérios de fixação e revisão tarifária e outras condições previstas nos atos de concessão ou permissão
existentes ou que vierem a ser expedidos nos termos do § I?
Seção X

Da Limitação da Participação de Estrangeiros
Art. 37. A alienação, à pessoa física ou jurídica estrangeira, de ações do capital social de sociedade incluída no Programa
NacionaI de Desestat.ízação não poderá exceder a quarenta por
cento do capital votante, salvo altorização legislativa que determine percentual superior.

Seção XI

Das Formas de Pagamento
Art. 38. No pagamento do preço de aquisição dos bens referidos no art. 4'?, por autorização da Comissão Diretora:
I - a instituição financeira privada, credora de socíedade depositante de ações no Fundo Nacional de Desestatização,
poderá financiar a venda de ações do capital social ou de elementos do ativo patrimonial da sociedade incluída no Programa
N acional de Desestatízação, mediante utilização, no todo ou em
parte, do respectivo crédito;
II - o credor, por título emitido em moeda nacional pelo
alienante das ações do capital social de sociedade incluída no
Programa Nacional de Desestatização, ou de bens, que, garantido pelo Tesouro N acionai, não tenha sido resgatado no vencimento, poderá utilizar, total ou parcialmente, o respectivo crédito;
Cal. Leis Rep. Fed. Brasil. Brasília. 182(4):2553-2745. jul./ago. 1990.
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IH
o adquirente de participação societária ou de elemen.
tos do ativo patrimonial de .sociedade incluída no Programa Na.
cional de Desestatização poderá, no todo ou em parte:
a) transferir a titularidade de depósitos e outros valores
mantidos no Banco Central do Brasil em decorrência do dispos_
to nos arts. 5?, 6? e 7? da Lei n? 8.024 151, de 12 de abril de 1990;
b) utilizar o Certificado de Privatização, observado o disposto na Lei n? 8.018, de 11 de abril de 1990 (6 ) ; e
c) adotar outras formas de pagamento definidas em resolução da Comissão Diretora, inclusive a assunção de dívidas do
controlador.
Seção XII
Da Utilização dos Recursos da Alienação
Art. 39. O titular dos recursos oriundos da alienação dos
bens referidos no art. 4? deverá empregá-los na quitação de
suas dívidas para com o setor público.
§ I? Observados os privilégios legais, terão preferência as
dívidas vencidas ou vincendas garantidas pelo Tesouro N acional e aquelas cujo credor seja, direta ou indiretamente, a
União.
§ 2? Após a liquidação de todas as suas dividas, o alienante ou seu sucessor, exceto a União, aplicará o eventual saldo
dos recursos recebidos na aquisição de titulo da dívida pública
federal de longo prazo, de emissão especial, que não poderá servir de lastro de operação no mercado aberto.

§ 3? A União aplicará os recursos recebidos na redução da
divida pública federal.
§ 4? Caberá ao Banco Central do Brasil expedir normas
sobre as condições de emissão, transferência e resgate do título
da divida pública de que trata o § 2?
. § 5? A Comissão Diretora estabelecerá a ordem dos pagamentos das dívidas, observado o disposto no"§ I?
(5) Coleção das Leis. Brasfha, 182(2, t. 1);724, mar.vabr. 1990.

(6) Coleção das Leis. Brasília, 182(2. t. 1):703, mar.labr. 1990.
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§ 6? Deduzidos a remuneração, os custos e encargos pre-.
vistos no art. 24, o valor líquido de cada alienação deverá ser
colocado à disposição do alienante, ou, quando for o caso, recoIhidos ao Tesouro Nacional, no prazo de dez dias, contados da
data do efetivo recebimento dos recursos pelo Gestor do Fundo,
acrescido do rendimento líquido de aplicação financeira efetuada de acordo com critérios estabelecidos pela Comissão Diretora.
Seção XIII

Das Ações de Classe Especial
Art. 40. Havendo razões que o justifique, a União deterá
ações de classe especial do capital social de sociedade privatizáda, que conferirão poder de veto de determinadas matérias previstas no respectivo estatuto.
§ I? As ações de classe especial somente poderão ser subscritas ou adquiridas pela União.
§ 2? Caberá à Comissão Diretora, com base em parecer
fundamentado, sugerir a criação de ações de classe especial, especificar sua quantidade e as matérias passíveis de veto e estabelecer, quando for o caso, a forma de sua aquisição.
CAPÍTULO VI
Disposições Gerais e Finais

Seção I
Da Responsabilidade dos Servidores da
Administração Pública Federal Direta
Art. 41. Os servidores da Administração Pública Federal
direta e autárquica responderão, nos termos da lei, por eventuais ações ou omissões que impeçam ou prejudiquem o curso
dos processos de privatização.
Seção II
Das Informações sobre as Sociedades
Art. 42. Os administradores das sociedades incluidas no
Programa Nacional de Desestatização são responsáveis pela
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, .182(4):2553-2745, jul.Zago. 1990.
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exatidão e pelo fornecimento, em tempo hábil, das informações
necessárias à instrução do processo de prívatização.

Seção III
Da Nulidade
Art. 43. Será nula, de pleno direito, a venda, a subscrição
ou a transferência de ações efetuadas com infringência do disposto na Lei n:' 8.031 de 1990.

Seção IV
Dos Atos Dependentes de Autorização
da Comissão Diretora
Art. 44. A partir de sua inclusão no Programa Nacional de
Desestatização, a sociedade não poderá:
I - alienar elementos do seu ativo permanente ou adquirir bens nele registráveis sem prévia autorização da Comissão
Diretora, exceto os necessários à manutenção e operação da empresa; e
11 - contrair obrigações financeiras em desacordo com as
condições estabelecidas pela Comissão Diretora, inclusive de limite máximo de endividamento.
Parágrafo único. O disposto no inciso II não se aplica a
obrigações financeiras previstas em projeto de investimento da
sociedade, aprovado até o dia 13 de abril de 1990.

Seção V
Das Disposições Finais

Art. 45. Compete à Procuradoria-Geral da Fazenda N acional, de acordo com a legislação pertinente, representar a União
nas assembléias gerais de sociedades de cujo capital o Tesouro
Nacional participe, bem assim na outorga do mandato ao Gestor
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 182(4);2553-2745. jul./ago. 1990.
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do Fundo e nos atos de transferência de ações ou cessão de direitos de subscrição.
Art. 46. Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 47. Revogam-se as disposições em contrário.
Brasília, 16 de agosto de 1990; 169? da Independência e
102? da República.
FERNANDO COLLOR
Zélia M. Cardoso de Mello

DECRETO N? 99.464, DE 16 DE AGOSTO DE 1990
Dispõe sobre prioridades, inclusões no
Programa Nacional de Desestatização e designação do Gestor do Fundo Nacional de
Desestatização.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição
que lhe confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e tendo em
vista o disposto na Lei n? 8.031, de 12 de abril de 1990,
DECRETA:
Art. I? Na execução do Programa Nacional de Desestatização, instituído pela Lei n? 8.031 (1 ), de 12 de abril de 1990, a
Comissão Diretora -dará prioridade à análise das empresas de
cujo capital participe, direta ou indiretamente, a União, com
atuação nos setores siderúrgico, petroquímico e de fertilizantes.
§ I? As análises e os estudos, setoriais e empresariais, serão executados diretamente pelo Gestor do Fundo Nacional de
Desestatização ou mediante contratação de terceiros, com base
em deliberação e sob a orientação da Comissão Diretora do Programa Nacional de Desestatização.
§ 2? A Comissão Diretora orientará os trabalhos a que se
refere este artigo, tendo em vista a política índustrial do País,
(1)

Coleção das Leis. Brasília, 182(2, t. 1):782, mar.labr. 1990.
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 182(4):2553-2745,iul./ago. 1990.

2714

-------------------------------visando à inclusão no Programa Nacional de Desestatização de
empresas específicas.
Art. 2? Ficam incluídas no Programa Nacional de Des es.
tatizacão, para os fins e efeitos da Lei n? 8.031, de 1990:
I
a companhia Sederúrgica do Nordeste (Cosinorl;
II
a Aços Finos Piratini S.A.;
III
IV
(Usiminas):
V
VI ~

a Companhia Sederúrgica de Tubarão (CST);
a Usinas Siderúrgicas de Minas Gerais

S.A.

a Usiminas Mecânica S.A. (Usimec);
a Mafersa Sociedade Anônima;

VII - a Companhia Petroquímica do Sul (Copesul): (Fls.
2 do Decreto que dispõe sobre prioridades, inclusões no Programa Nacional de desestatização e designaçâo do Gestor do Fundo Nacional de Desestattzaçãol.
VIII - as participações acionárias da Petrobrás Química
S.A. (Petroquisa) nas companhias de segunda geração que integram o Pólo Petroquímico de Triunfo;
IX - a participação acionária da Petrobrás Química S.A.
(Petroquisa] na Companhia Petroquímica do Nordeste (Copene);

X - as participações acionárias da Petrobrás Química
S.A. (Petroquisa) nas companhias de segunda geração que integram o Pólo Petroquírnico de Camaçari;
XI
XII
XIII

a Indústria Carboquímica Catarinense S.A. (ICCI;
a Goiás Fertilizantes S.A. (Goiasfértill: e
a Mineração Caraíba Ltda.

Art. 3? As ações representativas das participações acioná·
rias da União e das entidades da Administração Pública Federal indireta referidas nos incisos I a XII do artigo anterior deverão ser depositadas no Fundo N acional de Desestatização no
prazo de cinco dias contados da data da publicação deste Decreto (Lei n? 8.031, de 1990, art. 10).
Parágrafo único. A entidade da Administração Pública Federal indireta, detentora da participação societária representada
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 182(4):2553-2745, jul./ago. 1990.

2715

~--~-------------------------

or quotas do capital social da sociedade mencionada no inciso
kIlI do art. 2?, outorgará mandato ao gestor do Fundo Nacional
de Desestatização, com poderes para cedê-las e transferi-las,
nas condições aprovadas pela Comissão Diretora do Programa
Nacional de Desestatização, bem assim para assinar os atos
jurídicos de alienação das quotas e de alterações do contrato social daquela sociedade.
Art. 4? Fica designado o Banco Nacional de Desenvolvimento Econõmico e Social (BNDES) gestor do Fundo Nacional
de Desestatização, instituído pelo art. 9? da Lei n? 8.031, de
1990.
Art. 5? Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Brasília, 16 de agosto de 1990; 169? da Independência e
102? da República.
FERNANDO COLLOR
Zélia M. Cardoso de Mello
Antonio Magri
Ozires Silva

DECRETO N? 99.465, DE 17 DE AGOSTO DE 1990
Abre ao Ministério da Justiça, em favor da Fundação Nacional do índio, crédito
suplementar no valor de Cr$19.600.000.00
para reforço de dotações coneignedee no vigente orçamento.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição
que lhe confere o artigo 84, inciso IV, da Constituição Federal,
e da autorização contida no artigo 11, inciso I, alínea a, da Lei
n? 7.999, de 31 de janeiro de 1990.
DECRETA:
Art. I? Fica aberto ao Ministério da Justiça, em favor da Fundação Nacional do Índio, crédito suplementar no valor de
Cr$19.600.000,00 (dezenove milhões e seiscentos mil cruzeiros),
para atender à programação indicada no Anexo I deste decreto.
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 182(4):2553-2745, jul./ago.1990.
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Art. 2? Os recursos necessários à execução do disposto no
artigo anterior são provenientes da anulação parcial da dotação
indicada no anexo II deste decreto e no montante especificado.

Art. 3?
blicação.

Este decreto entrará em vigor na data de sua pu-

Art. 4? Revogam-se as disposições em contrário.

Brasília, 17 de agosto de 1990; 169? da Independência e
102? da República.
FERNANDO COLLOR
Bernardo Cabral
Zélia M. Cardoso de Mello
Os anexos estão publicados no DO de 20.8.1990, pág. 15712.

DECRETO N? 99.466, DE 17 DE AGOSTO DE 1990
Declara a desnecessidade de cargos e
empregos do Quadro e Tabela Permanentes
do Instituto Nacional de Assistência Médica da Previdência Social e dá outras
providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição
que lhe conferem os arts. 84, inciso IV, e 41, § 3?, da Constituição, e o disposto na Lei n? 8.028, de 12 de abril de 1990,
DECRETA:
Art. I? São declarados desnecessários os cargos e empregos do Quadro e Tabela Permanentes do Instituto Nacional de
Assistência Médica da Previdência Social, integrantes do Anexo I deste decreto.
Art. 2? Os ocupantes dos cargos e empregos a que se refere o artigo anterior, relacionados no Anexo II deste decreto, são
colocados em disponibilidade remunerada.
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 182(4):2553-2745, jul./ago. 1990.
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Art. 3?

Este decreto entra em vigor na data de sua publi-

cação.

Brasília, 17 de agosto de 1990; 169? da Independência e
102? da República.
FERNANDO COLLOR
Bernardo Cabral
Mário César Flores
Carlos Tinoco Ribeiro Gomes
Francisco Rezek
Carlos Chiarelli
Sócrates da Costa Monteiro
Alceni Guerra
Zélia M. Cardoso de Mello
Antonio Cabrera Mano Filho
Antonio Megri
Ozires Silva
Margarida Procópio
Os anexos estão publicados no DO de 20.8.1990, pégs. 15713/15757.

DECRETO N? 99.467, DE 20 DE AGOSTO DE 1990
Faculta ao Comércio Varejista em geral
o funcionamento aos domingos.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição
que lhe confere o artigo 84, inciso IV, da' Constituição e nos termos do art. lO, parágrafo único, da Lei n:' 605, de 5 de janeiro
de 1949,
DECRETA:
Art. I? Fica facultado o funcionamento aos domingos do
comércio varejista em geral, desde que estabelecido em Acordo
ou Convenção Coletiva de Trabalho, respeitadas as normas de
proteção ao trabalho e o art. 30, inciso I, da Constituição Federal.
Col. Leis Rep. Ped. Brasil, Brasília, 182(4):2553·2745, jul./ago. 1990.
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Art. 2?

Este decreto entra em vigor na data de sua publi-

cação.

Art.

3~

Revogam-se as disposições em contrário.

Brasília, 20 de agosto de 1990; 169? da Independência e
102? da República.
FERNANDO COLLOR
Antonio Magri

DECRETO N? 99.468, DE 20 DE AGOSTO DE 1990
Declara insubsistente a disponibilidade
de servidores que menciona.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição
que lhe conferem os artigos 84, inciso IV, e 41, da Constituição
e o disposto na Lei n? 8.028, de 12 de abril de 1990,
DECRETA:
Art. I? É declarada insubsistente a relação anexa ao Deereto n? 99.321, de 19 de junho de 1990, quanto aos seguintes
servidores da Fundação Nacional do Índio:

0150509

David Xiriana - Intérprete

0153303
Gerais

Ivanildo Wawanawetery -

Auxiliar de Serviços

0156604
nismo.

Nivaldo Elias Andrade Silva - Técnico de Indige-

Art. 2?
cação.

Este decreto entra em vigor na data de sua publi-

Brasília, 20 de agosto de 1990; 169? da Independência e
102? da República.
FERNANDO COLLOR

Bernardo Cabral
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 182(4):2553-2745, jul.Zago. 1990.
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DECRETO N? 99.469, DE 20 DE AGOSTO DE 1990
Altera o Decreto n~ 99.247(1), de 11 de
maio de 1990, e dá outras providências.

o PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição
ue lhe conferem os arts. 84, inciso IV, e 41, § 3?, da Constituiqão Federal, e tendo em vista o disposto na Lei n? 8.028, de 12
de abril de 1990,
DECRETA:
Art. I? Fica considerada insubsistente, a partir da data de
publicação do Decreto n? 99.247, de 11 de maio de 1990, a extinção de 1 (um) emprego de Técnico em Assuntos Educacionais e
1 (um) de Engenheiro Agrônomo, que voltam a ser ocupados,
respectivamente, pelas servidoras Maria de Fátima Rios da Silva e Terezinha Rabelo de Quadros, na Tabela Permanente da
extinta Superintendência do Desenvolvimento da Região Centro-Oeste (Sudecol.
Parágrafo único. Ficam modificados os Anexos I e IV do
Decreto ri? 99.247, de 1990, em relação às alterações de que trata
este artigo.

Art. 2? Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 3? Revogam-se as disposições em contrário.
Brasilia, 20 de agosto de 1990; 169? da Independência e
l02? da República.
FERNANDO COLLOR

Bernardo Cabral

DECRETO N? 99.470, DE 23 DE AGOSTO DE 1990
Declara de utilidade pública, para fins
de desapropriação, o imóvel situado na
Quadra 510 do Setor de Edifícios Públicos
Norte (SEPN), em Brasília, Distrito Federal.
(l)

Coleção das Leis. Brasília, 182(3):2058, maio/jun. 1990.
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília. 182(4):2553-2745, jul./ago. 1990.
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o PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuiçã
q?e lhe c?nfere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e tendo e~
VIsta o disposto nos arts. 5?, h, e 6? do Decreto-Lei n? 3.365 d
21 de junho de 1941, e o que consta no Processo n:' ()()()()l.015~05~
90-91,
DECRETA:
Art. I? Fica declarado de utilidade pública, para fins de
desapropriação, o imóvel localizado no lote de terreno n? 8 da
Quadra 510 do Setor de Edificios Públicos Norte (SEPNI, em
Brasília, Distrito Federal, de propriedade da Caixa Econômica'
Federal, incorporado ao seu patrimônio em virtude da extinção
do Banco Nacional de Habitação, em cumprimento e na forma
prevista no art. 3? do Decreto-Lei n? 2.291, de 21 de novembro
de 1986, constituido de terreno medindo 63,00m pelos lados leste
e oeste e 37,00m pelos lados norte e sul, perfazendo área total de
2.331m 2 , limitando-se com os lotes n?s 7 e 9 da mesma quadra e
do mesmo setor.
Art. 2? Fica o Conselho da Justiça Federal autorizado a
promover, na forma da legislação vigente, a desapropriação do
imóvel, conforme descrito no artigo anterior, com utilização de
recursos orçamentários próprios.
Art. 3? A desapropriação a que se refere este decreto é declarada de urgência, nos termos do art. 15 do Decreto-Lei n?
3.365, de 21 de junho de 1941, com a redação dada pela Lei n?
2.786, de 21 de maio de 1956, para efeito de imediata imissão de
posse.

Art. 4?

Este decreto entra em vigor na data de sua publi-

cação.

Art. 5?

Revogam-se as disposições em contrário.

Brasília, 23 de agosto de 1990; 169? da Independência e
102? da República.
FERNANDO COLLOR
Bernardo Cabral
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília. 182(4):2553-2745. jul./ago. 1990.
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DECRETO N? 99.471, DE 24 DE AGOSTO DE 1990
Dispõe sobre a simplificação do RegistroNacional de Transportadores Rodoviários de Bens, de que trata a Lei n? 7.092(1),
de 1,9 de abril de 1,983
r

,

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição
que lhe confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e tendo em
vista o disposto no Decreto n? 99.179, de 15 de março de 1990,
que instituiu o Programa Federal de Desregulamentação,
DECRETA:
Art. I? O registro e a atividade de transportador rodoviário de bens, próprios ou de terceiros, com fins econômicos ou
comerciais, por via pública ou rodovia, fica submetido às normas constantes deste decreto.
."
Art. 2? O exercício, no .território nacional, da atividade a
que se refere o artigo anterior, é. condicionado à obtenção de
inscrição no Registro Nacional" de Transportadores Rodoviários
de Bens, que terá efeito de autorização legal para o desempenho
da função de transportador rodoviário.
Art. 3? A inscrição no Registro Nacional de Transportadores Rodoviários de Bens far-se-á mediante requerimento do interessado ao Departamento Nacional de Estradas de Rodagem
lDNER), instruído com declaração:
I - no caso de pessoas jurídicas, de que está constituída
de acordo com as leis do" País e atende às exigências da Lei n?
6.813(2), de 10 de julho de 1980;
11 - em qualquer caso, de que:
a) possui idoneidade para o exercício da atividade e dispõe
dos meios para desenvolvê-la;
bl detém capacidade de transporte exigida para a área de
operação e especialização pretendida, de acordo com as normas
baixadas pelo Ministério da Infra-Estrutura.
Parágrafo único. O disposto na parte final do' inciso Ides"
te artigo não se aplica ao transporte de carga prôpriâ.
"

(1) Coleçéo das Leis; Bnasflia, (3):53, abrv/jun, i98'3;
(2) Coleção das Leis:.,Brasí'Ua;',(5):59, juL/set. 19S0.

Col, Leis Rep.Fed. Brasil, Brasília. 182(4):2553-2745, íulJago.lOOO.
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Art. 4? A obtenção do registro habilita o transportador ao
exercício da atividade e à assunção das responsabilidades decorrentes do seu exercício, na forma das prescrições legais e dos
contratos que venham a firmar com os usuários.
Art. 5? O disposto neste decreto não se aplica aos órgãos
da Administração Pública Federal direta e autárquica da União
dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, bem assi~
às Forças Armadas, corporações policiais-militares e às Repre~
sentações Diplomáticas e Consulares no País, que sejam proprietários de veículos de carga.
Art. 6? Este decreto entra em vigor na data de sua publj.
cação.
Art. 7? Revogam-se os Decretos n? s 89.874131, de 1984,
94.148(41, de 26 de março de 1987, e demais disposições em contrário.
Brasília, 24 de agosto de 1990; 169? da Independência e
102? da República.
FERNANDO COLLOR
Ozires Silva

DECRETO N? 99.472, DE 24 DE AGOSTO DE 1990
Instituí o Documento Especial de Exportação (DEE).

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição
que lhe confere o artigo 84, inciso IV, da Constituição, e tendo
em vista o disposto no Decreto n? 99.179, de 15 de março de
1990, que instituiu o Programa Federal de Desregulamentação,
DECRETA:
Art. I? Fica instituído o Documento Especial de Exportação (DEE), o qual substitui, nas exportações das mercadorias e
produtos abrangidos por este decreto, todos os demais documentos exigidos para tal finalidade.
(3) Coleção das Leis. Brasília, (4):459, abr.viun. 1984.
/4;) Coleção das Leis, Brasília, (2):403, ian.Zmar. 1987.
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 182(4):2553-2745, jul./ago. 1990.
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Art. 2? O Documento Especial de Exportação (DEE) será
mitido pelo próprio estabelecimento vendedor, inclusive nas
~endas no mercado interno efetuadas a não residentes no País,
contra pagamento em moeda estrangeira conversível.
Art. 3? O Departamento de Comércio Exterior e o Departamento da Receita Federal do Ministério da Economia, Fazenda e Planejamento, o Departamento Nacional da Produção Mineral do Ministério da Infra-Estrutura e o Banco Central do
Brasil baixarão as normas necessárias à implementação do Documento Especial de Exportação (DEE).
Art. 4? A aplicação do disposto no art. 1? fica limitada às
mercadorias e produtos contemplados pela Resolução n? 1.121,
de 4 de abril de 1986, do Conselho Monetário Nacional.
Art. 5? Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 6? Revogam-se as disposições em contrário.
Brasília, 24 de agosto de 1990; 169? da Independência e
102? da República.
FERNANDO COLLOR
Zélia M. Cardoso de Mello
Ozires Silva

DECRETO N? 99.473, DE 24 DE AGOSTO DE 1990
Dispõe sobre a execução do Terceiro
Protocolo Adicional ao Acordo Comercial n~
17B, no Setor da Indústria de Aparelhos
Elétricos, Mecânicos e Térmicos de Uso
Doméstico, entre o Brasil e a Argentina.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, usando da atribuição
que lhe confere o art. 84, inciso IV, da Constituição,
Considerando que o Tratado de Montevidéu, que criou a
Associação Latino-Americana de Integração (Aladi), firmado
pelo Brasil em 12 de agosto de 1980 e aprovado pelo Congresso
Nacional, por meio do Decreto Legislativo n? 66, de 16 de novembro de 1981, prevê, no seu art. 7?, a modalidade de Acordo
de Alcance Parcial; e
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 182(4):2553-2745, jul.yago. 1990;
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-'-'--------------------------------.
Considerando que os Plenipotenciários do Brasil e da Ar.
gentina, com base no Tratado de Montevidéu-80, assinara.m a
30 de novembro de 1989, em Montevidéu, o Terceiro Protoc~lo
Adicional ao Acordo Comercial n? 17B, no Setor da Indústria de
Aparelhos Elétricos, Mecânicos e Térmicos de Uso Doméstico
entre o Brasil e a Argentina,
'
DECRETA:
Art. I? O Terceiro Protocolo Adicional ao Acordo Comer.
cial n? 17B, no Setor da Indústria de Aparelhos Elétricos, Me.
cânicos e Térmicos de U 80 Doméstico, entre o Brasil e a Argentina, apenso por cópia ao presente decreto, será executado e
cumprido tão inteiramente como nele se contém, inclusive quanto à sua vigência.
Art. 2? Este decreto entra em vigor na data de sua publícação.
Brasília, 24 de agosto de 1990; 169? da Independência e
102? da República.
FERNANDO COLLOR
Francisco Rezek

o texto do

Acordo está publicado no DO de 17.8.1990, págs. 16161/16168.

DECRETO N? 99.474, DE 24 DE AGOSTO DE 1990
Transfere os planos, programas e projetos de desenvolvimento, a cargo da Superintendência do Desenvolvimento da Região Centro-Oeste {Sudeco} e da Superintendência do Desenvolvimento da Região
Sul (Sudesul), em extinção, para a Secretaria do Desenvolvimento Regional da Presidência da República.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições
que lhe confere o art. 84, incisos IV e VI, da Constituição, e tendo em vista o disposto no art. 27, § 3?, da Lei n? 8.028, de 12 de
abril de 1990,
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 182(4):2553-2745, jul.v'ago. 1990.
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DECRETA:
Art. I? Ficam transferidos à Secretaria do Desenvolvimento Regional da Presidência da República, com os correspondentes acervos patrimoniais e documentos, os planos, programas e projetos de desenvolvimento regional, constantes dos
Anexos I e Il deste decreto, que estavam a cargo da Superintendência do Desenvolvimento da Região Centro-Oeste (Sudeco) e
Superintendência do Desenvolvimento da Região Sul (Sudesul),
ambas em extinção.
Art. 2? O Ministério da Economia, Fazenda e Planejamento adotará as providências necessárias para a realocação, à Secretaria do Desenvolvimento Regional da Presidência da República, das dotações orçamentárias pertinentes às despesas de investimento do exercício de 1990, vinculadas aos planos, programas e projetos transferidos, e, bem assim, promoverá a suplementação dos recursos que assegurem a continuidade da sua
execução.
Art. 3? Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 4? Revogam-se as disposições em contrário.
Brasília, 24 de agosto de 1990; 169? da Independência e
102? da República.
FERNANDO COLLOR
Bernardo Cabral
Zélia M. Cardoso de Mello
ANEXO I AO DECRETO N? 99.474,
DE 24 DE AGOSTO DE 1990
SUPERINTENDENCIA DO DESENVOLVIMENTO DA
REGIAO CENTRO·OESTE

Classificação Orçamentária
Código
07.040.00031.1158
0001
0004
0005

Especificação
Ações de Desenvolvimento Regional
Desenvolvimento do Meio Rural e Pequenas Comunidades
Infra-Estrutura Social deRondônia
Contenção dos Taludes do Rio Araguaia/ Aruanã-GO

Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 182(4):2553-2745, iul.vago. 1990.
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07.040.0031.1160

0001
0002
0007
0008
0009
0010

Desenvolvimento da Região Centro-Oeste/Procentro
Plano Agropecuário e Florestal de Rondônia/Planafloro
Projeto de Desenvolvimento Agroambiental de Mato Grosso/
Prodeagro
Desenvolvimento do Entorno do Distrito Federal
Ecodesenvolvimento do Pantanal Mato-grossense
Combate à Erosão em Goiánía-G'O
Serviço de Contenção da Erosão do Córrego Santo Este.
vão/Ponta Pora-Ms

0011
0012
0013
0014
0015
07.088.0534.1159

0001
0002
0003
0004
0008
0009
0010
0011
0012
0013

Combate à Erosão em São José do Rio Claro-MT
Construção da Usina Hidrelétrica de São domingos-aO
Armazém Comunitário de Campinópolis-MT
Armazém Comunitário de Brasnorte-MT
Armazém Comunitário de Campo Verde-MT
Construção de Estradas Vicinais
Trecho Entroncamento BR-158/Santa Tereainha (MT) - MT'432
Trecho Confresa (MT)/Ribeirão Santana (MT) - BR-158
Trecho Confresa (MT)/Alô Brasil (MT) - BR-158
Trecho Luís Alves (GO)/Alô Brasil (MT) - BR·80
Pavimentação Trecho Rio Brilhante-Continental·Ipezal/MS 145
Construção de Estradas Vicinais em Goiás
Rodovia MS·256 - Trecho Indápof ia/Lagoa Bonita
Trecho Rodovia MT-235 - Ponte sobre o Rio Juruena
Rodovia MT-235 - Trecho MT-170/Rio Juruena
Trecho Entroncamento MS-440/Rio Sucuriu

ANEXO II AO DECRETO N? 99.474,
DE 24 DE AGOSTO DE 1990
SUPERINTENDÊNCIA DO DESENVOLVIMENTO
DA REGIÃO SUL (SUDESUL)
Código

07.009.0045.1164
07.009.0045.2362
07.009.0045.2363
07.009.0045.2364
07.040.0183.1165
07.040.0183.1166
07.040.0183.1167
07.040.0183.1168
07.040.0183.1171
07.040.0183.XXXX
.XXXX

Especificação

Desenvolvimento Regional de Insumos Básicos
Modelo Energético Regional
Sistema de Transportes
Integração com os Países do Cone Sul
Desenvolvimento Integrado da Bacia da Lagoa Mirim
Desenvolvimento Integrado do Alto Uruguai
Desenvolvimento Integrado do Litoral Sul de Santa Catarina e
norte do Rio Grande do Sul
Desenvolvimento Integrado das Bacias- dos Rios e Lagoas da
Região Sul de Santa Catarina
,~
Desenvolvimento Integrado da Bacia do Rio Iguaçu
Estudos de Análise Regional
Estudos e Projetos

Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 182(4):2553-2745, jul./ago. 1990.
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DECRETO N? 99.475, DE 24 DE AGOSTO DE 1990
Dispõe sobre a descentralização da administração dos portos, hidrovias e eclusas
que menciona e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição
que lhe confere o art. 84, incisos IV e VI, da Constituição, e tendo em vista o disposto no art. 10 do Decreto-Lei n? 200, de 25 de
fevereiro de 1967, e nos arts. 4? e 20 da Lei n? 8.029, de 12 de
abril de 1990,
DECRETA:

Art. 1~ Fica o Ministério da Infra-Estrutura, por intermédio do Departamento Nacional de Transportes Aquaviários, autorizado a descentralizar às sociedades de economia mista subsidiárias da Empresa de Portos do Brasil S.A. (Portobrás) em
liquidação ou às unidades federadas, mediante convênio e pelo
prazo de um ano, a administração dos seguintes portos, hidrovias e eclusas:
I - Altamira, Aracaju, Cabedelo, Caceres, Caracar aí,
Coarí, Corumbá/Ladário, Estrela, Guaíra, Humaitá, Itacoatiara, Itaituba, Itajaí, Juazeiro/Petrolina, Laguna, Macapá, Maceió, Manaus, Marabá, Obídos, Panorama, Parint.ins, Pirapora,
Porto Velho, Presidente Epitácío, Recife, Santa Helena, Santarém, 'I'abatinga e Vila do Conde;
II - Amazônia Ocidental, Amazônia Oriental, J acuí/Taquari, N ardeste, Paraguai, Paraná/Tietê, São Francisco e Tocantins/Araguaia;
III - Amarópolís, Bariri, Barra Bonita, Boa Esperança,
Bom Retiro do Sul, Dom Marco, Fandango, Ibitínga, Jupiá, Nova Avanhandava, Porto Primavera, Promissão, Sobradinho,
Três Irmãos e Tucuruí.
Parágrafo único. A autorização prevista neste artigo
abrange as atividades de pesquisas hidroviárias, ensino portuário, dragagem e outras correlatas, a cargo da Portobrâs, em liquidação.
Art. 2? Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Col. Leis Rep. Fed. Brasil. Brasília, 182(4):2553-2745, jul.Zago. 1990.
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Art. 3? Revogam-se as disposições em contrário.
Brasília, 24 de agosto de 1990; 169? da Independência e
102? da República.
FERNANDO COLLOR
Ozires Silva

DECRETO N? 99.476, DE 24 DE AGOSTO DE 1990
Simplifica o cumprimento de exigência
de prova de quitação de tributos e contri·
buições federais e outras imposições pecuniárias compulsórias.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição
que lhe confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e tendo em
vista o disposto no Decreto n? 99.179, de 15 de março de 1990,
que instituiu o Programa Federal de Desregulamentação,
DECRETA:
Art. I? A prova de quitação de tributos e contribuições federais, assim como de multas e outras imposições pecuniárias
compulsórias, somente será exigida nas seguintes hipóteses:
I -

transferência de domicílio para o exterior;

II - concessão de concordata e declaração de extinção
das obrigações do falido;
111 - venda de estabelecimentos comerciais ou industriais
por meio de leiloeiro;
IV - participação em licitação pública promovida por órgão da administração Pública Federal direta, autárquica ou fundacional, bem assim por entidade controlada direta ou indiretamente pela União; e
V - operação de empréstimo ou financiamento, junto a
instituição financeira oficial.
§ I? A prova de quitação será feita mediante:
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 182(4):2553-2745, jul./ago. 1990.
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a) certidão emitida pelo Departamento da .Receita Federal
ou pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, nas hipóteses
previstas nos incisos I, II e IH;

b) apresentação do Certificado de Regularidade de Situação
Jurídico-Fiscal (CRJFI, conforme o disposto no Decreto n?
84.701111, de 13 de maio de 1980, na hipótese do inciso IV; e

c) declaração firmada pelo próprio interessado ou procurador bastante, sob as penas de lei, na hipótese do inciso V.
§ 2? Se comprovadamente falsa a declaração de que trata
o inciso IH, sujeitar-se-á o declarante às sanções civis, administrativas e criminais previstas em lei.

Art. 2? Equivale à prova de quitação a ausência do nome
do interessado na relação de devedores fornecida pelo Departamento da Receita Federal aos órgãos e entidades da Administração Pública Federal direta, autárquica e fundacional, relativamente a débitos não inscritos como Dívida Ativa da União.
Parágrafo único. O disposto neste artigo não impede a cobrança de dívidas que vierem a ser apuradas.
Art. 3? Para efeito de julgamento de partilha ou de adjudicação, relativamente aos bens dos espólios e às suas rendas, o
Ministério da Economia, Fazenda e Planejamento, através do
Departamento da Receita Federal, prestará aos Juizos as informações que forem solicitadas.
Parágrafo único. A apresentação de certidão poderá ser
feita pelo próprio interessado diretamente ao Juízo.
Art. 4? A prova de quitação não será exigida das microempresas, conforme definidas pela Lei n? 7.256 121, de 27 de
novembro de 1984.
Art. 5? A inobservância do disposto neste decreto sujeitará os infratores às sanções legais cabíveis.
Art. 6? Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
(1) Coleçeo das Leis. Brasília, (4):112, abr./jun. 1980.
(2) Coleção das Leis. Brasília, (7):144, out.ldez. 1984.
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 182(4):2553-2745, jul./ago. 1990.
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Art. 7?

Revogam-se o Decreto n:' 97.834(3), de 16 de junho

de 1989, e demais disposições em contrário.

Brasília, 24 de agosto de 1990; 169? da Independência e
102? da República.
FERNANDO COLLOR
Zélia M. Cardoso de Mello
DECRETO N? 99.477, DE 27 DE AGOSTO DE 1990
Abre ao Ministério da Agricultura e
Reforma Agrária, em favor do Departamen_
to Nacional de Obras Centre as Secas, cré. .

dito suplementar no valor de Cr$
30.000.000,00, para reforço de dotações consignadas no vigente orçamento.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, rio uso da atribuição
que lhe confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e da autor]zação contida no art. 11, inciso I, alínea b, da Lei n~ 7.999, de 31
de janeiro de 1990,
DECRETA:
Art. I? Fica aberto ao Ministério da Agricultura e Reforma Agrária, em favor do Departamento Nacional de Obras Contra as Secas, crédito suplementar no valor de Cr$30.000.000,OO
(trinta milhões de cruzeiros), para atender à programação constante do Anexo I deste decreto.
Art. 2? Os recursos necessários à execução do disposto no
artigo anterior decorrerão de anulação parcial das dotações indicadas no Anexo II deste decreto, no montante especificado.
Art. 3? Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 4? Revogam-se as disposições em contrário.
Brasília, 27 de agosto de 1990; 169? da Independência e
102? da República.
FERNANDO COLLOR
Zélia M. Cardoso de Mello
Os anexos estão publicados no DO de 28.8.1990, pág. 16256.
(3) Coleção das Leis. Brasília, 181 (3):1250, de 1990.
Cal. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 182(4):2553-2745, .iul.z'ago. 1990.
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DECRETO N? 99.478, DE 27 DE AGOSTO DE 1990
Fixa, para o exercício de 1990, o limite
global das importações via Zona Franca de
Manaus e Ãrea de Livre Comércio de Tabatinge e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição
que lhe confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e tendo em
vista o disposto no art. 36 do Decreto-Lei n? 1.455, de 7 de abril
de 1976, e art. 5? da Lei n? 7.965, de 22 de dezembro de 1989,
DECRETA:
Art. 1? É fixado em US$1,270,000,000.00 (um bilhão duzentos e setenta milhões de dólares norte-americanos) o limite
global das importações a serem realizadas através da Zona
Franca de Manaus, no exercício de 1990.
§ 1? Do limite global de que trata este artigo serão excluídas as importações:
a) relativas a trigo, petróleo e derivados, sujeitas a controles especiais;
b) efetuadas por órgãos ou entidades governamentais sujei-

tas ao limite estabelecido no âmbito do Conselho de Desenvolvimento Econõmico (CDE);
c) realizadas por pessoas jurídicas, em decorrência de sentença judicial transitada em julgado;
d) de produtos para os quais a Tarifa Aduaneira do Brasil
(TAB) estabelece alíquota zero do imposto de importação.
§ 2? O limite adicional de US$200,000,000.00 (duzentos milhões de dólares norte-americanos) a que se refere o caput deste
artigo destina-se exclusivamente à importação de máquinas e
equipamentos.
Art. 2? É fixado em US$15,000,000.00 (quinze milhões de
dólares norte-americanos) o limite global das importações a serem realizadas através da Ârea de Livre Comércio de Tabatinga, criada pela Lei n? 7.965, de 22 de dezembro de 1989.
Art. 3? A titulo de incentivo, em programas de exportação
aprovados pela Superintendência da Zona Franca de Manaus,
serão excluidos do limite global fixado pelo art. 1?:
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 182(4):2553-2745, jul./ago. 1990.
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I - o valor FOB dos insumos destinados ao emprego na
industrialização de produtos a serem exportados;
II - o equivalente a 30% (trinta por cento) do saldo líquido positivo do ingresso de divisas, fixado pela comparação eu.
tre as exportações e as importações relativamente a cada produ.
to e por empresa.
Art. 4? Compete à Superintendência da Zona Franca de
Manaus, de conformidade com os critérios fixados por seu Conselho de Administração e a legislação vigente, adotar as normas
operacionais necessárias à aplicação do disposto no presente de-

creto.
Parágrafo único. Na fixação dos critérios a que se refere
este artigo. será dada prioridade a setores que permitam aumentar a oferta de emprego, atender as necessidades mais imediatas
da região, bem como proporcionar a geração de excedentes exportáveis.
Art. 5? Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 6? Revogam-se as disposições em contrário.
Brasília, 27 de agosto de 1990; 169? da Independência e
102? da República.
FERNANDO COLLOR
Zélia M. Cardoso de Mello

DECRETO N? 99.479, DE 29 DE AGOSTO DE 1990
Dispõe sobre a execução do Trigésimo
Primeiro Protocolo Adicional ao Acordo de
Alcance Parcial de Renegociação das Concessões Outorgadas no Período 1962180, entre o Brasil e a Argentina (Acordo n? 1).

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, usando da atribuição
que lhe confere o art. 84, inciso IV, da Constituição,
Considerando que o Tratado de Montevidéu, que criou a
Associação Latino-Americana de Integração (ALADI), firmado
pelo Brasil em 12 de agosto de 1980 e aprovado pelo Congresso
Co!. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília. 182(4):2553-2745, jul./ago. 1990.
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Nacional, por meio do Decreto Legislativo n~ 66, de 16 de novembro de 1981, prevê, no seu art. 7~, a modalidade de Acordo
de Alcance Parcial; e
Considerando que os Plenipotenciários do Brasil e da Argentina, com base no Tratado de Montevidáu-Sü, assinaram, a
12 de março de 1990, em Montevidéu, o Trigésimo Primeiro Protocolo Adicional ao Acordo de Alcance Parcial de Renegociação
das Concessões Outorgadas no Período 1962/80, entre o Brasil e
a Argentina (Acordo n? 1),
DECRETA:
Art. 1~ O Trigésimo Primeiro Protocolo Adicional ao
Acordo de Alcance Parcial de Renegociação das Concessões Outorgadas no Período 1962/80, entre o Brasil e a Argentina (Acordo n? 1), apenso por cópia ao presente decreto, ser executado e
cumprido tão inteiramente como nele se contém, inclusive quanto à sua vigência.
Art. 2~ Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 29 de agosto de 1990; 169? da Independência e
102? da República.
FERNANDO COLLOR
Francisco Rezek

o texto do

acordo está publicado no DO de 30.8.1990, págs. 16473/16474.

DECRETO N? 99.480, DE 29 DE AGOSTO DE 1990
Dispõe sobre a execução do Terceiro
Protocolo Adicional ao Acordo Comercial
n." 9. no Setor da Indústria de Geração,
Transmissão e Dietribuiçéo de Eletricidade, entre o Brasil e o Méxíco.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, usando da atribuição
que lhe confere o art. 84, inciso IV, da Constituição,
Considerando que o Tratado de Montevidéu, que criou a
Associação Latino-Americana de Integração (Aladi) , firmado
pelo Brasil em 12 de agosto de 1980 e aprovado pelo Congresso
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 182(41:2553-2745, jul.Zago. 1990.
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N acionai, por meio do Decreto Legislativo n? 66, de 16 de novembro de/1981, prevê, no seu art. 7?, a modalidade de Acordo
de Alcance Parcial; e
Considerando que os Plenipotenciários do Brasil e do Méx.i~
co, com base no Tratado de Montevidéu-80, assinaram, a 14 de
dezembro de 1989, em Montevidéu, o Terceiro Protocolo Adicin,
nal ao Acordo Comercial n? 9, no Setor da Indústria de Geração, Transmissão e Distribuição de Eletricidade, entre o Brásil
e o México,
DECRETA:
Art. I? O Terceiro Protocolo Adicional ao Acordo Comercial n? 9, no Setor da Indústria de Geração, Transmissão e Distribuição de Eletricidade, entre o Brasil e o México, apenso por
cópia ao presente decreto, será executado e cumprido tão inteiramente como nele se contém, inclusive quanto à sua vigência.
Art. 2? Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 29 de agosto de 1990; 169? da Independência e
102? da República.
FERNANDO COLLOR
Francisco Rezek

o texto do

acordo está publicado no DO de 30.8.1990, pág. 16474.

DECRETO N? 99.481, DE 29 DE AGOSTO DE 1990
Dispõe sobre a execução do Décimo
Primeiro Protocolo Adicional ao Acordo de
Alcance Parcial de Renegociação das Preferências Outorgadas no Periodo 1962/1980,
entre o Brasil e a Venezuela (Acordo n." 13).

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, usando da atribuição
que lhe confere o art. 84, inciso IV, da Constituição,
Considerando que o Tratado de Montevidéu, que criou a
Associação Latino-Americana de Integração (Aladí}, firmado
pelo Brasil em 12 de agosto de 1980 e aprovado pelo Congresso
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 182(4):2553-2745, jul./ago. 1990.
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Nacional, por meio do Decreto Legislativo n? 66, de 16 de novembro de 1981, prevê, no seu art. 7?, a modalidade de Acordo
de Alcance Pareial: e
Considerando que os Plenipotenciários do Brasil e da Venezuela, com base no Tratado de Montevidéu-80, assinaram a. 6 de
abril de 1990, em Montevidéu, o Décimo Primeiro Protocolo
Adicional ao Acordo de Alcance Parcial de Renegociação das
Preferências Outorgadas no Periodo 1962/1980, entre o Brasil e
a Venezuela (Acordo n? 13),
DECRETA:
Art. I? O Décimo Primeiro Protocolo Adicional ao Acordo
de Alcance Parcial de Renegociação das Preferências Outorgadas no Periodo 1962/1980, entre o Brasil e a Venezuela (Acordo
n? 13), apenso por cópia ao presente decreto, será executado e
cumprido tão inteiramente como nele se ,contém, inclusive quanto à sua vigência.
Art. 2? Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Brasilia, 29 de agosto de 1990; 169? da Independência e
102? da República.
FERNANDO COLLOR
Francisco Rezek

o texto do acordo está publicado no DO de

30.8.1990, págs. 16474.

DECRETO N? 99.482, DE 29 DE AGOSTO DE 1990
Dispõe sobre a execução do Sexto Protocolo Adicional ao Acordo de Alcance Parcial de Renegociação das Preferências Outorgadas no Período 1962/80, entre o Brasil
e o México (Acordo TI.O 9).

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, usando da atribuição
que lhe confere o art. 84, inciso IV, da Constituição,
Considerando que o Tratado de Montevidéu, que criou a
Associação Latino-Americana de Integração (Aladí), firmado
pelo Brasil em 12 de agosto de 1980 e aprovado pelo Congresso
CoL Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 182(4):2553-2745, iul.Zago. 1990.
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Nacional, por meio do Decreto Legislativo n? 66, de 16 de nó.
vembro de 1981, prevê, no seu art. 7?, a modalidade de Acordo
de Alcance Parcial; e
Considerando que os Plenipotenciá.rios do Brasil e do Méxi.
co, com base no Tratado de Montevidéu-80, assinaram, a I? de
fevereiro de 1990, em Montevidéu, o Sexto Protocolo Adicional
ao Acordo de' Alcance Parcial de Renegociação das Preferências
Outorgadas no Período 1962/80, entre o Brasil e o México (Acordo n? 9),
DECRETA:
Art. 1? O Sexto Protocolo Adicional ao Acordo de Alcance
Parcial de Renegociação das Preferências Outorgadas no Período 1962/80, entre o Brasil e o México (Acordo n? 9), apenso por
cópia ao presente 'decreto, será executado e cumprido tão inteiramente como nele se contém, inclusive quanto -à sua vigência.
Art. 2? Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Brasilia, 29 de agosto de 1990; 169? da Independência e
102? da República.
FERNANDO COLLOR
Francisco Rezek

o texto do acordo está publicado no DO de

30.8.1990, pág. 16475.

DECRETO N? 99.483, DE 29 DE AGOSTO DE 1990
Dispõe sobre a execução do Segundo
Protocolo Adicional ao Acordo Comercial
n." 13. no Setor da Indústria Fonográfica,
entre o Brasil, a Argentina, ,o México e a
Venezuela.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, usando da atribuição
que lhe confere o art. 84, inciso IV, da Constituição,
Considerando que o Tratado de Montevidéu, que criou a
Associação Latino-Americana de Integração (Aladí) , firmado
pelo Brasil em 12 de agosto de 1980 e aprovado pelo Congresso
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 182(4):2553-2745. jul./ago. 1990.
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Nacional, por meio do Decreto Legislativo n? 66, de 16 de novembro de 1981, prevê, no seu art. 7?, a modalidade de Acordo
de Alcance Parcial; e
Considerando que 08 Plenipotenciários do Brasil e da- Ar·
gentina, do México e da Venezuela, com base no Tratado de
l\1ontevidéu-80, assinaram, a 15 de dezembro de 1989, em Montevidéu, o Segundo Protocolo Adicional ao Acordo Comercial n?
13, no Setor da Indústria Fonográfica, entre o Brasil, a Argentina, o México e a Venezuela.
DECRETA:
Art. I? O Segundo Protocolo Adicional ao Acordo Comercial n? 13, no Setor da Indústria Fonográfica, entre o Brasil, a
Argentina, o México e a Venezuela, apenso por cópia ao presente decreto, será executado e cumprido tão inteiramente como nele se contém, inclusive quanto à sua vigência.
Art. 2? Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Brasilia, 29 de agosto de 1990; 169? da Independência e
102? da República.
FERNANDO COLLOR
Francisco Rezek

o texto

do acordo está publicado no DO de 30.8.1990. págs. 16475.

DECRETO N? 99.484, DE 29 DE AGOSTO DE 1990
Dispõe sobre a execução da Ata de Retiiiceceo do Décimo Nono Protocolo AâicionaI ao Acordo Comercial n? 16, entre o Brasil e a Argentina.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, usando da atribuição
que lhe confere o art. 84, inciso IV, da Constituição,
Considerando que o ·Tratado de Montevidéu, que criou a Associação Latino-Americana de Integração (Aladí), firmado pelo
Brasil em 12 de agosto de 1980 e aprovado pelo Congresso Nacional, por meio do Decreto Legislativo n? 66, de 16 de novemCal. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 182(4):2553-2745, jul.Zago. 1990.
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bro de 1981, prevê, no seu art. 7?, a modalidade de Acordo de
Alcance Parcial; e
Considerando que os Plenipotenciários do Brasil e da Argentina, com base no Tratado de Montevidéu-Sü assinaram, a 6
de novembro de 1989, em Montevidéu, a Ata de Retificação do
Décimo Nono Protocolo Adicional ao Acordo Comercial n? 16
entre o Brasil e a Argentina,
'
DECRETA:
Art. I? A Ata de Retificação do Décimo Nono Protocolo
Adicional ao Acordo Comercial n? 16, entre o Brasil e a Argentina, apensa por cópia ao presente decreto, será executada e
cumprida tão inteiramente como nela se contém, inclusive quanto à sua vigência.
Art. 2? Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Brasília, 29 de agosto de 1990; 169? da Independência e
102? da República.
FERNANDO COLLOR
Francisco Rezek

o texto do

acordo está publicado no DO de 30.8.1990, pág. 16476.

DECRETO N? 99.485, DE 29 DE AGOSTO DE 1990
Dispõe sobre a execução do Vigésimo
Quarto Protocolo Adicional ao Acordo Comercial n? 16, no Setor da Indústria Petroquímica, entre o Brasil e o Chile.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, usando da atribuição
que lhe confere o art. 84, inciso' IV, da Constituição,
Considerando que o Tratado de Montevidéu, que criou a
Associação Latino-Americana de Integração (Aladí), firmado
pelo Brasil em 12 de agosto de 1980 e aprovado pelo Congresso
Nacional, por meio do Decreto Legislativo n? 66, de 16 de novembro de 1981, prevê, no seu art. 7?, a modalidade de Acordo
de Alcance Parcial; e
CoL Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 182(4):2553-2745, jul./ago. 1990.
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Considerando que os Plenipotenciários do Brasil e do Chile,
com base no Tratado de Montevidéu-80, assinaram, a 9 de abril
de 1990, em Montevidéu, o Vigésimo Quarto Protocolo Adicional
ao Acordo Comercial n? 16, no Setor da Indústria Petroquimica,
entre o Brasil e o Chile.
DECRETA:
Art. 1? O Vigésimo Quarto Protocolo Adicional ao Acordo
Comercial n? 16, no Setor da Indústria Petroquímica, entre o
Brasil e o Chile, apenso por cópia ao presente decreto, será executado e cumprido tão inteiramente como nele se contém, inclusive quanto à sua vigência.
Art. 2? Este decreto entra em vigor na data de sua publícação.
Brasília, 29 de agosto de 1990; 169? da Independência e
102? da República.
FERNANDO COLLOR
Francisco Rezek

o texto do

acordo está publicado no DO de 30.8.1990. pégs. 16476/16477.

DECRETO N? 99.486, DE 29 DE AGOSTO DE 1990
Dispõe sobre a execução do Trigésimo
Terceiro Protocolo Adicional ao Acordo de
Alcance Parcial de Renegociação das Preferências Outorgadas no Período 196211980,
entre o Brasil e a Argentina (Acordo n? IJ.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, usando da atribuição
que lhe confere o art. 84. inciso IV, da Constituição.
Considerando que o Tratado de Montevidéu. que criou a
Associação Latino-Americana de Integração (Aladi) , firmado
pelo Brasil em 12 de agosto de 1980 e aprovado pelo Congresso
Nacional, por meio do Decreto Legislativo n? 66, de 16 de novembro de 1981, prevê, no seu art. 7?, a modalidade de Acordo
de Alcance Parcial; e
Considerando que os Plenipotenciários do Brasil e da Argentina, com base no Tratado de Montevidéu-Sê, assinaram, a 7
cei. Leis Rep. Fed. Brasil. Brasília. 182(4):2553-2745, jul./ago. 1990.
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de maio de 1990, em Montevidéu, o Trigésimo Terceiro Protoco.
lo Adicional ao Acordo de Alcance Parcial de Renegociação das
Preferências Outorgadas no Periodo de 1962/1980, entre o Brasil
e a Argentina (Acordo n? 1),
DECRETA:
Art. I? O Trigésimo Terceiro Protocolo Adicional ao Acor.
do de Alcance Parcial de Renegociação das Preferências Outm-,
gadas no Período 196211980, entre o Brasil e a Argentina (Acor,
do n? 1), apenso por cópia ao presente decreto, será executado e
cumprido tão inteiramente como nele se contém, inclusive quanto a sua vigência.
Art. 2? Este decreto entra em vigor na data de sua publícação.

Brasília, 29 de agosto de 1990; 169? da Independência e
102? da República.
FERNANDO COLLOR
Francisco Rezek

o texto do

acordo está publicado no DO de 30.8.1990, pág. 16477.

DECRETO N? 99.487, DE 29 DE AGOSTO DE 1990
Dispõe sobre a execução do Primeiro
Protocolo Adicional ao Acordo Regional para a Recuperação e Expansão do Comércio
entre o Brasil e o Paraguai.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, usando da atribuição
que lhe confere o art. 84, inciso IV, da Constituição,
Considerando que o Tratado de Montevidéu, que criou a
Associação Latino-Americana de Integração (Aladi), firmado
pelo Brasil em 12 de agosto de 1980 e aprovado pelo Congresso
Nacional, por meio do Decreto Legislativo n? 66, de 16 de novembro de 1981, prevê, no seu art. 7?, a modalidade de Acordo
de Alcance Parcial; e
Considerando que os Plenipotenciários do Brasil e do Paraguai, com base no Tratado de Montevidéu-80, assinaram, a 17
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 182(4):2553-2745, jul.Zago. 1990.
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de outubro de 1989, em Montevidéu, o Primeiro Protocolo Adiional ao Acordo Regional para a Recuperação e Expansão do
Comércio, entre o Brasil e o Paraguai.
DECRETA:
Art. 1? O Primeiro Protocolo Adicional ao Acordo Regional para a Recuperação e Expansão do Comércio, entre o Brasil
e o Paraguai, apenso por cópia ao presente decreto, será executado e cumprido tão inteiramente como nele se contém, inclusive à .sua vigência.
Art. 2? Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Brasilia, 29 de agosto de 1990; 169? da Independência e
102? da República.
FERNANDO COLLOR
Francisco Rezek

o texto do

acordo está publicado no DO de 30.8.1990, pág. 16478.

DECRETO N? 99.488, DE 29 DE AGOSTO DE 1990
Dispõe sobre os pedidos de vista pertinentes a processos submetidos à âetibereção dos Conselhos Deliberativos das Superintendências do Desenvolvimento do Nordeste (8udene) e da Amazônia (Sudam) e do
Conselho de Administração da Superintendência da Zona Franca de Manaus ......
(Sutremet,

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições
que lhe confere o art. 84, incisos lI, IV e VI, da Constituição, e
tendo em vista o disposto no art. 57 da Lei n? 8.028, de 12 de
abril de 1990,
.
DECRETA:
Art. 1? Os pedidos de vista formulados pelos Conselheiros, relativamente a processos incluídos em pauta das reuniões
dos Conselhos Deliberativos das Superintendências do DesenCol. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 182(4):2553-2745, jul.Zago. 1990.

2742
volvimento do Nordeste (Sudene) e da Amazônia (Sudam) e do
Conselho de Administração da Superintendência da Zona Franca de Manaus (Suframa) serão formulados mediante requerimento fundamentado, antes de iniciado o processo de votação.
Parágrafo único. Em caso de deferimento do pedido, a
juízo do Conselheiro que estiver presidindo a reunião, será interrompida a fase de debates, devendo a matéria ser automaticamente reincluída como último assunto da ordem do dia da
mesma sessão.
Art. 2~ Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 3? Revogam-se as disposições em contrário.
Brasília, 29 de agosto de 1990; 169~ da Independência e
102.~ da República.
FERNANDO COLLOR
Bernardo Cabral

DECRETO N? 99.489, DE 30 DE AGOSTO DE 1990
Declara de utilidade pública o Hospital
de Caridade Nossa Senhora das Greçss (Boesoroce/Bô} e outras entidades.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição
que lhe confere o artigo 84, item IV, da Constituição,
DECRETA:
Art. 1~ São declaradas de utilidade pública federal, nos
termos do artigo 1~ da Lei n~ 91, de 28 de agosto de 1935, combinado com o artigo I? do regulamento aprovado pelo Decreto n?
50.517, de 2 de maio de 1961, as seguintes instituições:
Hospital de Caridade Nossa Senhora das Graças/Bossoroca/RS, com sede na Cidade de Bossoroca, Estado do Rio Grande do Sul (Processo MJ n? 1. 945/88-84);
Serviço Educacional Filantrópico Evangélico/Df' com sede
na Cidade de Brasília, Distrito Federal (Processo MJ n?
4.628/89-19) ;
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 182(4):2553-2745, jul./ago. 1990.
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Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais/RS com sede na Cidade de Humaitá, Estado do Rio Grande do Sul (Processo MJ n~ 14.441/89-14);
Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Capao
Bonito/SP com sede na Cidade de Capão Bonito, Estado de São
Paulo (Processo MJ n~ 14.728/89-90);
Sociedade São Dimas/RJ com sede na Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro (Processo MJ n? 14.731/89-02);
Fundação Faculdade de Medicina - USP/SP com sede na
Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo (Processo MJ n?
15.334/89-40) .
Art. 2~ Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação.
Brasilia, 30 de agosto de 1990; 169~ da Independência e
102~ da República.
FERNANDO COLLOR
Bernardo Cabral
DECRETO

N~

99.490, DE 30 DE AGOSTO DE 1990
Dispõe sobre o concurso vestibularpare admissão aos cursos de grsâueçeo das
instituições de ensino superior e dá outras
providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição
que lhe confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e tendo em
vista o disposto nos arts. 17 e 21 da Lei n? 5.540, de 28 de novembro de 1968,
DECRETA:
Art. I? As instituições de ensino superior realizarão seus
concursos vestibulares nos termos da lei, de seus estatutos e regimentos.
Art. 2? O Ministério da Educação baixará as normas complementares à execução deste decreto.
Art. 3~ Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 182(4):2553-2745, iulv/ago. 1990.
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Art. 4? Ficam revogados os Decretos n?s 68.908(1), de 13 de
julho de 1971, 79.298 121, de 24 de fevereiro de 1977, 96.533 131, de 17
de agosto de 1988, e demais disposições em contrário.
Brasília, 30 de agosto de 1990; 169? da Independência e
102? da República.
FERNANDO COLLOR
Carlos Chiarelli

DECRETO N? 99.491, DE 31 DE AGOSTO DE 1990
Abre ao Ministério da Agricultura e
Reforma Agrária, em favor do Fundo Geral

do Cacau, crédito suplementar no valor de
Cr$56. 551. 000,00. para reforço de dotações
consignadas no vigente orçamento.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição
que lhe confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e da autorização contida no art. 11, inciso I, alinea b, da Lei n? 7.999, de 31
de janeiro de 1990,
DECRETA:
Art. I? Fica aberto ao Ministério da Agricultura e Reforma Agrária, em favor do Fundo Geral do Cacau, crédito suplementar no valor de Cr$56.551.000,00 (cinqüenta e seis milhões,
quinhentos e cinqüenta e um mil cruzeiros). para atender à programação constante do Anexo I deste decreto.
Art. 2? Os recursos necessários à execução do disposto no
artigo anterior decorrerão de anulação parcial da dotação indicada no Anexo II deste decreto, no montante especificado.
Art. 3? Este crédito refere-se ao remanejamento de recursos a nível de grupo de despesa, não implicando em alteração
do valor total da subatividade.
Art. 4? Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
(1)

Coleção das Leis. Brasília, (6):75, jul./set. 1971.

(2) Coleção das Leis. Brasília, (2):217, jan./mar. 1977.
(3) Coleção das Leis. Brasília, (6):279, jul./set. 1988.
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Art. 5? Revogam-se as disposições em contrário.
Brasília, 31 de agosto de 1990; 169? da Independência e
102? da República.

FERNANDO COLLOR
Zélia M. Cardoso de Mello
Os anexos estão publicados no DO de 3.9.1990, pág. 16708.
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REPUBLICAÇÕES

DECRETO
BIMESTRE JULHO/AGOSTO DE 1990

DECRETO N? 99.405, DE 19 DE JULHO DE 1990

(*)

Cria Grupo de Trabalho interministeriaI com 8 finalidade de rever a política indigenista do Governo brasileiro.

O PRESIDBNTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição
que lhe confere o artigo 84, inciso IV, da Constituição, e considerando a necessidade de adotar uma política efetivamente
orientada para a preservação e a defesa dos direitos e interesses
das populações indígenas,
DECRETA:
Art. I? É constituído Grupo de Trabalho Interministerial,
com a atribuição de estudar e propor medidas destinadas a tornar mais efetiva a atuação do Governo Federal na preservação e
defesa dos direitos e interesses das populações indígenas, em
todos os seus aspectos.
Art. 2? O grupo de trabalho a que se refere o artigo anterior, com a denominação de Grupo de Trabalho para a Defesa
das Populações Indígenas, terá a seguinte composição:
a) um representante do Ministério da Justiça, que o presidirá;
b) um representante do Ministério da Saúde;
(*) Publicado no DO de 20.7.1990 (v. pág. 2613 deste volume).
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c) um representante do Ministério da Agricultura e Refor_
ma Agrária;
d) um representante do Ministério da Educação;

e) um representante do Ministério da Infra-Estrutura;
f) um representante do Ministério da Ação Social;

g) um representante do Ministério das Relações Exteriores,
h) um representante da Secretaria do Meio Ambiente da

Presidência da República;
Í) um representante da Secretaria de Assuntos Estratégicos
da Presidência da República; e
j) um representante do Gabinete Militar da Presidência da
República.
Art. 3? Para a consecução dos seus objetivos, sempre que
entender necessário, o grupo de trabalho poderá solicitar o comparecimento de representantes de órgãos públicos ou entidades
privadas, que, a seu juízo, possam oferecer colaboração ao estudo e equacionamento dos problemas das populações indígenas.
Art. 4? O grupo de trabalho deverá concluir seus estudos
no prazo de 60 (sessenta) dias, contados de sua instalação, apresentando relatório conclusivo ao Ministro de Estado da Justiça.
Art. 5? Este decreto entra em vigor na data da sua publicação.
Brasilia, 19 de julho de 1990; 169? da Independência e
102? da República.
FERNANDO COLLOR
Bernardo Cabral

Col , Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 182(4):2747-2748, Iul.Zago. 1990.

RETIFICAÇÕES

LEI
BIMESTRE JULHO/AGOSTO DE 1990

LEI N? 8.061, DE 4 DE JULHO DE 1990 1*1
Autoriza o Poder Executivo a abrir ao
Orçamento da Seguridade Social da União
crédito suplementar de Cr$10.000.000.000,OO,

para os fins que especifica.

Retificação

Na página 12941, I? coluna, na ementa e no art. I?, onde se

lê:
... Orçamento Fiscal da União ...
Leia-se:
... Orçamento da Seguridade Social da União ...

MEDIDA PROVISÓRIA
BIMESTRE JULHO/AGOSTO DE 1990

MEDIDA PROVISÓRIA N? 201, DE 31 DE JULHO
DE 1990 1*1
Autoriza o Poder Executivo a abrir ao
Orçamento da União o crédito extraordiná·
rio, para os fins que especifica.
(*)

Publicado no DO de 5.7.1990 (v. pág , 2373 deste volume).

(*) Publicado no DO de 1?8.1990 (v. pég. 2495 deste volume).
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Retificação
Na página 14768, segunda coluna, no anexo I, onde se lê:
43101.081.0178.2219.0002

Leia-se:
43101.03.081.0178.2219.0002
MEDIDA PROVISORIA N? 201, DE 31 DE JULHO
DE 1990 (')
Autoriza o Poder Executivo a abrir ao
Orçamento da União crédito extraordinário
para os fins que especifica.
.

Retificação
Republicam-se os anexos por terem saído com incorreção (v. DO de
1990, pág.

.

I.

DECRETOS
BIMESTRE MAIO/JUNHO DE 1990

DECRETO N? 99.347, DE 26 DE JUNHO DE 1990 ('I
Modifica o art. 6? do Regulamento para
Salvaguarda de Assuntos Sigilosos, aprovado pelo Decreto n? 79.099, de 6 de janeiro
de 1977.

Retificação
N a página 12338, 2? coluna, na ementa, onde se lê:
Modifica o art. 6? do Decreto n? 79.099, de 6 de janeiro de
1977, relativo à Salvaguarda de Assuntos Sigilosos.
(*) Publicada no DO de 1?8.1990 (v. pág. 2495, deste volume).
(*) Publicado no DO de 27.6.1990 (Coleção das Leis. Brasília, 182(3):2260,
maio/jun. 1990).
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Leia-se:
Modifica o art. 6? do Regulamento para Salvaguarda de Assuntos Sigilosos, aprovado pelo Decreto n? 79.099, de 6 de janeiro de 1977.
No art. 1?, onde se lê:
- O art. 6? do Decreto n? 79.099 (de 6.1.77) passa a vigorar
com a seguinte redação:

Leia-se:
- O art. 6? do Regulamento para Salvaguarda de Assuntos
Sigilosos, aprovado pelo Decreto n? 79.099, de 6 de janeiro de
1977, passa a vigorar com a seguinte redação:

BIMESTRE JULHO/AGOSTO DE 1990

DECRETO N? 99.373, DE 4 DE JULHO DE 1990
Aprova a Estrutura Regimental da Secretaria de Assuntos Estratégicos da Presidência da República.

Retificação
N a página 12943, 2~ coluna, no artigo 2?, onde se lê:
, I. "" lI.... , § 2? ... , I. ... , lI .... , § 3? ... , I. ... , lI. '0',
III. "', IV
, V .... , § 4 ... ,
Leia-se:
I , a)
, b) ... , II - ... , a) ... , b) "', III - a) ... , b) "',
c) ... , d)
, e)
, IV - ... ,
Na página n? 12945, 1~ coluna, no artigo 24, parágrafo único, onde se lê: '" e suas coligadas,
Leia-se:
... e suas controladas, ...
§ 1?

("') Publicado no DO de 5.7.1990 (v. pág. 2565 deste volume).
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 182(4):2749-2753, jul.Zago. 1990.
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DECRETO N? 99.466, DE 17 DE AGOSTO DE 1990 (')
Declara a desnecessidade de cargos e
empregos do Quadro e Tabela Permanentes
do Instituto Nacional de Assistência Médica da Previdência Social e dá outras providências.

Retificação
Publica-se o Anexo I por ter sido omitido.
MINISTÉRIO DA SAÚDE - INAMPS

ANEXO I AO DECRETO N? 99.466,
DE 17 DE AGOSTO DE 1990
Quantitativo de cargos/empregos considerados desnecessários
Cargo/Emprego

Administrador
Ag. Cinefoto Microfilmagem
Ag. Serviços Complemento
Ag. 'I'elecom. Eletricidade
Agente Administrativo
Agente de Portaria
Agente de Vigilância
Analista de Informações
Arquiteto
Arquivista
Art. Carpint. Marcenaria
Art. Confec. Roupas Unif.
Art. Eletric. Comunicações
Art. Esp. Carpint. Marcen.
Art. Estrut. Obras Metalúrg.
Artífice Artes Gráficas
Artífice de Mecânica
Assistente Social
Atuário
Auditor
Aux. de Laboratório
Aux. de Serviços de Apoio
Aux. Oper.vde Serviços Diversos
Aux. Serv. Administrativos
Aux. Serv. Transportes

(*) Publicado no

DO de 20.8.1990 (v. pág. 2716 deste volume).

Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 182(41:2749-2753, jul./ago. 1990.
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56
16
33
74

835
355
87
7

18
112
382
73
357
1
97

312
367
49
1
3
1

5
770
1

3
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Cargo/Emprego

Auxiliar de Enfermagem
Bibliotecário
Carteiro
Condutor de Malas
Contador
Datilógrafo
Desenhista
Economista
Enfermeiro
Engenheiro
Estatístico
Fannacêutico
Fisioterapeuta
Fonaudiólogo
Laboratarista
Médico
Motorista Oficial
Nutricionista
Odontólogo
Procurador Autárquico
Psicólogo
Químico

Sociólogo
Téc. Assuntos Educacionais
'Téc. em Comunicação Social
Técnico de Arquivo
Técnico de Contabilidade
Técnico de Laboratório
Técnico de Planejamento
Técnico de Radiologia
Telefonista
Total de cargos/empregos relacionados:

Quantidade

410
41
1
1
33
2.057
59
3
97
83
29
31
1
3
6
1.523
160
13
119
2
4
2
1
37
109
15
23
28
1

38
63
9.008
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Diretora do Programa Nacional de Desestatização. Publicado no
DO de 12 de julho de 1990
_.....

2529

18 -

Decreto Legislativo de 9 de agosto de 1990 - Homologa o ato do
Conselho Monetário Nacional que autorizou a emissão de papelmoeda, no exercicio de 1986, no valor de até Cz$13.000.000.000,00
(treze bilhões de cruzados). Publicado no DO de 10 de agosto de
1990.
.

2530

19 -

Decreto Legislativo de 9 de agosto de 1990 - Aprova o texto do
convênio entre os Governos da República Federativa do Brasil, da
República Argentina, da República do Chile. da República do Paraguai e da República Oriental do Uruguai sobre a Constituição
do Comitê Regional de Sanidde Vegetal (Cosavel, assinado em
Montevidéu, em 9 de março de 1989. Publicado no DO de 10 de
agosto de 1990.

2531

20 -

Decreto Legislativo de 15 de agosto de 1990 - Homologa o ato do
Conselho Monetário Nacional que autorizou a emissão de papelmoeda, no exercicio de 1986, no valor de Cz$55.000.000.000,OO (cinqüenta e cinco bilhões de cruzados) para atender às atividades
produtivas do País e à circulação da riqueza nacional. Publicado
no DO de 16 de agosto de 1990.
................. ..... ... .

2532

21 -

Decreto Legislativo de 23 de agosto de 1990 - Aprova o texto do
Acordo de Cooperação Cultural, Educacional e Científica, entre o
Governo da República Federativa do Brasil e o Governo da República da Finlândia, celebrado em Helsinque, em 2 de junho de
1988. Publicado no DO de 24 de agosto de 1990.

2532

22 -

Decreto Legislativo de 27 de agosto de 1990 - Ratifica, nos termos do art. 36 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, o Fundo Especial de Desenvolvimento e Aperfeiçoamento
das Atividades de Fiscalização (Fundaf). Publicado no DO de 29
de agosto de 1990.

2533
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23 -

Decreto Legislativo de 27 de agosto de 1990 - Acrescenta pará,
grafos ao art. 4? do Decreto Legislativo n? 72, de 1988. que «dispõe sobre a remuneração dos membros do Congresso Nacional».
Publicado no DO de 29 de agosto de 1990.

24 -

Decreto Legislativo de 29 de agosto de 1990 - Aprova os textos
da Convenção sobre Pronta Notificação de Acidente Nuclear e da
Convenção sobre Assistência no caso de Acidente Nuclear ou
Emergência Radiológica, aprovadas durante a sessão especial da
Conferência Geral da Agência Internacional de Energia Atômica,
em Viena, de 24 a 27 de setembro de 1986. Publicado no DO de 30
de agosto de 1990. . .... _. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2534

2535

RESOLUÇOES
28 -

Resolução de 3 de julho de 1990 - Autoriza a República Federativa do Brasil a contratar empréstimo externo no valor de
USS1l7,OOO,OOO.OO (cento e dezessete milhões de dólares americanos) ou seu equivalente em outras moedas. Publicada no DO de 4

29 -

Resolução de 3 de julho de 1990 - Autoriza, em caráter excepcional e temporário, o Governo do Estado de Minas Gerais a emitir e
colocar em mercado 90.133.008 de Letras Financeiras do Tesouro
de Minas Gerais (LFT·MG), bem como a proceder a substituição
de 1.521.219.805 (LFT-MG), registradas no Selic/Bacen sob o código 9, por Bônus do Tesouro do Estado de Minas Gerais (BTMG),
em valor financeiro idêntico à quantidade acima mencionada. Publicada no DO de 4 de julho de 1990. .....
... .. . . ...

2538

30 -

Resolução de 10 de julho de 1990 - Autoriza o Governo do Estado
de Santa Catarina a emitir e colocar no mercado Letras Financeiras do Tesouro do Estado de Santa Catarina (LFT-SC) vencíveis
no segundo semestre de 1990. Publicada no DO de 11 de julho de
1990.

2539

31 -

Resolução de 10 de julho de 1990 - Autoriza o Governo do Estado
do Rio de Janeiro a emitir Letras Financeiras do Tesouro do Estado do Rio de Janeiro (LFT-RJ) em substituição àquelas que serão
resgatadas no segundo semestre de 1990. Publicada no DO de 11
de julho de 1990. ..
Resolução de 23 de agosto de 1990 - Autoriza o Governo do Estado da Paraíba a emitir e a colocar no mercado, através de ofertas
públicas, Letras Financeiras do Tesouro do Estado da Paraíba
(LFT-PB). Publicada no DO de 24 de agosto de 1990. ..
Resolução de 23 de agosto de 1990 - Autoriza o Governo do Estado do Rio de Janeiro a elevar, temporariamente, o limite fixado
no inciso Ir do art. 3:' da Resolução n? 94, de 15 de dezembro de
1989, do Senado Federal. Publicada no DO de 24 de agosto de

de julho de 1990.

32 -

33 -

1990

.

.

.. .

'
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35. -

Resolução de 23 de agosto de 1990 - Suspende, por inconstitucionalidade, a execução dos §§ 4? e 5? do art. 5? da Lei n:' 3.539, de
1974, do Estado do Maranhão. Publicada no DO de 27 de agosto
de 1990.

36 -

37 -

38 -

39 -

'

.

2545

Resolução de 28 de agosto de 1990 - Autoriza o Governo do Estado da Bahia a emitir e a colocar no mercado, através de ofertas
públicas, Letras Financeiras do Tesouro do Estado da Bahia
(LFT-BA). publicada no DO de 30 de agosto de 1990. . .
Resolução de 28 de agosto de 1990 - Autoriza a Prefeitura Municipal de Itaquaquecetuba, Estado de São Paulo, a emitir Letras
Financeiras do Tesouro Municipal (LFTM-ITl. Publicada no DO
de 3D de agosto de 1990.
.......... .
.
Resolução de 28 de agosto de 1990 - Autoriza o Governo do Estado do Mato Grosso a emitir e a colocar no mercado, através de
ofertas públicas, Letras Financeiras do Tesouro do Estado
(LFTE-MT). Publicada no DO de 30 de agosto de 1990....

2548

Resolução de 28 de agosto de 1990 - Autoriza a Prefeitura Municipal de Rio Verde, Estado de Goiás, a elevar, temporariamente, o
limite fixado no inciso I do art. 3? da Resolução n? 94, de 15 de
dezembro de 199, do Senado Federal. Publicada no DO de 30 de
agosto de 1990.
.
.

2550

2545

2547

DECRETOS
99.362 - Decreto de 2 de julho de 1990 - Declara a desnecessidade de
cargos e empregos do Quadro e Tabela Permanentes dos órgãos
que menciona e dá outras providências. Publicado no DO de 3 de
julho de 1990.
99.363 - Decreto de 2 de julho de 1990 - Declara a desnecessidade de
cargos e empregos do Quadro e Tabela Permanentes do Ministério
das Relações Exteriores e dá outras providências. Publicado no
DO de 3 de julho de 1990. ..
.... ....... ...........
99.364 - Decreto de 3 de julho de 1990 - Dispõe sobre a Comissão Especial de Recursos (CER) e dá outras providências. Publicado no
DO de 4 de julho de 1990.
99.365 - Decreto de 3 de julho de 1990 - Abre ao Ministério da Justiça, em favor do Instituto Nacional de Metrologia, Normalização e
Qualidade Industrial e do Fundo de Imprensa Nacional, crédito
suplementar de Cr$47.162.000,00, para reforço de dotação consignada no vigente orçamento. Publicado no DO de 4 de julho de
1990.
..
..
99.366 - Decreto de 3 de julho de 1990 - Declara a desnecessidade de
cargos e empregos do Quadro e Tabela Permanentes da Comissão
Nacional de Energia Nuclear e dá outras providências. Publicado
no DO de 4 de julho de 1990.

2553

2554

2555

2557

2558
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99.367 - Decreto de 3 de julho de 1990 - Declara a desnecessidade de
cargos e empregos do Quadro e Tabela Permanentes do Ministério
da Aeronáutica e dá outras providências. Publicado no DO de 4
de julho de 1990.

2559

99.368 - Decreto de 3 de julho de 1990 - Declara a desnecessidade de
cargos e empregos do Quadro e Tabela Permanentes do Ministério
da Aeronáutica e dá outras providências. Publicado no DO de 4
de julho de 1990.

2560

99.369 - Decreto de 3 de julho de 1990 - Altera a composição da Comissão N acionaI para programar e coordenar as comemorações do
V Centenário do Descobrimento da América. Publicado no DO de
4 de julho de 1990. ....
99.370 - Decreto de 3 de julho de 1990 - Revoga o inciso II do art. 10
do Decreto n? 70.951, de 9 de agosto de 1972. Publicado no DO de
. . . . . . . . ..
4 de julho de 1990.

2563

99.371 - Decreto de 3 de julho de 1990 - Declara a desnecessidade de
cargos e empregos do Quadro e Tabela Permanentes do Mi.iistério
da Saúde e dá outras providências. Publicado no DO de 4 de julho
de 1990.
.....................................................

2563

99.372 - Decreto de 3 de julho de 1990 - Abre aos orçamentos da
União, em favor de diversos órgãos dos Poderes Legislativo e Judiciário e ao Ministério Público da União, crédito suplementar no
valor de Cr$ 62.927.795.000,00, para reforço de dotações consignadas nos vigentes orçamentos. Publicado no DO de 4 de julho de
1990.
..
.

2564

99.373 - Decreto de 4 de julho de 1990 - Aprova a Estrutura Regimental da Secretaria de Assuntos Estratégicos da Presidência da República. Publicado no DO de 5 de julho de 1990 e retificado no DO
de 17 de julho de 1990.

2565

2561

99.374 - Decreto de 9 de julho de 1990 - Regulamenta o art. 5? da Medida Provisória n? 19ó, de 30 de junho de 1990. Publicado no DO
de 10 de julho de 1990.
.............
99.375 - Decreto de 9 de julho de 1990 - Declara a desnecessidade de
cargos e empregos do Quadro e Tabela Permanentes do extinto
Ministério dos Transportes e dá outras providências. Publicado
no DO de 10 de julho de 1990.
..
. ..
.
.

2578

99.376 - Decreto de 10 de julho de 1990 - Altera disposit-ivos do Decreto n:' 77.919, de 25 de junho de 1976, que regulamenta a Lei n?
6.265, de 19 de novembro de 1975, Lei do Ensino no Exército, e dá
outras providências. Publicado no DO de 11 de julho de 1990.

2579

99.377 - Decreto de 11 de julho de 1990 - Altera a redação do art. 5?
do Decreto n:' 99.179, de 15 de março de 1990, que institui o Programa Federal de Desregulamentacão. Publicado no DO de 12 de
julho de 1990.
.
.
..
.

2580
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99.378 - Decreto de 11 de julho de 1990· - Altera dispositivos do Decreto n:' 97.936, de 10 de julho de 1989, que instituiu o Cadastro Nacional do Trabalhador. Publicado no DO de 12 de julho de 1990. ..
99.379 - Decreto de 11 de julho de 1990 - Abre à Justiça Federal, à
Justiça do Trabalho e ao Ministério ,da Aeronáutica, em favor de
diversas Unidades Orçamentárias, crédito suplementar no valor
de Cr$!19.235.000,OO, para reforço de dotações consignadas no vigente orçamento. Publicado no DO de 12 de julho de 1990.
99.380 - Decreto de 11 de julho de 1990 - Abre aos orçamentos da
União, em favor de diversos órgãos, crédito suplementar no valor
de Cr$233.872.830.000,OO, para reforço de dotações consignadas nos
vigentes orçamentos. Publicado no DO de 12 de julho de 1990. ....
99.381 - Decreto de 11 de julho de 1990 - Abre aos orçamentos da
União em favor do Ministério da Infra-Estrutura, crédito suplementar no valor de Cr$26. 747 .384.000,00, para reforço de dotações
consignadas nos vigentes orçamentos. Publicado no DO de 12 de
julho de 1990.
.............................
99.382 - Decreto de 11 de julho de 1990 - Abre aos orçamentos da
União, em favor da Presidência da República, dos Ministérios da
Justiça e das Relações Exteriores e de Transferências a Estados,
Distrito Federal e Municípios, créditos adicionais no valor de
CrMO.068.008.000,00, para reforço de dotações consignadas nos vigentes orçamentos. Publicado no DO de 12 de julho de 1990. .....
99.383 - Decreto de 12 de julho de 1990 - Declara a desnecessidade de
cargos e empregos do Quadro e Tabela Permanentes dos órgãos
que menciona e dá outras providências. Publicado no DO de 13 de
julho de 1990.
99.384 - Decreto de 12 de julho de 1990 - Declara a desnecessidade de
cargos e empregos do Quadro e Tabela Permanentes dos órgãos
que menciona e dá outras providências. Publicado no DO de 13 de
julho de 1990.
.. .
..
99.385 - Decreto de 12 de julho de 1990 - Prorroga os trabalhos de garimpagem na localidade de Serra Pelada e dá outras providências.
Publicado no DO de 13 de julho de 1990.
.................
99.386 - Decreto de 12 de julho de 1990 - Declara a desnecessidade de
cargos e empregos do Quadro e Tabela Permanentes do extinto
Ministério da Cultura e dá outras providências. Publicado no DO
de 13 de julho de 1990.

2~!

2582

2583

2584

2585

2586

2587

2588

2590

99.387 - Decreto de 12 de julho de 1990 - Extingue cargos e empregos
do Quadro e Tabela Permanentes da extinta Fundação Nacional
Pró-Memória e dá outras providências. Publicado no DO de 13 de
julho de 1990.

2591

99.388 - Decreto de 13 de julho de 1990 - Abre aos Ministérios das Relações Exteriores e da Justiça crédito suplementar de
Cr$58.267.000,OO, para reforço de dotações consignadas no vigente
orçamento. Publicado no DO de 16 de julho de 1990.

2592
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99.389 - Decreto de 13 de julho de 1990 - Abre aos orçamentos da
União, em favor dos Ministérios da Ação Social, Saúde, Educação, Trabalho e da Previdência Social e Presidência da RepúblicaSecretaria da Ciência e Tecnologia, crédito suplementar, no valor
de Cr$24.436.4ü3.000,OO. para reforço de dotações consignadas nos
vigentes orçamentos. Publicado no DO de 16 de julho de 1990. ....

2593

99.390 - Decreto de 13 de julho de 1990 - Abre aos orçamentos da
União créditos adicionais no valor de CrM.764.304.000,OO, para reforço de dotações consignadas no vigente orçamento. Publicado
no DO de 16 de julho de 1990.

2594

99.391 - Decreto de 13 de julho de 1990 - Abre ao Ministério da Economia, Fazenda e Planejamento, em favor do Serviço Federal de
Processamento de Dados e da Superintendência Nacional do
Abastecimento. crédito suplementar no valor de Cri284.856.000.00
para reforço de dotações consignadas no vigente orçamento. Publicado no DO de 16 de julho de 1990.

2595

Decreto de 13 de julho de 1990 ~ Abre aos orçamentos da
União, em favor de entidades em extinção, dissolução ou prívatizaçâo, crédito suplementar, no valor de Cri7.588.272.000,OO, para
reforço de dotações consignadas nos vigentes orçamentos. Publicado no DO de 16 de julho de 1990.
99.393 ~ Decreto de 13 de julho de 1990 ~ Abre aos Ministérios da
Aeronáutica, do Exército e da Marinha, em favor de diversas
Unidades Orçamentárias. crédito suplementar no valor de
Cr$4.100.000.000,00, para reforço de dotações consignadas no vi~
gente orçamento. Publicado no DO de 16 de julho de 1990.

99.392

99.394

99.395

99.396

99.397

~

2596

2597

~

Decreto de 13 de julho de 1990 ~ Abre em favor de diversas
Unidades Orçamentárias dos Ministérios da Aeronáutica, do
Exército e da Marinha e à Presidência da República ~ EstadoMaior das Forças Armadas, crédito suplementar no valor de
Cr$79.609.868.000,OO, para reforço de dotações consignadas no vigente orçamento. Publicado no DO de 17 de julho de 1990.

2598

~ Decreto de 18 de julho de 1990 ~ Autoriza a Escola Técnica
Federal de Pelotas, no Rio Grande do Sul, a organizar e manter
cursos de nível superior de ensino. Publicado no DO de 19 de julho de 1990.
..............................

2599

~

Decreto de 18 de julho de 1990 ~ Altera a composição do Conselho Deliberativo do Instituto Nacional de Alimentação e Nutrição (Inan), dando nova redação ao parágrafo único do artigo 5? do
Decreto n:' 77.115, de 6 de fevereiro de 1976. Publicado no DO de
.....................................
19 de julho de 1990. ....
Decreto de 18 de julho de 1990 ~ Abre ao Orçamento Fiscal da
União, em favor da Justiça Eleitoral, crédito suplementar no valor de Cr$5.154.000.000,OO, para reforço de dotações consignadas
no vigente orçamento. Publicado no DO de 19 de julho de 1990.

2600

~
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99.398 - Decreto de 18 de julho de 1990 - Abre à Câmara dos Deputados, ao Senado Federal e à Justiça do Trabalho, em favor de diversas Unidades Orçamentárias, crédito suplementar no valor de
Cr$283.262.000,OO, para reforço de dotações consignadas no vigente orçamento. Publicado no DO de 19 de julho de 1990.

2601

99.399 - Decreto de 18 de julho de 1990 - Extingue cargos e empregos
do Quadro e Tabela Permanentes dos órgãos que menciona e dá
outras providências. Publicado no DO de 19 de julho de 1990. ....

2602

99.400 - Decreto de 18 de julho de 1990 - Institui Grupo de Trabalho,
sob a coordenação da Secretaria de Assuntos Estratégicos da Presidência da República. Publicado no DO de 19 de julho de 1990. "

2604

99.401 - Decreto de 18 de julho de 1990 - Altera os Anexos In e IV do
Decreto n:' 99.337, de 21 de junho de 1990, e dá outras providências. Publicado no DO de 19 de julho de 1990.

2605

99.402 - Decreto de 19 de julho de 1990 - Dispõe sobre os efetivos do
Exército a vigorarem em 1990. Publicado no DO de 20 de julho de
1990.
.

2606

99.403 - Decreto de 19 de julho de 1990 - Altera o Decreto n:' 92.503,
de 26 de março de 1986, que dispõe sobre os cargos privativos de
oficial-general do Exército em tempo de paz. Publicado no DO de
20 de julho de 1990. ..

2611

99.404 - Decreto de 19 de julho de 1990 - Cria a Embaixada do Brasil
na República da Namíbia. Publicado no DO de 20 de julho de
1990.

2612

99.405 - Decreto de 19 de julho de 1990 - Cria Grupo de Trabalho interministerial com a finalidade de rever a política indigenista do
Governo Brasileiro. Publicado no DO de 20 de julho de 1990 e republicado no DO de 2 de agosto de 1990.

2613

99.406 - Decreto de 19 de julho de 1990 - Dispõe sobre a composição
do Conselho Nacional de Informática e Automação e dá outras
providências. Publicado no DO de 20 de julho de 1990.

2614

99.407 - Decreto de 19 de julho de 1990 - Transfere cargo do Grupo
Direção e Assessoramento Superiores da Secretaria do Desenvolvimento Regional da Presidência da República para o Ministério
da Economia, Fazenda e Planejamento. Publicado no DO de 20 de
julho de 1990.

2616

99.408 - Decreto de 19 de julho de 1990. Constitui comissão para os
fins que especifica. Publicado no DO de 20 de julho de 1990.

2616

99.409 - Decreto de 23 de julho de 1990 - Altera o Anexo I do Decreto
n:' 99.311, de 15 de junho de 1990, e dá outras providências. Publtcada no DO de 24 de julho de 1990.

2618

99.410 - Decreto de 24 de julho de 1990 - Abre ao Orçamento da
União, em favor do Ministério da Ação Social, crédito suplementar no valor de Cr$ 130.000.000,00, para reforço de dotações conCol. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 182(4):2755-2775, jul./ago. 1990.
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signadas no vigente orçamento. Publicado no DO de 25 de julho
de 1990.

..

99.411 - Decreto de 25 de julho de 1990 - Aprova a estrutura regimental e o quadro distributivo de funções de confiança da SecretariaGeral e do Gabinete Militar da Presidência da República e do Gabinete Pessoal do Presidente da República e dá outras providências. Publicado no DO de 26 de julho de 1990.
99.412 - Decreto de 25 de julho de 1990 - Reabre à Justiça do Trabalho, em favor do Tribunal Regional do Trabalho da 6~ Região. pelo saldo apurado em 31 de dezembro de 1989, crédito especial aberto pelo Decreto n:' 98.510, de 12 de dezembro de 1989. Publicado no
DO de 26 de julho de 1990.
99.413 - Decreto de 25 de julho de 1990 - Abre à Presidência da República, em favor da Comissão Nacional de Energia Nuclear, crédito
suplementar no valor de Cr$25.881.000,00, para reforço de dotações consignadas no vigente orçamento. Publicado no DO de 26 de
julho de 1990.
99.414 - Decreto de 25 de julho de 1990 - Abre à Presidência da República, em favor do Estado-Maior das Forças Armadas, crédito suplementar no valor de Cr$6.000.000,00, para reforço de dotações
consignadas no vigente orçamento. Publicado no DO de 26 de julho de 1990.
.... ....... ........ ......... ... .........
99.415 - Decreto de 25 de julho de 1990 - Abre ao Ministério da Ação
Social, em favor de diversas Unidades Orçamentárias, crédito suplementar no valor de Cr$120.593.000,00, para reforço de dotações
consignadas no vigente orçamento. Publicado no DO de 26 de julho de 1990.
99.416 - Decreto de 25 de julho de 1990 - Abre aos orçamentos da
União, em favor do Ministério da Agricultura e Reforma Agrária,
crédito suplementar no valor de Cr$14.606.372.000,00, para reforço
de dotações consignadas nos vigentes orçamentos. Publicado no
DO de 26 de julho de 1990.
99.417 - Decreto de 26 de julho de 1990 - Delega competência aos Ministros de Estado da Marinha, do Exército e da Aeronáutica. Publicado no DO de 27 de julho de 1990.
.....................

2619

2620

2634

2634

2635

2636

2637

2638

99.418 - Decreto de 26 de julho de 1990 - Declara de utilidade pública
para fins de desapropriação, em favor e por conta da Universtdade Federal de Pelotas - RS, imóvel situado em Pelotas, Estado
do Rio Grande do SuL Publicado na DO de 27 de julho de 1990. ..

2639

99.419 - Decreto de 26 de julho de 1990 - Declara a desnecessidade de
cargos e empregos do Quadro e Tabela Permanentes dos órgãos
que menciona e dá outras providências. Publicado no DO de 27 de
julho de 1990.
....................................

2640

99.420 - Decreto de 26 de julho de 1990 - Declara a desnecessidade de
cargos e empregos do Quadro e Tabela Permanentes do Ministério
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da Marinha e dá outras providências. Publicado no DO de 27 de
julho de 1990.
..
.. .
.

2641

99.421 - Decreto de 26 de julho de 1990 - Cria a Embaixada do Brasil
na República Socialista do Vietnam. Publicado no DO de 27 de julho de 1990.

2642

99.422 - Decreto de 27 de julho de 1990 - Abre ao Ministério da Economia, Fazenda e Planejamento crédito suplementar no valor de
Cr$284.029.00Q,OO, para reforço de dotações consignadas no vigente orçamento. Publicado no DO de 30 de julho de 1990
.
99.423 - Decreto de 27 de julho de 1990 - Abre ao Ministério da Economia, Fazenda e Planejamento, em favor da Comissão de Valores Mobiliários, crédito suplementar no valor de CrS354.231.000,OO.
para reforço de dotações consignadas no vigente orçamento. Publicado no DO de 30 de julho de 1990.
.
.
99.424 - Decreto de 27 de julho de 1990 - Abre ao Ministério da InfraEstrutura, em favor do Departamento Nacional de Estradas de
Rodagem, crédito especial no valor de Cr$l2.000.000.000,00, para
os fins que especifica. Publicado no DO de 30 de julho de 1990. '"
99.425 - Decreto de 30 de julho de 1990 - Regulamenta a Lei n? 7.963,
de 21 de dezembro de 1989, que concede compensação pecuniária,
a título de benefício, ao militar temporário das Forças Armadas,
por ocasião de seu licenciamento. Publicado no DO de 31 de julho
de 1990
.
99.426 - Decreto de 31 de julho de 1990 - Dispõe sobre a renovação de
registro ou licença dos estabelecimentos e produtos que menciona.
Publicado no DO de I? de agosto de 1990.....•..................
99.427 - Decreto de 31 de julho de 1990 - Desregulamenta o processo
de renovação de registro ou licença para produção e comercialização de produtos e insumos agropecuários. Publicado no DO de I?
~~s~~1990.
.
.
99.428 - Decreto de 31 de julho de 1990 - Delega competência aoMinistro da Infra-Estrutura para prática de atos relativos à concessão de lavra mineral, concessão de aproveitamento de energia hidráulica, declaração de utilidade pública, para fins de desapropriação ou constituição de servidão administrativa, nos casos que
menciona, e dá outras providências. Publicado no DO de I? de
agosto de 1990
',' .
99.429 - Decreto de 31 de julho de 1990 - Dá nova redação aos itens 13
e 14 das Instruções Gerais do Plano de Contas do Serviço Público
de Energia Elétrica. Publicado no DO de I? de agosto de 1990. . ..
99.430 - Decreto de 31 de julho de 1990 - Altera a redação do inciso VI
do art. 219" e revoga o inciso IV do art. 215 do Decreto n? 99.244,
de 10 de maio de 1990. Publicado no DO de I? de agosto de 1990. .
99.431 - Decreto de 31 de julho de 1990 - Dá nova redação aos arts. 37
e 75 do Regulamento dos Serviços de Radiodifusão, aprovado pelo

2643

2644

2645

2646

2647

2648

2650

2652

2653

Cal. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 182(4):2755-2775, jul.Zago. 1990.

2768
Pág.
Decreto n:' 52.795, de 31 de outubro de 1963, alterado pelo Decreto
n? 91.837, de 25 de outubro de 1985. Publicado no DO de 1:' de
agosto de 1990.
.
.

2654

99.432 - Decreto de 31 de julho de 1990 - Revoga o Decreto n'' 49.331,
de 24 de novembro de 1960, que regulamenta o abastecimento nacional de petróleo, de que trata o art. 3:' da Lei n:' 2.004, de 3 de
outubro de 1953, no que diz respeito a produção de óleos e de graxas lubrificantes, derivados de petróleo. Publicado no DO de 1?
de agosto de 1990. .
.

2655

99.433 - Decreto de 31 de julho de 1990 - Revoga o art. 5? do Decreto
n? 4.071, de 12 de maio de 1939. Publicado no DO de 1? de agosto
de 1990

2656

.

99.434 - Decreto de 31 de julho de 1990 - Autoriza a Escola Técnica
Federal do Pará a organizar e manter cursos de nível superior de
ensino. Publicado no DO de I? de agosto de 1990.

2656

99.435 - Decreto de I? de agosto de 1990 - Dispõe sobre a criação da
Comissão de Reavaliação de Incentivos Fiscais. Publicado no DO
de 2 de agosto de 1990. .
.

2657

99.436 - Decreto de 2 de agosto de 1990 - Delega competência ao Ministro da Justiça para aprovar alterações nos atos que regem o
funcionamento das sociedades estrangeiras. Publicado no DO de 3
.
de agosto de 1990. .

2659

99.437 - Decreto de 3 de agosto de 1990 - Altera o Anexo ao Decreto
n? 99.270, de I? de junho de 1990. Publicado no DO de 6 de agosto
de 1990.
.
.
.

2660

99.438 - Decreto de 7 de agosto de 1990 - Dispõe sobre a organização e
atribuições do Conselho Nacional de Saúde, e dá outras providências. Publicado no DO de 8 de agosto de 1990.
.
.

2661

99.439 - Decreto de 7 de agosto de 1990 - Abre à Presidência da República, em favor do Estado-Maior das Forças Armadas, crédito suplementar no valor de Cr$20.000.000,00, para reforço de dotações
consignadas no vigente orçamento. Publicado no DO de 8 de agosto de 1990.
.
.

2666

99.440 - Decreto de 7 de agosto de 1990 - Abre ao Ministério da Economia, Fazenda e Planejamento, em favor da Superintendência de
Seguros
Privados,
crédito
suplementar
no
valor
de
Cr$358.098.000,OO, para reforço de dotações consignadas no vigente orçamento. Publicado no DO de 8 de agosto de 1990. . ..

2667

99.441 - Decreto de 7 de agosto de 1990 - Dispõe sobre a execução, no
território nacional, da Resolução 661 (1990) do Conselho de Segurança das Nações Unidas. Publicado no DO de 8 de agosto de

1990
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99.442 - Decreto de 9 de agosto de 1990 - Altera o Decreto n? 77.919,
de 25 de junho de 1~76. que regulamenta a Lei n? 6.265, de 19 de
novembro de 1975 .(Lei do Ensino no Exército). Publicado no
DO de 10 de agosto de 1990. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2668

99.443 - Decreto de 9 de agosto de 1990 - Dispõe sobre a execução do
Décimo Primeiro Protocolo Adicional ao Acordo de Complementação Econômica, entre o Brasil e o Uruguai (Acordo n? 2). Publicado no DO de la de agosto de 1990.
.............. ..........
99.444 - Decreto de 9 de agosto de 1990 - Dispõe sobre a execução do
Décimo Primeiro Protocolo Adicional ao Acordo Regional de
Abertura de Mercados em Favor do Paraguai (Acordo n? 3), entre
o Brasil e o Paraguai. Publicado no DO de 10 de agosto de 1990..

2670

99.445 - Decreto de 9 de agosto de 1990 - Transfere a realização da IX
Conferência Nacional de Saúde. Publicado no DO de 13 de agosto
de 1990.
.
_
_. .

2671

99.446 - Decreto de 10 de agosto de 1990 - Altera alíquota da Tabela
de Incidência do Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI).
Publicado no DO de 13 de agosto de 1990.

2672

2669

99.446-A - Decreto de 11 de agosto de 1990 - Designa a Cidade do Rio
de Janeiro sede da Conferência das Nações Unidas sobre Meio
Ambiente e Desenvolvimento. Publicado no DO de 16 de agosto de
1990.

2673

99.447 - Decreto de 13 de agosto de 1990 - Abre ao Ministério da
Infra-Estrutura. em favor de diversas Unidades Orçamentárias,
crédito suplementar no valor de Cr$424.974.000,00, para reforço de
dotações consignadas no vigente orçamento. Publicado no DO de
_. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
14 de agosto de 1990. .
99.448 - Decreto de 13 de agosto de 1990 - Excepciona das disposições
do Decreto n? 99.259, de 17 de maio de 1990, os subprojetos que
menciona. Publicado no DO de 14 de agosto de 1990.
99.449 - Decreto de 14 de agosto de 1990 - Abre ao Orçamento Fiscal
da União, em favor de diversos órgãos, crédito suplementar no
valor de Cr$5.800.000.000,00, para reforço de dotações consignadas
no vigente orçamento. Publicado no DO de 15 de agosto de 1990..
99.450 - Decreto de 14 de agosto de 1990 - Excepciona das disposições
do Decreto n'' 99.259, de 17 de maio de 1990, os Programas que
menciona. Publicado no DO de 15 de agosto de 1990.
99.451 - Decreto de 15 de agosto de 1990 - Dispõe sobre a destinação
das atribuições e do acervo técnico-patrimonial do Departamento
Nacional de Obras e Saneamento (DNOS), em extinção, e dá outras providências. Publicado no DO de 16 de agosto de 1990. .....

2673

2674

2675

2676

2676

99.452 - Decreto de 15 de agosto de 1990 - Abre à Presidência da Repúblia, em favor do Estado-Maior das Forças Armadas, crédito
suplementar no valor de Cr$7.370.000,00, para reforço de dotações
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orçamentárias consignadas no vigente orçamento. Publicado no
DO de 16 de agosto de 1990.
....... ... ............... ......

2678

99.453 ~ Decreto de 15 de agosto de 1990 - Cria Grupo de Trabalho
com a finalidade de elaborar projeto de reestruturação do modelo
institucional e econômico-financeiro para o relacionamento das entidades integrantes do setor de energia elétrica. Publicado no DO
de 16 de agosto de 1990.
........ ... ........... .

2678

99.454 - Decreto de 15 de agosto de 1990 - Abre ao Ministério da Ação
Social crédito extraordinário no valor de Cr$300.000.00Q,OO para
reforço de dotação consignada no vigente orçamento. Publicado
no DO de 16 de agosto de 1990. ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2679

99.455 - Decreto de 15 de agosto de 1990 - Abre ao Orçamento da Seguridade Social da União, em favor do Ministério da AÇãO Social,
crédito suplementar no valor de Cr$10.000.000.000,00, para reforço
de dotações consignadas no vigente orçamento. Publicado no DO
de 16 de agosto de 1990.

2680

99.456 - Decreto de 16 de agosto de 1990 - Dispõe sobre o aumento do
capital social da Empresa Brasileira de Aeronáutica S.A. (Embraer). Publicado no DO de 17 de agosto de 1990.

2681

99.457 - Decreto de 16 de agosto de 1990 - Abre à Justiça do Trabalho, em favor de diversas Unidades Orçamentárias, crédito suplementar no valor de Cr$39.774.000,00 para reforço de dotações consignadas no vigente orçamento. Publicado no DO de 17 de agosto
de 1990.
99.458 - Decreto de 16 de agosto de 1990 - Abre ao Ministério do
Exército, em favor da Secretaria de Economia e Finanças, crédito
suplementar no valor de Cr$3.694.000,00, para reforço de dotações
consignadas no vigente orçamento. Publicado no DO de 17 de
agosto de 1990.
99.459 - Decreto de 16 de agosto de 1990 - Abre à Presidência da República e aos Ministérios da Justiça e das Relações Exteriores,
em favor de diversas entidades supervisionadas. crédito suplementar no valor de Cr$110.777.000,OO. para reforço de dotações
consignadas nos vigentes orçamentos. Publicado no DO de 17 de
agosto de 1990.
.
99.460 - Decreto de 16 de agosto de 1990 - Abre à Presidência da República, em favor do Fundo do EMFA, crédito suplementar no valar de Cr$46.726.000,00, para reforço de dotações consignadas no
vigente orçamento. Publicado no DO de 17 de agosto de 1990. ....
99.461 - Decreto de 16 de agosto de 1990 - Abre ao Ministério da
Infra-Estrutura, em favor da Empresa Brasileira de Planejamento
de Transportes, crédito suplementar no valor de Crê 30.000.000,00,
para reforço de dotações consignadas no vigente orçamento. Publicado no DO de 17 de agosto de 1990.
Cal. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 182(4):2755-2775, jul./ago. 1990.
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99.462 - Decreto de 16 de agosto de 1990 - Transfere dotações consignadas no Orçamento Fiscal da União e dá outras providências.
Publicado no DO de 17 de agosto de 1990.
99.463

Decreto de 16 de agosto de 1990 - Regulamenta a Lei n? 8.031,
de 12 de abril de 1990, que cria o Programa Nacional de Désestatizacão e dá outras providências. Publicado no DO de 17 de agosto
de 1990.

2686

-r-

99.464 - Decreto de 16 de agosto de 1990 - Dispõe sobre prioridades,
inclusões no Programa Nacional de Desestatizacão e designação
do Gestor do Fundo Nacional de Desestatizecão. Publicado no DO
de 17 de agosto de 1990.
99.465 - Decreto de 17 de agosto de 1990 - Abre ao Ministério da Justiça, em favor da Fundação Nacional do indio, crédito suplementar no valor de Cr$19.600.000,00 para reforço de dotações consignadas no vigente orçamento. Publicado no DO de 20 de agosto de
1990.
99.466 - Decreto de 17 de agosto de 1990 - Declara- a desnecessidade
de cargos e empregos do Quadro e Tabela Permanentes do Instituto Nacional de Assistência Médica da Previdência Social e dá outras providências. Publicado nó DO de 20 de agosto de 1990 e retificado no DO de 21 de agosto de 1990.
99.467 - Decreto de 20 de agosto de 1990 - Faculta ao Comércio Varejista em geral o funcionamento aos domingos. Publicado no DO de
21 de agosto de 1990.
99.468 - ' Decreto de 20 de agosto de 1990 - Declara insubsistente a disponibilidade de servidores que menciona. Publicado no DO de 21
de agosto de 1990.
.....................................
99.469 - Decreto de 20 de agosto de 1990 - Altera o Decreto n? 99.247,
de 11 de maio de 1990, e dá outras providências. Publicado no DO
de 21 de agosto de 1990.

2687

2713

2715

2716

2717

2718

2719

99.470 - Decreto de 23 de agosto de 1990 - Declara de utilidade pública, para fins de desapropriação. o imóvel situado na Quadra 510
do Setor de Edifícios Públicos Norte (SEPN), em Brasília, Distrito Federal. Publicado no DO de 24 de agosto de 1990. .
;-; _.- 27-19
99.471 - Decreto de 24 de agosto de 1990 - Dispõe sobre a simplificação do Registro Nacional de Transportadores Rodoviários de
Bens, de que trata a Lei nr 7.092. de 19 de abril de 1983. Publicado
no DO de 27 de agosto de 1990
'.....
99.472 - Decreto de 24 de agosto de 1990 - Institui o Documento Especial de Exportação {DE E) . Publicado no DO de 27 de agosto de
1990.
.

2721

2722

99.473 - Decreto de 24 de agosto de 1990 - Dispõe sobre a execução do
Terceiro Protocolo Adicional ao Acordo Comercial n? 17B, no Setor da Indústria de Aparelhos Elétricos, Mecânicos e Térmicos de
Cal. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 182(4):2755-2775, juL/ago, 1990.
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Uso Doméstico, entre o Brasil e a Argentina. Publicado no DO de
27 de agosto de 1990.

2723

99.474 - Decreto de 24 de agosto de 1990 - Transfere os planos, programas e projetos de desenvolvimento, a cargo da Superintendência do Desenvolvimento da Região Centro-Oeste (Sudecol e da Superintendência do Desenvolvimento da Região Sul {Sudesul] , em
extinção, para a Secretaria do Desenvolvimento Regional da Presidência da República. Publicado no DO de 27 de agosto de 1990.

2724

99.475 - Decreto de 24 de agosto de 1990 - Dispõe sobre a descentralização da administração dos portos, hidrovias e eclusas que menciona e dá outras providências. Publicado no DO de 28 de agosto
de 1990.
99.476 - Decreto de 24 de agosto de 1990 - Simplifica o cumprimento
de exigência de prova de quitação de tributos e contribuições fe·
derais e outras imposições pecuniárias compulsórias. Publicado
no DO de 28 de agosto de 1990. ..... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2728

99.477 - Decreto de 27 de agosto de 1990 - Abre ao Ministério da Agricultura e Reforma Agrária, em favor do Departamento Nacional
de Obras Contra as Secas, crédito suplementar no valor de
Cr$30.000.000,OO, para reforço de dotações consignadas no vigente
orçamento. Publicado no DO de 28 de agosto de 1990.

2730

99.478 - Decreto de 27 de agosto de 1990 - Fixa, para o exercício de
1990, o limite global das importações via Zona Franca de Manaus
e Area de Livre Comércio de Tabatinga e dá outras providências.
Publicado no DO de 28 de agosto de 1990.

2731

99.479 - Decreto de 29 de agosto de 1990 - Dispõe sobre a execução do
Trigésimo Primeiro Protocolo Adicional ao Acordo de Alcance
Parcíal de Renegociação das Concessões Outorgadas no Período
1962/80, entre o Brasil e a Argentina (Acordo n:' 1). Publicado no
DO de 30 de agosto de 1990.
. . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . .

2732

99.480 - Decreto de 29 de agosto de 1990 - Dispõe sobre a execução do
Terceiro Protocolo Adicional ao Acordo Comercial n:' 9, no Setor
da Indústria de Geração, Transmissão e Distribuição de Eletricídade, entre o Brasil e o México. Publicado no DO de 30 de agosto
de 1990
_
_..................

2733

99.481 - Decreto de 29 de agosto de 1990 - Dispõe sobre a execução do
Décimo Primeiro Protocolo Adicional ao Acordo de Alcance Parcial de Renegociação das Preferências Outorgadas no Período
196211980, entre o Brasil e a Venezuela (Acordo n? 13). Publicado
no DO de 30 de agosto de 1990
_. . . . .

2734

99.482 - Decreto de 29 de agosto de 1990 - Dispõe sobre a execução do
Sexto Protocolo Adicional ao Acordo de Alcance Parcial de Renegociação das Preferências Outorgadas no Período 1962/80, entre o
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 182(4):2755-2775. jul./ago. 1990.
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Brasil e o México (Acordo n? 9). Publicado no DO de 30 de agosto
de 1990.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..

2735

99.483 - Decreto de 29 de agosto de 1990 - Dispõe sobre a execução do
Segundo Protocolo Adicional ao Acordo Comercial n? 13, no Setor
da Indústria Fonográfica, entre o Brasil, a Argentina, o México e
a Venezuela. Publicado no DO de 30 de agosto de 1990.

2736

99.484 - Decreto de 29 de agosto de 1990 - Dispõe sobre a execução da
Ata de Retificação do Décimo Nono Protocolo Adicional ao Acordo Comercial n? 16, entre o Brasil e a Argentina. Publicado no
DO de 30 de agosto de 1990.
......... ... ............ .. ... ..

2737

99.485 - Decreto de 29 de agosto de 1990 - Dispõe sobre a execução do
Vigésimo Quarto Protocolo Adicional ao Acordo Comercial n? 16,
no Setor da Indústria Petroquímica, entre o Brasil e o Chile. Publicado no DO de 30 de agosto de 1990.
99.486 - Decreto de 29 de agosto de 1990 - Dispõe sobre a execução do
Trigésimo Terceiro Protocolo Adicional ao Acordo de Alcance
Parcial de Renegociação das Preferências Outorgadas no Período
196211980, entre o Brasil e a Argentina (Acordo n? 1). Publicado
no DO de 30 de agosto de 1990.
. . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . .
99.487 - Decreto de 29 de agosto de 1990 - Dispõe sobre a execução do
Primeiro Protocolo Adicional ao Acordo Regional para a Recuperação e Expansão do Comércio, entre o Brasil e o Paraguai. Publicado no DO de 30 de agosto de 1990.
99.488 - Decreto de 29 de agosto de 1990 - Dispõe sobre os pedidos de
vista pertinentes a processos submetidos à deliberação dos Conselhos Deliberativos das Superintendências do Desenvolvimento do
Nordeste (Sudene) e da Amazônia (Sudaml e do Conselho de Administração da Superintendência da Zona Franca de Manaus (Suframa). Publicado no DO de 30 de agosto de 1990.

2738

2739

2740

2741

99.489 - Decreto de 30 de agosto de 1990 - Declara de utilidade pública o Hospital de Caridade Nossa Senhora das Graças/Bossoroca/RS e outras entidades. Publicado no DO de 31 de agosto de
1990.

2742

99.490 - Decreto de 30 de agosto de 1990 - Dispõe sobre o concurso
vestibular para admissão aos cursos de graduação das instituições
de ensino superior e dá outras providências. Publicado no DO de
31 de agosto de 1990.

2743

99.491 - Decreto de 31 de agosto de 1990 - Abre ao Ministério da Agricultura e Reforma Agrária, em favor do Fundo Geral do Cacau,
crédito suplementar no valor de Cr$56.551.000,00, para reforço de
dotações consignadas no vigente orçamento. Publicado no DO de
3 de setembro de 1990.

2744

Cal. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 182(4):2755-2775, jul./ago. 1990.

2774
Pág.

REPUBLICAÇOES
DECRETOS
BIMESTRE JULHO/ AGOSTO DE 1990

99.405 - Decreto de 19 de julho de 1990 - Cria Grupo de Trabalho Interministerial com a finalidade de rever a política indigenista do
Governo brasileiro. Republicado no DO de 2 de agosto de 1990.

2747

RETIFICAÇOES
LEI
BIMESTRE JULHO/AGOSTO DE 1990

8.061 - Lei de 4 de julho de 1990 - Autoriza o Poder Executivo a
abrir ao orçamento da Seguridade Social da União crédito suplementar de Cr$10.000.000.000,OO, para os fins que especifica: Retificada no DO de 31 de julho de 1990
_. . . .

2749

MEDIDA PROVISÚRIA
BIMESTRE JULHO/AGOSTO DE 1990

201 -

Medida Provisória de 31 de julho de 1990 - Autoriza o Poder
Executivo a abrir ao orçamento da União crédito extraordinário,
para os fins que especifica. Retificada no no de 3 de agosto de
1990.

Retificada no

no

.

.

de 6 de agosto de 1990.

2749
2750

DECRETOS
BIMESTRE MAIO/JUNHO DE 1990

99.347 - Decreto de 26 de junho de 1990 - Modifica o art. 6:" do Regulamento para Salvaguarda de Assuntos Sigilosos, aprovado pelo
Decreto n:' 79.099, de 6 de janeiro de 1977. Publicado no DO de 27
de junho de 1990 e retificado no DO de 13 de julho de 1990.

2750

BIMESTRE JULHO/AGOSTO DE 1990

99.373 - Decreto de 4 de julho de 1990 - Aprova a Estrutura Regimental da Secretaria de Assuntos Estratégicos da Presidência da República. Retificado no DO de 17 de julho de 1990.
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99.466 - Decreto de 17 de agosto -de 1990 - Declara a desnecessidade
de cargos e empregos do Quadro e Tabela Permanentes do Instituto Nacional de Assistência Médica da Previdência Social e dá outras providências. Retificado no DO de 21 de agosto de 1990.

2752
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A
ACIDENTE NUCLEAR
-

Tratado.

Decreto Legislativo n? 24, de 29 de agosto de 1990.
AÇÚCAR
Exportação e importação
Controle.
Medida Provisória n? 205, de 7 de agosto de 1990.

2535

2503

ADOLESCENTE

-

Estatuto.
Lei n? 8.069. de 13 de julho de 1990.

2379

AFRlCA
Tratado
Cooperação técnica
Brasil, América Latina e Organização Internacional do Trabalho
IOIT).
Decreto Legislativo n? 16, de 11 de julho de 1990.

2528

ALCOOL
Exportação e importação
Controle.
Medida Provisória n? 205, de 7 de agosto de 1990.

2503

ALlMENTAÇAo ANIMAL
Produção
Registro - Isenção.
Decreto n? 99.427, de 31 de julho de 1990.

2648
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AMERICA LATINA
Tratado
Cooperação técnica
Brasil, Africa e Organização Internacional do Trabalho (OIT).

Decreto Legislativo n? 16, de 11 de julho de 1990.

2528

ANALISTA DE SISTEMAS
Referência funcional
Lei n? 8.067, de 12 de julho de 1990.

2378

AREA DE LIVRE COMÉRCIO DE TABATINGA
- Importação - Limite global.
Decreto n? 99.478, de 27 de agosto de 1990.

2731

ARGENTINA
Tratado
Indústria (uso doméstico)
Brasil x Argentina.

Decreto n? 99.473, de 24 de agosto de 1990

.

2723

ARGENTINA
Tratado
Indústria (uso doméstico)
Brasil x Argentina.

Decreto n? 99.473, de 24 de agosto de 1990

.

Indústria Fonográfica
Brasil, México e Venezuela.
Decreto n? 99.483, de 29 de agosto de 1990

Renegociação das Concessões Outorgadas
Brasil.
Decreto n:' 99.479, de 29 de agosto de 1990
Decreto n? 99.486. de 29 de agosto de 1990.
Sanidade Vegetal
Brasil, Chile. Paraguai e Uruguai.
Decreto Legislativo n? 19. de 9 de agosto de 1990.
Tratado Comercial
Brasil.
Decreto n? 99.484, de 29 de agosto de 1990.
ASSOCIAÇAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE CA·
PAO BONITO
- Utilidade pública - Declaração.
Decreto n? 99.489, de 30 de agosto de 1990.
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ASSOCIAÇAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE HUMAlTA
Utilidade pública -

Declaração.

2742

Decreto n? 99.489, de 30 de agosto de 1990.
ASSUNTO SIGILOSO
Regulamento -

Alteração.

Decreto n.O 99.347, de 26 de junho de 1990 (publicado no DO de 27
de junho de 1990 e retificado no DO de 13 de julho de 1990.

2750

ATO INTERNACIONAL
Acordo Comercial n~ 9, no Setor de Indústria de Geração, Transmissão e Distribuição de Eletricidade, entre o Brasil e o México
Terceiro Protocolo Adicional.

Decreto n? 99.480, de 29 de agosto de 1990. .

.

2733

Acordo Comercial n? 13, no Setor de Indústria Fonográfica, entre
o Brasil, a Argentina, o México e a Venezuela
Segundo Protocolo Adicional.
Decreto n? 99.483. de 29 de agosto de 1990. .
.

2736

Acordo Comercial n? 16, entre o Brasil e a Argentina
Décimo Nono Protocolo Adicional
Ata de Retificação.
Decreto n~ 99.484, de 29 de agosto de 1990
.

2737

Acordo Comercial n? 16, no Setor de Indústria Petroquímica, entre o Brasil e o Chile
Vigésimo Quarto Protocolo Adicional.
Decreto n~ 99.485, de 29 de agosto de 1990.

2738

Acordo Comercial n? 17B, no Setor de Indústria de Aparelhos Elétricos, Mecânicos e Térmicos de Uso Doméstico, entre o Brasil e a
Argentina
Terceiro Protocolo Adicional.
Decreto n? 99.473. de 24 de agosto de 1990.

2723

Acordo de Alcance Parcial de Renegociação das Concessões Outorgadas no Período 1962180. entre o Brasil e a Argentina (Acordo
n? 01)
Trigésimo Primeiro Protocolo Adicional.
Decreto n~ 99.479. de 29 de agosto de 1990.

2732

Acordo de Alcance Parcial de Renegociação das Preferências Outorgadas no Período 196211980. entre o Brasil e a Argentina (Acordo n? 1)
Trigésimo Terceiro Protocolo Adicional.
Decreto n? 99.486, de 29 de agosto de 1990.

2739
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Acordo de Alcance Parcial de Renegociação das Preferências Outorgadas no Período 1962/80, entre o Brasil e o México (Acordo n?
9) Sexto Protocolo Adicional.
Decreto n? 99.482, de 29 de agosto de 1990.

2735

Acordo de Alcance Parcial de Renegociação das Preferências Outorgadas no Período 1962/80, entre o Brasil e a Venezuela (Acordo
n? 13)
Décimo Primeiro Protocolo Adicional.
Decreto n? 99.481, de 29 de agosto de 1990. .... . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2734

Acordo de Complementação Econômica, entre o Brasil e o Uruguai
(Acordo n? 2)
Décimo Primeiro Protocolo Adicional.
Decreto n? 99.443, de 9 de agosto de 1990.
.
'"

2669

Acordo de Cooperação Cultural, Educacional e Científica, entre o
Governo da República Federativa do Brasil e o Governo da República da Finlândia.
Decreto Legislativo n? 21, de 23 de agosto de 1990.

2532

Acordo entre o Governo da República Federativa do Brasil e o
Governo da República do Suriname para a Prevenção, Controle e
Repressão de Produção, Tráfico e Consumo Ilícitos de Entorpecentes e Substâncias Psicotrópicas.
Decreto Legislativo n? 15, de 2 de julho de 1990.

2527

Acordo para Cooperação Técnica com outros Países da América
Latina e da Ãfrica entre o Brasil e a Organização Internacional do
Trabalho (OIT), concluído em Genebra.
.
Decreto Legislativo n? 16, de 11 de julho de 1990.

2528

Acordo Regional de Abertura de Mercados em Favor do Paraguai
(Acordo n? 3), entre o Brasil e o Paraguai
Décimo Primeiro Protocolo Adicional.
Decreto n? 99.444, de 9 de agosto de 1990.

2670

Acordo Regional para a Recuperação e Expansão do Comércio,
entre o Brasil e o Paraguai
Primeiro Protocolo Adicional.
Decreto n? 99.487, de 29 de agosto de 1990.

2740

Convenção sobre Pronta Notificação de Acidente Nuclear e Convenção sobre Assistência no caso de Acidente Nuclear ou Emergência Radiológica, aprovadas em Viena.
Decreto Legislativo n? 24, de 29 de agosto de 1990.

2535

Convênio entre os Governos da República Federativa do Brasil,
da República Argentina, da República do Chile, da República do
Paraguai e da República Oriental do Uruguai sobre a Constituição
do Comitê Regional de Sanidade Vegetal (Cosave) .
Decreto Legislativo n? 19, de. 9 de agosto de 1990.

2531
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AVIAÇAO AGRICOLA
_ Exploração
Registro - Isenção.
Decreto n:' 99,:427, de 31 de julho de 1990.

2648

B
BEBIDA
- Registro - Renovação.
Decreto n? 99.426, de 31 de julho de 1990.

2647

BIBLIOTECA NACIONAL
- Natureza jurídica.
Medida Provisória n? 206, de 8 de agosto de 1990.

2504

BÚNUS DO TESOURO NACIONAL (BTN)
Atualização.
Medida Provisória n? 200, de 27 de julho de 1990.
Medida Provisória n? 212, de 29 de agosto de 1990.

2491
2516

BTN
V. Bônus do Tesouro Nacional.

c
CADASTRO NACIONAL DO TRABALHADOR
Alteração.

2581

Decreto n? 99.378, de 11 de julho de 1990.
CADERNETA DE POUPANÇA
- Depósito - Atualização.
Medida Provisória n.O 200, de 27 de julho de 1990.

2491

cAMARA DOS DEPUTADOS
- Crédito suplementar
Diversas Unidades Orçamentárias.
Decreto n? 99.398, de 18 de julho de 1990.

2601

CAMBIO
- Imposto - Regulamentação.
Decreto n? 99.374, de 9 de julho de 1990.

2575

CAPITAL SOCIAL
Empresa, Brasileira de Aeronáutica (Embraer).
Decreto n? 99.456, de 16 de agosto de 1990. '"

.

2681
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CARGO E EMPREGO
Desnecessidade - Declaração
Comissão de Valores Mobiliários.
Decreto n? 99.362, de 2 de julho de 1990.
Comissão Nacional de Energia Nuclear (CNEN).
Decreto n? 99.366, de 3 de julho de 1990
.
Fundação Centro de Formação do Servidor Público.
Decreto n'' 99.383, de 12 de julho de 1990.
Fundação do Cinema Brasileiro (extinta).
Decreto n? 99.399, de 18 de julho de 1990
.
Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE)
Decreto n? 99.362, de 2 de julho de 1990.
.
.
Fundação Nacional de Artes Cênicas (extinta).
Decreto n? 99.399, de 18 de julho de 1990
.
Fundação Nacional Pró-Memória (Pró-Memória).
Decreto n? 99.387, de 12 de julho de 1990....
Instituto do Açúcar e do Álcool (IAA) (extinto).
Decreto n? 99.399, de 18 de julho de 1990

2553
2558
2586
2602
2553
2602

2591
.

2602

Instituto Nacional de Assistência Médica da Previdência Social
(INAMPS).
Decreto n? 99.466, de 17 de agosto de 1990 (publicado no DO de 20
de agosto de 1990). .
.
(Retificado no DO de 21 de agosto de 1990)
.
Ministério da Aeronáutica.
Decreto n? 99.367, de 3 de julho de 1990.
Decreto n? 99.368, de 3 de julho de 1990.

2716
2752

Ministério da Cultura (extinto).
Decreto n? 99.384,· de 12 de julho de 1990.
Decreto n? 99.386, de 12 de julho de 1990.
Ministério da Marinha.
Decreto n? 99.420, de 26 de julho de 1990.
Ministério da Saúde.
Decreto n? 99.371, de 3 de julho de 1990.....
Ministério das Comunicações (extinto).
Decreto n? 99.419, de 26 de julho de1990....

2559
2560
2587
2590

.

.

2641

2563
2640

Ministério das Minas e Energia (extinto).
Decreto n? 99.419, de 26 de julho de 1990.
Ministério das Relações Exteriores.
Decreto n:' 99.363, de 2 de julho de 1990
Ministério do Interior (extinto).
Decreto n? 99.384, de 12 de julho de 1990.
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2554
2587
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COMISSAO DE REAVALIAÇAO DE INCENTIVOS FISCAIS
- Criação
Decreto n? 99.435, de I? de agosto de 1990.

2657

COMISSAO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Cargo e emprego
Desnecessidade - Declaração.
Decreto n? 99.362, de 2 de julho de 1990.
Crédito suplementar.
Decreto n? 99.423, de 27 de julho de 1990.
- Servidor Público
Disponibilidade remunerada.
Decreto n? 99.362, de 2 de julho de 1990.

2553
2644

2553

COMISSAO NACIONAL DE ENERGIA NUCLEAR ICNEN)
Cargo e emprego
Desnecessidade - Declaração.
Decreto n? 99.366, de 3 de julho de 1990.
Crédito suplementar.
Decreto n? 99.413. de 25 de julho de 1990.
Servidor Público
Disponibilidade remunerada.
Decreto n? 99.366. de 3 de julho de 1990.
COMPLEMENTAÇAO ECONOMICA
Tratado
Brasil X Uruguai.
Decreto n:' 99.443, de 9 de agosto de 1990

2558
2634

2558

"

2669

CONCORRENCIA
- Normas
Departamento Nacional de Proteção e Defesa Econômica (DNPE).
Medida Provisória n.O 204, de 2 de agosto de 1990.

2499

CONCURSO VESTIBULAR
Decreto n? 99.490, de 30 de agosto de 1990.

2743

CONFERENCIA DAS NAÇOES UNIDAS SOBRE MEIO AMBIENTE
E DESENVOLVIMENTO
Sede
Rio de Janeiro (RJ).
Decreto n:' 99.446-A, de 11 de agosto de 1990.

2673

'"

CONGRESSO NACIONAL
Remuneração.

Decreto Legislativo n.O 23, de 27 de agosto de 1990.
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CONIN
- V. Conselho Nacional de Informática e Automação.
CONSELHO DA JUSTIÇA FEDERAL
Imóvel Urbano - Desapropriação
Brasília (DF).
Decreto n? 99.470, de 23 de agosto de 1990...

2719

CONSELHO DE SEGURANÇA DAS NAÇOES
-

Resolução 661 - Execução.

Decreto n? 99.441, de 7 de agosto de 1990.

2668

CONSELHO MONETARIO NACIONAL
Papel-Moeda
Emissão - Homologação.
Decreto Legislativo n? 18, de 9 de agosto de 1990.
Decreto Legislativo n? 20, de 15 de agosto de 1990.
CONSELHO
(CONIN)
-

NACIONAL

DE

INFORMATICA

E

2530
2532
AUTOMAÇAO

Composição.

2614

Decreto n? 99.406, de 19 de julho de 1990.
CONSELHO NACIONAL DE SAÚDE
-

Organização.
Decreto n? 99.438, de 7 de agosto de 1990

.

2661

CONTRIBUIÇAO SINDICAL
-

Extinção.

Moeda Provisória n? 215, de 30 de agosto de 1990.

2523

COOPERAÇAO CIENTÍFICA

Tratado
Brasil X Finlândia.
Decreto Legislativo n:' 21, de 23 de agosto de 1990.

2532

COOPERAÇAO CULTURAL
Tratado
Brasil X Finlândia

Decreto Legislativo n? 21, de 23 de agosto de 1990.

2532

COOPERAÇAO EDUCACIONAL
Tratado
Brasil x Finlândia.

Decreto Legislativo n? 21, de 23 de agosto de 1990

2532

COOPERAÇAO TÉCNICA
Tratado
Brasil, África, América Latina e Organização Internacional do
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Trabalho (OIT).

Decreto Legislativo n? 16, de 11 de julho de 1990
CORPO DE BOMBEIROS
-

2528

Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI) - Isenção.
Lei n? 8.058, de 2 de julho de 1990
.

2367

CREDITa ADICIONAL
-

Ministério da Justiça.

Decreto n? 99.382, de 11 de julho de 1990
-

.

Ministério das Relações Exteriores.
Decreto n? 99.382, de 11 de julho de 1990.

Orçamento da União.
Decreto n? 99.390, de 13 de
Presidência da República.
Decreto n? 99.382, de 11 de
- Transferências a Estados,
Decreto n? 99.382, de 11 de

2585

julho de 1990
julho de 1990.
Distrito Federal e Municípios.
julho de 1990

2585

.

2594
2585

.

2585

CREDITO ESPECIAL
-

-

Departamento Nacional de Estradas de Rodagem (DNER).
Lei n~ 8.065, de 4 de julho de 1990
.
Decreto n? 99.424, de 27 de julho de 1990. .
Secretaria de Desenvolvimento Regional.
Decreto n? 99.390, de 13 de julho de 1990.
Secretaria do Meio Ambiente.
Decreto n:' 99.390, de 13 de julho de 1990.
Tribunal Regional do Trabalho da 6':.' Região.
Decreto n~ 99.412, de 25 de julho de 1990

.

2376
2645
2594
2594

.

2634

Ministério da Ação Social.
Medida Provisória n~ 201, de 31 de julho de 1990 (publicada no
DO, de 1? de agosto de 1990).
..
(Retificada no DO de 3 de agosto de 1990). .
Decreto n? 99.454, de 15 de agosto de 1990. .... ..
Medida Provisória n? 214, de 30 de agosto de 1990.
...
Ministério da Justiça.
Medida Provísória n? 208, de 17 de agosto de 1990.

2495
2495
2679
2522

CREDITO EXTRAORDINÁRIO
-

-

2507

CREDITO SUPLEMENTAR
Câmara dos Deputados.
Diversas Unidades Orçamentárias.
Decreto n? 99.398, de 18 de julho de 1990.
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Comissão de Valores Mobiliários.

Decreto n? 99.423, de 27 de julho de 19~W

-

.

2644

.

2634

.

2730

.

2596

Empresa Brasileira de Assistência Técnica e Extensão Rural (Embrater}.
Decreto n.O 99.392, de 13 de julho de 1990:
.

2596

Comissão Nacional de Energia NUClear (CNEN).
Decreto n? 99.413, de 25 de julho de 1990
Departamento Nacional de Obras Contra as Secas (DNOCS).
Decreto n? 99.477, de 27 de agosto de 1990
Departamento Nacional de Obras de Saneamento (DNOS).
Decreto n? 99.392, de 13 de julho de 1990.
.

Empresa Brasileira de Planejamento de Transportes (Geípot] ,
Decreto n? 99.461, de 16 de agosto de 1990
.
Empresa Brasileira de Transportes Urbanos (EBTU).
Decreto n? 99.392, de 13 de julho de 1900
.
Empresa de Portos do Brasil (Portobrás}.
Decreto n:' 99.392, de 13 de julho de 1990
-

2685

2596
.

Encargos Previdenciários da União.
Supervisão - Ministério da Economia, Fazenda e Planejamento.
Decreto n? 99.380, de 11 de julho de 1990
.
Estado- Maior das Forças Armadas.
Decreto n? 99.414, de 25 de julho de 1990
.
Decreto n? 99.439, de 7 de agosto de 1990.
Decreto n? 99.452, de 15 de agosto de 1990..
Diversas Unidades Orcamentérias.
Decreto n? 99.394, de 13 de julho de 1990
.
Fundação Nacional do Indio IFunai).
Decreto n? 99.465, de 17 de agosto de 1990
.
Fundação Nacional para Educação de Jovens e Adultos (Educar).
Decreto n:' 99.392, de 13 de julho de 1990
.
Imprensa Nacional.
Fundo de Imprensa Nacional.
Decreto n? 99.365, de 3 de julho de 1990. .
.
Instituto Brasileiro do Café (IBC).
Decreto n? 99.392, de 13 de julho de 1990
.
Instituto do Açúcar e do Álcool (lAA).
Decreto n? 99.392, de 13 de julho de 1990
.
Instituto Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial.
Decreto n? 99.365, de 3 de julho de 1990
.
Justiça do Trabalho.
Decreto n? 99.379, de 11 de julho de 1990
.

2596

2583

2635
2666
2678
2598

2715
2596

2557
2596

2596

2557
2582
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Diversas Unidades Orçamentárias.

Decreto n? 99.398, de 18 de julho de 1990
Decreto n? 99.457, de 16 agosto de 1990. .
- Justiça Eleitoral.
Lei n? 8.063. de 4 de julho de 1990
Decreto n? 99.397, de 18 de julho de 1990

.
.

2601
.2682

.
.

2375
2600

Justiça Federal.
Decreto n? 99.379, de 11 de julho de 1990.
-

2582

Ministério da Ação Social.
Lei n? 8.061, de 4 de julho de 1990 (publicada no DO de 5 de julho

de 1990)
(Retificada no
Decreto n? 99.389,
Decreto n? 99.410,
Decreto n? 99.415,
Decreto n? 99.455,

.
DO de 31 de julho de 1990),
de 13 de julho de 1990
de 24 de julho de 1990
de 25 de julho de 1990
de 15 de agosto de 1990

.
.
.
.
_ .

2373
2749
2593
2619
2636
2680

Ministério da Aeronáutica.

2582

Decreto n? 99.379, de 11 de julho de 1990.
Diversas Unidades Orçamentárias.

Decreto n? 99.393, de 13 de julho de 1990
Decreto n? 99.394, de 13 de julho de 1990.
-

_

.

2597
2598

Ministério da Agricultura e Reforma Agrária.

2637

Decreto n? 99.416, de 25 de julho de 1990.
Fundo Geral do Cacau.

Decreto n? 99.491, de 31 de agosto de 1990
-

Ministério da Economia, Fazenda e Planejamento.
Lei n:' 8.060, de 4 de julho de 1990.
.
Decreto n? 99.422, de 27 de julho de 1990

.
.

2373

.

2343

Transferências a Estados, Distrito Federal e Municípios.
Decreto n? 99.380, de 11 de julho de 1990
.
Ministério da Educação.
Lei n? 8.062, de 4 de julho de 1990
Lei n? 8.064, de 4 de julho de 1990
Decreto n? 99.389, de 13 de julho de 1990
-

2744

2583

_

.
'
.

2374

2376
2593

Ministério da Infra-Estrutura.

Decreto n? 99.381, de 11 de julho de 1990.

2583

Diversas Unidades Orçamentárias.
Decreto n? 99.447, de 13 de agosto de 1990
Ministério da Justiça.
Decreto n? 99.365, de 3 de julho de 1990
Decreto n? 99.388, de 13 de julho de 1990
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2673
2557

2592
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Entidades Supervisionadas.
Decreto n? 99.459, de 16 de agosto de 1990.
Ministério da Marinha
Diversas Unidades Orçamentárias.
Decreto n:' 99.393, de 13 de julho de 1990.
Decreto n:' 99.394, de 13 de julho de 1990.
Ministério das Relações Exteriores.
Decreto n,O 99.388, de 13 de julho de 1990.
Entidades Supervisionadas.
Decreto n.O 99.459, de 16 de agosto de 1990.
Ministério da Saúde.
Decreto n" 99.389, de 13 de julho de 1990.
Ministério do Exército.
Diversas Unidades Orçamentárias.
Decreto n:' 99.393~ de 13 'de julho de 1990.
Decreto n:' 99.394, de 13 de julho de 1990.
Ministério do Trabalho e da Previdência Social.
Decreto n:' 99.389, de 13 de julho de 1990. .

2683

2597
2598
2592
2683
2593

2597
2598
2593

.

Ministério Público da União.
Decreto n.O 99.372, de 3 de julho de 1990.
-

2564

Orçamento da União.

Decreto n? 99.372, de 3 de julho de 1990
Lei n? 8.066, de 6 de julho de 1990.
Diversos Órgãos.
Decreto n? 99.380, de 11 de julho de 1990
Decreto n:' 99.449, de 14 de agosto de 1990

2564
2377

.

.

2583
2675

.

Poder Judiciário.

Decreto n" 99.372, de 3 de julho de 1990.

.

Poder Legislativo.
Decreto n:' 99.372, de 3 de julho de 1990
Presidência da República.
Lei n:' 8.062, de 4 de julho de 1990.
Decreto n:' 99.390, de 13 de julho de 1990.
Decreto n.o 99.459, de 16 de agosto de 1990.

.

.

2564

.

2564

.

2374
2594
2683

Fundo do EMFA.

Decreto n? 99.460, de 16 de agosto de 1990
Secretaria da Ciência e Tecnologia.
Decreto n? 99.389, de 13 de julho de 1990..
-

Secretaria de Economia e Finanças.
Decreto n? 99.458, de 16 de agosto de 1990

.
.

2684
2593

.
.

2683
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Senado Federal.
Diversas Unidades Orçamentárias.

Decreto n? 99.398, de 18 de julho de 1990. .
.
Serviço Federal de Processamento de Dados (Serprol.
Decreto n? 99.391, de 13 de julho de 1990. .
.
- Superintendência de Seguros Privados.
Decreto n? 99.440, de 7 de agosto de 1990.
.
.
Superintendência do Desenvolvimento da Região Centro-Oeste

2601
2595
2667

(Sudecol.

Decreto n? 99.392, de 13 de julho de 1990.
.
.
- Superintendência do Desenvolvimento da Região Sul (Sudesull.
Decreto n? 99.392, de 13 de julho de 1990.
.
.
- Superintendência Nacional do Abastecimento (Sunab).
Decreto n? 99.391, de 13 de julho de 1990.

2596
2596
2595

CRIANÇA

-

Estatuto.
, Lei n? 8.069, de 13 de julho de 1990.

2379

CRIME HEDIONDO

Lei n? 8.072, de 25 de julho de 1990.

2447

CURSO
Organização
Pará.
Decreto n? 99.434, de 31 de julho de 1990.

2656

Pelotas (RS).
Decreto n? 99.395, de 18 de julho de 1990.

2599

CURSO PREPARATORIO.
Ensino militar.

Decreto n? 99.376, de 10 de julho de 1990.

2579

D
DELEGACIAS REGIONAIS DO TRABALHO
Incorporação.
Instituto Nacional do Seguro Social (INSS).
Medida Provisória n:' 216, de 31 de agosto de 1990.

DEPARTAMENTO DA RECEITA FEDERAL
Tributos
Prova de quitação - Simplificação.
Decreto n? 99.476, de 24 de agosto de 1990.
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DEPARTAMENTO NACIONAL DE ESTRADAS DE RODAGEM
IDNERI
Crédito especial.
Lei n:' 8.065, de 4 de julho de 1990
.
Decreto n." 99.424, de 27 de julho de 1990
.
-

Transportadores rodoviários - Registro
Decreto n? 99.471, de 24 de agosto de 1990

2376
2645

.

2721

DEPARTAMENTO NACIONAL DE OBRAS CONTRA AS SECAS
IDNOCSI
-

Crédito suplementar.

Decreto n:' 99-477, de 27 de agosto de 1990.
DEPARTAMENTO NACIONAL DE OBRAS E
IDNOSI
Acervo técnico-patrimonial - Transferência.
Decreto n:' 99.451, de 15 de agosto de 1990

.

.

.

Atribuições - Transferência.
Decreto n:' 99.451, de 15 de agosto de 1990.....
Crédito suplementar.
Decreto n? 99.392, de 13 de julho de 1990

2730

SANÉAMENTO

2676
2676

.

2596

.

2719

DESAPROPRIAÇAO
Imóvel rural
Brasília (DF).
Decreto n? 99.470, de 23 de agosto de 1990

DESESTATIZAÇAO
Programa Federal de Desestatizacão.
Decreto n:' 99.377, de 11 de julho de 1990.
Programa Nacional de Desestatizacão.
Comissão Diretora - Membros.
Decreto Legislativo n" 17, de 11 de julho de 1990.

2580

2529

Regulamentação.
Decreto n? 99.463. de 16 de agosto de 1990.

2687

DESPESA PÚBLICA
Empenho
Alteração.
Decreto n? 99.448, de 13 de agosto de 1990.
Decreto n? 99.450, de 14 de agosto de 1990.

2674
2676

DISPONIBILIDADE REMUNERADA
Servidor público
Comissão de Valores Mobiliários.
Decreto n? 99.362. de 2 de julho de 1990.

2553

Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 182(4):2777-2827, jul./ago. 1990.
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Comissão Nacional de Energia Nuclear (CNEN).

2558

Decreto n? 99.366, de 3 de julho de 1990.
Fundação Centro de Formação do Servidor Público.
Decreto n? 99.383, de 12 de julho de 1990.
.

.

2586

Fundação do Cinema Brasileiro (extinta)
Decreto n? 99.399, de 18 de julho de 1990

.

2602

Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).
Decreto n? 99.362, de 2 de julho de 1990
.
Fundação Nacional de Artes Cênicas (extinta).
Decreto n? 99.399, de 18 ele julho de 1990
.
Fundação Nacional Pró-Memória (Pró-Memória).
Decreto n? 99.387, de 12 de julho de 1990
.
Instituto do Açúcar e do Álcool (IAA) (extinto).
Decreto n? 99.399, de 18 de julho de 1990
.

2553
2602
2591
2602

Instituto Nacional de Assistência Médica da Previdência Social

(1NAMP8).
Decreto n? 99.466, de 17 de agosto de 1990 (publicado no DO de 20
de agosto de 1990). .
(Retificado no DO de 21 de agosto de 1990)
Ministério da Aeronáutica.
Decreto n? 99.367, de 3 de julho de 1990
Decreto n? 99.368, de 3 de julho de 1990

.
.

2716

.

2559
2560

.
.

2587
2590

.

2752

Ministério da Cultura (extinto).

Decreto n? 99.384, de 12 de julho de 1990
Decreto n:' 99.386, de 12 de julho de 1990
Ministério da Marinha.

Decreto n? 99.420, de 26 de julho de 1990.

2641

Ministério da Saúde.
Decreto n? 99.371, de 3 de julho de 1990

.

2563

Ministério das Comunicações (extinto).
Decreto n? 99.419, de 26 de julho de 1990

.

2640

Ministério das Minas e Energia (extinto).
Decreto n? 99.419, de 26 de julho de 1990

.

2640

Ministério das Relações Exteriores.
Decreto n? 99.363, de 2 de julho de 1990

.

2554

Ministério do Interior (extinto).
Decreto n? 99.384, de 12 de julho de 1990.

2587

Ministério do Trabalho (extinto).
Decreto n? 99.384, de 12 de julho de 1990

.

2587

Ministério dos Transportes (extinto).
Decreto n? 99.375, de 9 de julho de 1990
Decreto n? 99.419, de 26 de julho de 1990

.
.

2578
2640

Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 182(4):2777-2827, jul./ago. 1990.
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Secretaria de Planejamento e Coordenação da Presidência da República (Seplan) (extinta).
Decreto n? 99.383. de 12 de julho de 1990
.
Superintendência do Desenvolvimento da Região Centro-Oeste
(Sudecol (extinta).
Decreto n? 99.399, de 18 de julho de 1990.
.
.
Superintendência Nacional do Abastecimento (Sunab).
Decreto n? 99.362, de 2 de julho de 1990.
.
.

Alteração
Fundação Nacional do Índio (Funai).
Decreto n? 99.468, de 20 de agosto de 1990.....
Ministério da Agricultura (extinto).
Decreto n? 99.409. de 23 de julho de 1990
.
Superintendência de Campanhas de Saúde Pública (Sucam).
Decreto n? 99.401, de 18 de julho de 1990.
.

2586

2602

2553

2718
2618
.

2605

Superintendência do Desenvolvimento da Região Centro-Oeste
(Sudeco).
Decreto n? 99.469, de 20 de agosto de 1990
.

2719

DNER
- V. Departamento N acionaI de Estradas de Rodagem.
DNOS
- V. Departamento Nacional de Obras de Saneamento.
DOTAÇAO ORÇAMENTARIA
Transferência.
Decreto n? 99.462, de 16 de agosto de 1990.

2686

E
EBTU
- V. Empresa Brasileira de Transportes Urbanos.
EDUCAR
- V. Fundação Nacional para Educação de Jovens e Adultos.
EFETIVO MILITAR
Ministério do Exército.
Lei n? 8.071, de 17 de julho de 1990.
Decreto n? 99.402, de 19 de julho de 1990.

2446
2606

ELETRICIDADE
Tratado
Brasil x México.
Decreto n? 99.480, de 29 de agosto de 1990....

2733
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EMBAIXADA DO BRASIL
Criação

Namíbla.
Decreto n? 99.404, de 19 de julho de 1990.
Víetnam.
Decreto n? 99.421, de 26 de julho de 1990.

2612

2642

EMBRAER
- V. Empresa Brasileira de Aeronáutica.
EMBRATER
- V. Empresa Brasileira de Assistência Técnica e Extensão Rural.
EMPENHO
- Despesa pública
Alteração.

Decreto n? 99.448, de 13 de agosto de 1990.

2674

Decreto n? 99.450, de 14 de agosto de 1990.

2676

EMPRESA BRASILEIRA DE AERONAUTICA IEMBRAERI
- Capital social.
Decreto n? 99.456. de 16 de março de 1990
.

2681

EMPRESA BRASILEIRA DE ASSISTENCIA TECNICA E EXTEN·
SAO RURAL IEMBRATER)
- Crédito suplementar.
Decreto n? 99.392, de 13 de julho de 1990.

2596

EMPRESA BRASILEIRA DE PLANEJAMENTO DE TRANSPORTES
IGEIPOT)
- Crédito Suplementar.
Decreto n? 99.461, de 16 de agosto de 1990.....

2685

EMPRESA BRASILEIRA DE TRANSPORTES URBANOS IEBTU)
- Crédito suplementar.
Decreto n? 99.392, de 13 de julho de 1990 ...

2596

EMPRESA DE PORTOS DO BRASIL IPORTOBRASI
Crédito suplementar.
Decreto n? 99.392, de 13 de julho de 1990.

2596

-

Subsidiárias - Descentralização.
Decreto n? 99.475. de 24 de agosto de 1990.

2727

EMPRESTIMO EXTERNO
-

União Federal.

Resolução n? 28. de 3 de julho de 1990.
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília. 182(4):2777-2827, jul./ago. 1990.

2537

2795
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ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS DA UNIÃO
Crédito suplementar.
Supervisão - Ministério da Economia, Fazenda e Planeiamento.
Decreto n:' 99.380, de 11 de julho de 1990
~.........
ENERGIA ATOMICA
-

'2583

Tratado.

Decreto Legislativo n.O 24, de 29 de agosto de 1990.

2535

ENERGIA ELÉTRICA
- Instruções Gerais do Plano de Contas do Serviço Público de Energia Elétrica - Alteração.
Decreto n? 99.429, de 31 de julho de 1990
.
- Modelo institucional e econômico-financeiro
Reestruturação
Decreto n:' 99.453, de 15 de agosto de 1990.

2678

ENERGIA HIDRÁULICA
Aproveitamento - Concessão
Ministério da Infra-Estrutura.
Decreto n? 99.428, de 31 de julho de 1990.

2650

2652

ENSINO MILITAR
Alteração.
Decreto n:' 99.442, de 9 de agosto de 1990.
- Curso preparatório.
Decreto n? 99.376, de 10 de julho de 1990.

2579

ENTORPECENTE
Tratado
Brasil x Suriname.
Decreto Legislativo n? 15, de 2 de julho de 1990.

2527

ESCOLA TÉCNICA FEDERAL DO PARÁ
Curso - Organização
Pará
Decreto n:' 99.434, de 31 de julho de 1990.

2656

ESCOLA TECNICA FEDERAL DE PELOTAS
Curso superior - Organização
Pelotas (RS).
Decreto n? 99.395, de 18 de julho de 1990.

2599

ESTABELECIMENTO ESCOLAR
Função gratificada.
Medida Provisória n? 209, de 21 de agosto de 1990.....
Mensalidade escolar - Reajustamento.
Medida Provisória n? 207, de 13 de agosto de 1990
.

2668

2508
2504

Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 182(4):2777-2827, Iul.Zago. 1990.
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ESTADO-MAIOR DAS FORÇAS ARMADAS
- Crédito suplementar.
Decreto n? 99.414, de 25 de julho de 1990.
Decreto n? 99.439, de 7 de.agosto de 1990
Decreto n? 99.452, de 15 de agosto de 1990.
Diversas Unidades Orçamentárias.
Decreto n? 99.394, de 13 de julho de 1990.

'"

2635
2666
2678
2598

ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
Lei n? 8.069, de 13 de julho de 1990.

2379

EXPORTAÇÀO
-

Controle
Açúcar.
Medida Provisória n? 205, de 7 de agosto de 1990.
Álcool.
Medida Províeorie n? 205, de 7 de agosto de 1990.

Mel.
Medida Provisória n? 205, de 7 de agosto de 1990.
- Documento Especial de Exportação (DEE) - Instituição.
Decreto nr 99.472, de 24 de agosto de 1990.

2503
2503
2503

..

2722

F
FERTILIZANTE
Produção
Registro - Isenção.
Decreto n? 99.427, de 31 de julho de 1990.

2648

FINLÀNDIA
Tratado
Cooperação cient.ifioa, cultural e educacional
Brasil.
Decreto Legislativo n? 21, de 23 de agosto de 1990.
FNDE
- V. Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação.

2532

FORÇAS ARMADAS
- Compensação pecuniária - Concessão.
Decreto n? 99.425, de 30 de julho de 1990.
FRIGORíFICO
- Cadastramento.
Decreto n? 99.427, de 31 de julho de 1990 ;
FUNAI
- V. Fundação Nacional do Índio.
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 182(4):2777-2827, jul.Zago. 1990.

2646

'"

2648

2797
Pág.

FUNÇAO DE DIREÇAO INTERMEDIARIA
Medida Provisória n? 210, de 22 de agosto de 1990.

2511

FUNDAÇAO CENTRO DE FORMAÇAO DO SERVIDOR PÚBLICO
Cargo e emprego
Desnecessidade - Declaração.
Decreto n? 99.383, de 12 de julho de 1990.

2586

-

Servidor Público
Disponibilidade remunerada.
Decreto n? 99.383, de 12 de julho de 1990.

2586

FUNDAÇAO DO CINEMA BRASILEIRO (extinta)
Cargo e emprego
Desnecessidade - Declaração.
Decreto n? 99.399, de 18 de julho de 1990.

2602

Servidor Público
Disponibilidade remunerada.
Decreto n? 99.399, de 18 de julho de 1990.
FUNDAÇAO FACULDADE DE MEDICINAlUSP/SP
- Utilidade pública - Declaração.
Decreto n:' 99.489. de 30 de agosto de 1990

2602

2742

"

FUNDAÇAO INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTA·
TíSTICA (IBGE)
Cargo e emprego
Desnecessidade - Declaração.
Decreto n:' 99.362, de 2 de julho de 1990

.

2553

Servidor público
Disponibilidade remunerada.
Decreto n? 99.362, de 2 de julho de 1990

.

2553

.

2602

FUNDAÇAO NACIONAL DE ARTES cENICAS (extinta)
Cargo e emprego
Desnecessidade - Declaração.
Decreto n? 99.399, de 18 de julho de 1990
Servidor público
Disponibilidade remunerada.
Decreto n:' 99.399, de 18 de julho de 1990.
FUNDAÇAO NACIONAL DO íNDIO IFUNAI)
Cargo e emprego
Necessidade - Declaração.
Decreto n:' 99.468, de 20 de agosto de 1990
Crédito suplementar.
Decreto n? 99.465, de 17 de agosto de 1990.

2602

.

2718

2715

Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 182(4):2777-2827, jul.Zago. 1990.
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Servidor público
Disponibilidade remunerada.
Alteração.
Decreto n? 99.468, de 20 de agosto de 1990.

2718

FUNDAÇAO NACIONAL PARA EDUCAÇAO DE JOVENS E ADULTOS (EDUCAR I
- Crédito suplementar.
Decreto n? 99.392, de 13 de julho de 1990.

2596

FUNDAÇAO NACIONAL PRO-MEMORIA (PRO-MEMORIAl
Cargo e emprego
Desnecessidade - Declaração.
Decreto n? 99.387. de 12 de julho de 1990.

2591

Servidor público
Disponibilidade remunerada.
Decreto n? 99.387, de 12 de julho de 1990

.

2591

FUNDO ESPECIAL DE DESENVOLVIMENTO E APERFEIÇOAMENTO DAS ATIVIDADES DE FISCALIZAÇAO IFUNDAFI
Decreto Legislativo n? 22, de 27 de agosto de 1990
.

2533

FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇAO
(FNDE)
- Recursos - Aplicação financeira.
Medida Provisória n? 203, de 2 de agosto de 1990.
Medida Provisória n? 213, de 30 de agosto de 1990.

2498
2521

G
GARIMPAGEM
Serra Pelada
Prazo - Prorrogação.
Curionópolis (P A).
Decreto n? 99.385, de 12 de julho de 1990.

2588

GEIPOT
- V. Empresa Brasileira de Planejamento de Transportes.
GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA
_ Letras Financeiras do Tesouro do Estado da Bahia - Emissão.
Resolução n? 36, de 28 de agosto de 1990.

2545

GOVERNO DO ESTADO DA PARAíBA
- Letras Financeiras do Tesouro do Estado da Paraíba - Emissão.
Resolução n? 32, de 23 de agosto de 1990.
...........

2542

Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 182(4):2777-2827, jul./ago. 1990.
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GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO.
Letras Financeiras do Tesouro do Estado de Mato Grosso
Emissão.
Resolução n? 38, de 28 de agosto de 1990.

2548

GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
- Letras Financeiras do Tesouro de Minas Gerais - Emissão.
Resojucao n? 29, de 3 de julho de 1990.

2538

GOVERNO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
Letras Financeiras do Tesouro do Estado de Santa Catarina
Emissão.
Resolução n? 30, de 10 de julho de 1990
,0.

•

2539

••••

GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
Letras Financeiras do Tesouro do Estado do Rio de J aneirc Emissão.
Resoluceo n? 31, de 10 de julho de 1990.
Operação financeira - Autorização.
Resolução n? 33, de 23 de agosto de 1990.

2541

2543

H
HIDROVIAS
- Administração - Descentralização.
Decreto n? 99.475, de 24 de agosto de 1990.
HOSPITAL DE CARIDADE NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS
- Utilidade pública - Declaração.
Decreto n? 99.489. de 30 de agosto de 1990. . ..

2727

.

2742

I
IAA
V. Instituto do Açúcar e do Álcool.

IBAMA
V. Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais.
Renováveis.
IBC
V. Instituto Brasileiro do Café.

IBGE
- V. Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística.
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 182(4):2777-2827, jul./ago. 1990.
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IMOVEL FUNCIONAL
- Ocupação - Alteração
Presidência da República.
Decreto n? 99.437, de 3 de agosto de 1990
- Venda - Alteração
Distrito Federal.

'.

Lei n? 8.068. de 13 de julho de 1990.

2660

2379

IMOVEL URBANO
- Desapropriação
Brasília (DF).

Decreto n.O 99.470, de 23 de agosto de 1990.
Pelotas (RS).
Decreto n? 99.418, de 26 de julho de 1990.

2719
2639

IMPORTACÀO
Controle
Açúcar.
Medida Provisória n? 205, de 7 de agosto de 1990.
Álcool.
Medida Provisória n? 205, de 7 de agosto de 1990.

2503

Mel.
Medida Provisória n? 205, de 7 de agosto de 1990.

2503

Limite global
Área de Livre Comércio de Tabatinga.
Decreto n? 99.478, de 27 de agosto de 1990.

2731

Zona Franca de Manaus.
Decreto n? 99.478, de 27 de agosto de 1990.

2731

-

IMPOSTO
Regulamentação
Câmbio.
Decreto n? 99.374, de
Operação financeira.
Decreto â? 99.374, de
Seguro.
Decreto n? 99.374, de
Título mobiliário.
Decreto n? 99.374, de

2503

9 de julho de 1990.

2575

9 de julho de 1990.

2575

9 de julho de 1990.

2575

9 de julho de 1990.

2575

IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS
Alíquota - Alteração.
Decreto n? 99.446, de 10 de agosto de 1990.
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 182(4):2777-2827, jul./ago. 1990.

2672

2801
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-

Corpo de Bombeiros.
Lei n? 8.058, de 2 de julho de 1990.

2367

IMPRENSA NACIONAL

-

Crédito suplementar.

Decreto n.O 99.365, de 3 de julho de 1990.

2557

INAMPS
- V. Instituto Nacional de Assistência Médica da Previdência Social.
INAN
- V. Instituto Nacional de Alimentação e Nutrição.
INCENTIVO FISCAL

-

Comissão de Reavaliação de Incentivos Fiscais - Criação.
..

Decreto n? 99.435, de I? de agosto de 1990.

2657

INCONSTITUCIONALIDADE
Lei n? 3.539/74
Maranhão.
ResoluçãO n:' 35, de 23 de agosto de 1990.

2545

ÍNDIO
Política indígenísta
Grupo de Trabalho Interministerial - Criação.
Decreto n? 99.405, de 19 de julho de 1990 (publicado no DO de 20
de julho de 1990)
.
(Republicado no DO de 2 de agosto de 1990).

2613
2747

INDÚSTRIA

Tratado
Brasil X Argentina.
Decreto n? 99.473. de 24 de agosto de 1990.

2723

INDÚSTRIA FONOGRÁFICA

Tratado
Brasil, Argentina, México e Venezuela.
Decreto n? 99.483, de 29 de agosto de 1990

.

2736

.

2738

INDÚSTRIA PETROQUÍMICA

Tratado
Brasil X Chile.
Decreto n? 99.485, de 29 de agosto de 1990
INFORMÁTICA

Conselho Nacional de Informática e Automação (Conin) posição.
Decreto n? 99.406, de 19 de julho de 1990.

Com2614

Cal. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 182(4):2777-2827, jul./ago. 1990.

2802
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I Plano Nacional de Informática e Automação (Planin)
Vigência - Prorrogação.
Lei n? 8.070, de 16 de julho de 1990.

2446

INSEMINAÇAO ARTIFICIAL
Processamento
Registro - Isenção.
Decreto n? 99.427, de 31 de julho de 1990.

2648

INSS
-

V. Instituto Nacional do Seguro Social.

INSTITUIÇAO DE ENSINO SUPERIOR
-

Concurso vestibular.
Decreto n? 99.490, de 30 de agosto de 1990 .....

2743

INSTITUTO BRASILEIRO DO CAFE (!BCI
-

Crédito suplementar.

Decreto n? 99.392, de 13 de julho de 1990.

2596

INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECUR·
SOS NATURAIS RENOVÀVEIS (!BAMA)
-

Programa Nacional do Meio Ambiente Resoluçeo n:' 28, de 3 de julho de 1990.

Financiamento.
2537

INSTITUTO BRASILEIRO DO PATRIMONIO CULTURAL (!BPC)
-

Natureza jurídica.
Medida Provisória n? 206, de 8 de agosto de 1990

INSTITUTO DO AÇÚCAR E DO ÀLCOOL (IAAI (extinto)
Cargo e emprego
Desnecessidade - Declaração.
Decreto n? 99.399, de 18 de julho de 1990
Crédito suplementar.
Decreto n? 99.392, de 13 de julho de 1990
- Servidor público
Disponibilidade remunerada.
Decreto n? 99.399, de 18 de julho de 1990.

.

2504

.

2602

.

2596

2602

INSTITUTO NACIONAL DE ALIMENTAÇAO E NUTRIÇAO (INAN)
-

Conselho Deliberativo - Composição.

Decreto n? 99.396, de 18 de julho de 1990

.

INSTITUTO NACIONAL DE ASSISTENCIA MEDICA DA PREVIDENCIA SOCIAL (INAMPS)
Cargo e emprego
Desnecessidade -

Declaração.

Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 182(4):2777-2827, jul./ago. 1990.
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Decreto n? 99.466, de 17 de agosto de 1990 (publicado no DO de 20
de agosto de 1990).
(Retificado no DO de 21 de agosto de 1990).

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

2716
2759

Servidor público
Disponibilidade remunerada.
Decreto n? 99.466, de 17 de agosto de 1990 (publicada no DO de 20
de agosto de 1990).
............ .. ..........
(Retificado no DO de 21 de agosto de 1990).

2716
2752

INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, NORMALIZAÇAO E
QUALIDADE INDUSTRIAL
- Crédito suplementar.
Decreto n? 99.365, de 3 de julho de 1990.

2557

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS)
- Delegacias Regionais do Trabalho - Incorporação.
Medida Provisória n:' 216, de 31 de agosto de 1990.

2523

IPI
V. Imposto sobre Produtos Industriàlizados.

J
JUSTIÇA DO TRABALHO
Crédito suplementar.
Decreto n? 99.379, de 11 de julho de 1990.
Diversas Unidades Orçamentárias.
Decreto n.o 99.398, de 18 de julho de 1990.
Decreto n!' 99.457, de 16 de julho de 1990.

2582

2601
2682

JUSTIÇA ELEITORAL
Crédito suplementar.
Lei n.O 8.063, de 4 de julho de 1990.
Decreto n.O 99.397, de 18 de junho de 1990.

2375
2600

JUSTIÇA FEDERAL
- Crédito suplementar.
Decreto n.O 99.379, de 11 de julho de 1990.

2582

L
LATICÍNIOS
Cadastramento.
Decreto n:' 99.427, de 31 de julho de 1990.

2648

Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 182(4):2777-2827, jul.vago. 1990.

2804
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LAVRA
-

Concessão
Ministério da Infra-Estrutura
Decreto n? 99.428, de 31 de julho de 1990.

2650

LEGISLAÇAO DE. MENORES
Lei n? 8.069, de 13 de julho de 1990.

2379

LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO DE MINAS GERAIS
- Governo do Estado de Minas Gerais.
Resolução n? 29, de 3 de julho de 1990.

2538

LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO DO ESTADO DA BAHIA
- Governo do Estado da Bahia.
Resolução n? 36, de 28 de agosto de 1990.

2545

LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO DO ESTADO DA PARAÍBA
- Governo do Estado da Paraíba.
Resolução n? 32, de 23 de agosto de 1990
.

2542

LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO DO ESTADO DE MATO
GROSSO
- Governo do Estado de Mato Grosso.
Resolução n? 38, de 28 de agosto de 1990.

2548

LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO DO ESTADO DE SANTA
CATARINA
- Governo do Estado de Santa Catarina.
Resolução n? 30, de 10 de julho de 1990.

2539

LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO DO ESTADO DO RIO DE
JANEIRO
- Governo do Estado do Rio de Janeiro.
Resolução n? 31, de 10 de julho de 1990
.

2541

LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO MUNICIPAL
- Prefeitura Municipal de Itaquaquecetuba (SP).
Resolução n? 37, de 28 de agosto de 1990.
.

2547

.

M
MANDADO DE SEGURANÇA
Medida Provisória n? 198, de 16 de julho de 1990.
Lei n? 8.076, de 23 de agosto de 1990.
.
MEDIDA LIMINAR
- Concessão.
Medida Provisória n? 197, de 24 de julho de 1990.
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 182(4):2777-2827, jul./ago. 1990.
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"

2483

2485
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Medida Provisória n? 198, de 26 de julho de 1990.
Lei n? 8.076, de 23 de agosto de 1990.

MEIO AMBIENTE
Conferência das Nações Unidas sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento.
Decreto n? 99.446·A, de 11 de agosto de 1990.
"
Programa N acional do Meio Ambiente - Financiamento.
Resolução n? 28, de 3 de julho de 1990.

2486
2483

2673
2537

MEL
Exportação e importação
Controle.
Medida Provisória n:' 205, de 7 de agosto de 1990.

2503

MENOR
- Legislação.
Lei n? 8.069, de 13 de julho de 1990.

MENSALIDADE ESCOLAR
- Reajustamento.
Medida Provisória n? 207, de 13 de agosto de 1990.
MÉXICO
Tratado
Eletricidade
Brasil.
Decreto n? 99.480, de 29 de agosto de 1990
Indústria fonográfica
Brasil, Argentina e Venezuela.
Decreto n? 99.483, de 29 de agosto de 1990...
Renegociação das Preferências Outorgadas
Brasil.
Decreto n? 99.482, de 29 de agosto de 1990.
MINISTÉRIO DA ACAO SOCIAL
Crédito extraordinário.
Medida Provisória n? 201, de 31 de julho de 1990 (publicada no DO
de 1? de agosto de 1990).
.
'"
(Retificada no DO de 3 de agosto de 1990).
Decreto n? 99.454, de 15 de agosto de 1990
.
Medida Provisória n? 214, de 30 de agosto de 1990. .
.
Crédito suplementar.
Lei n? 8.061, de 4 de julho de 1990 (publicada no DO de 5 de julho
de 1990).
.
.
.
(Retificada no DO de 31 de julho de 1990)
.
Decreto n? 99.389, de 13 de julho de 1990
.

2379

2504

2733

2736

2735

2495

2749
2679
2522

2373
2749

2593
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Decreto n? 99.410, de 24 de julho de 1990
Decreto n? 99.455, de 15 de agosto de 1990

2619

.
.

Diversas Unidades Orçamentárias
Decreto n? 99.415, de 25 de julho de 1990.

2680
2636

MINISTÉRIO DA AERONAUTICA
Cargo e emprego
Desnecessidade - Declaração.
Decreto n? 99.367, de 3 de julho de 1990.
Decreto n? 99.368, de 3 de julho de 1990.

-

Crédito suplementar.
Decreto n:' 99.379, de 11 de julho de
Diversas Unidades Orçamentárias
Decreto n? 99.393, de 13 de julho de
Decreto n? 99.394, de 13 de julho de
Decreto n:' 99.417, de 26 de julho de

2559
2560

1990.

2582

1990.
1990.
1990.

2597
2598
2638

Decreto n? 99.417, de 26 de julho de 1990.
Servidor público

2638

Delegação de Competência.

Disponibilidade remunerada.

2559
2560

Decreto n? 99.367, de 3 de julho de 1990.
Decreto n? 99.368, de 3 de julho de 1990.
MINISTÉRIO DA AGRICULTURA (extinto]
-

Cargo e emprego
Necessidade - Declaração.
Decreto n? 99.409, de 23 de julho de 1990.

2618

Servidor público
Disponibilidade remunerada
Alteração.
Decreto n? 99.409, de 23 de julho de 1990.

2618

MINISTÉRIO DA AGRICULTURA E REFORMA AGRÁRIA
-

Comissão Especial de Recursos (CER).

Decreto n:' 99.364, de 3 de julho de 1990.
-

-

Crédito suplementar.
Decreto n? 99.416, de 25 de julho de 1990

2555
.

2637

Fundo Geral do Cacau
Decreto n? 99.491, de 31 de agosto de 1990.

2744

Produto agropecuário
Registro - Desregulamentacão.
Decreto n? 99.427, de 31 de julho de 1990.

2648
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MINISTERlü DA CULTURA (extinto)
Cargo e emprego
Desnecessidade - Declaração.
Decreto n? 99.384. de 12 de julho de 1990.
Decreto n? 99.386, de 12 de julho de 1990.

2587

2590

Servidor público
Disponibilidade remunerada.
Decreto n? 99.384, de 12 de julho de 1990.
Decreto n? 99.386, de 12 de julho de 1990.

2587
2590

MINISTERIO DA ECONOMIA, FAZENDA E PLANEJAMENTO
Cargo
Direção e Assessoramento Superiores - Transferência.
Decreto n? 99.407. de 19 de julho de 1990.

2616

Crédito suplementar.
Lei n" 8.060, de 4 de julho de 1990.

2373
2643

Decreto n? 99.422, de 27 de julho de 1990.
Transferências a Estados. Distrito Federal e Municípios.
Decreto n? 99.380, de 11 de julho de 1990.
.. ..

2583

MINISTERIO DA EDU CAÇA0
Concurso vestibular.

Decreto n? 99.490, de 30 de agosto de 1990..

2743

Crédito suplementar.
Lei n? 8.062, de 4 de julho de 1990.
Lei n? 8.064, de 4 de julho de 1990.
Decreto n? 99.389. de 13 de julho de 1990

2376
2593

2374
.

MINISTERIO DA INFRA·ESTRUTURA
Crédito suplementar.

Decreto n? 99.381, de 11 de julho de 1990.

2584

Diversas Unidades Orçamentárias.
Decreto n? 99.447, de 13 de agosto de 1990.

2673

-

Delegação de competência.
Decreto n? 99.428, de 31 de julho de 1990.

2650

-

Secretaria Nacional de Energia - Competência.
Decreto n? 99.430, de 31 de julho de 1990.
.

.

2653

MINISTERIO DA JUSTIÇA
-

Crédito adicional.

Decreto n? 99.382, de 11 de julho de 1990.

2585

Crédito extraordinário.
Medida Provisória n:' 208, de 17 de agosto de 1990.

2507
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-

Crédito suplementar.
Decreto n? 99.365, de 3 de julho de 1990.
Decreto n? 99.388, de 13 de julho de 1990
.
Entidades Supervisionadas.
Decreto n? 99.459, de 16 de agosto de 1990 ....
Delegação de competência.
Decreto n? 99.436, de 2 de agosto de 1990.

2557
2592
2683
2659

MINISTÉRIO DA MARINHA
Cargo e emprego

-

Desnecessidade ~ Declaração.
Decreto n? 99.420, de 26 de julho de
Crédito suplementar
Diversas Unidades Orçamentárias.
Decreto n? 99.393. de 13 de julho de
Decreto n? 99.394, de 13 de julho de
Delegação de Competência
Decreto n? 99.417, de 26 de julho de
Servidor público
Disponibilidade remunerada.
Decreto n? 99.420, de 26 de julho de

1990.

2641

1990.
1990.

2597
2598

1990.

2638

1990.

2641

MINISTÉRIO DA SAúDE

-

-

Cargo e emprego
Desnecessidade - Declaração.
Decreto n? 99.371. de 3 de julho de 1990.

2563

Conselho N acional de Saúde - Organização.
Decreto n? 99.438, de 7 de agosto de 1990

.

2661

Crédito suplementar.
Decreto n? 99.389, de 13 de julho de 1990

.

2593

Servidor público
Disponibilidade remunerada.
Decreto n? 99.371, de 3 de julho de 1990.

2563

MINISTÉRIO DAS COMUNICAÇÚES (extdntol
-

Cargo e emprego
Desnecessidade - Declaração.
Decreto n? 99.419, de 26 de julho de 1990.

2640

Servidor público
Disponibilidade remunerada.
Decreto n? 99.419, de 26 de julho de 1990.

2640
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MINISTERIü DAS MINAS E ENERGIA (extinto)
- Cargo e emprego
Desnecessidade - Declaração.
Decreto n? 99.419, de 26 de julho de 1990.
-

Servidor público
Disponibilidade remunerada.
Decreto n:' 99.419, de 26 de julho de 1990.

2640

2640

MINISTIlRIO DAS RELAÇOES EXTERIORES

-

Cargo e emprego
Desnecessidade - Declaração.
Decreto n? 99.863, de 2 de julho de 1990.

2554

Crédito adicional.
Decreto n? 99.382, de 11 de julho de 1990.

2585

Crédito suplementar.
Decreto n? 99.388, de 13 de julho de 1990.

2592

Entidades Supervisionadas.
Decreto n:' 99.459, de 16 de agosto de 1990 ....

2683

Servidor público
Disponibilidade remunerada.
Decreto n? 99.363, de 2 de julho de 1990.

2554

MINISTERIO DO EXIlRCITO
Crédito suplementar
Diversas Unidades Orçamentárias.
Decreto n? 99.393, de 13 de julho de 1990.
Decreto n:' 99.394, de 13 de julho de 1990.

2597
2598

Delegação de competência.

-

Decreto n? 99.417, de 26 de julho de 1990.

2638

Efetivo militar.
Lei n? 8.071, de 17 de julho de 1990.
Decreto n.o 99.402, de 19 de julho de 1990.

2446
2606

Ensino militar.

Decreto n? 99.376, de 10 de julho de 1990.
Decreto n? 99.442, de 9 de agosto de 1990.
-

Oficial-General
Cargo privativo -

2579
2668

Alteração.

Decreto n? 99.403, de 19 de julho de 1990.

2611

MINI8TERIO DO INTERIOR (Extinto)
-

Cargo e emprego
Desnecessidade - Declaração.
Decreto n:' 99.384, de 12 de julho de 1990.

2587

Cal. Leis Rep. Fed. Brasil. Brasília, 182(4):2777-2827, jul.Zago. 1990.
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Servidor público
Disponibilidade remunerada.
Decreto n? 99.384, de 12 de julho de 1990.

2587

MINISTÉRIO DO TRABALHO (extinto)
Cargo e emprego
Desnecessidade - Declaração.
Decreto n:' 99.384, de 12 de julho de 1990.

2587

Servidor público
Disponibilidade remunerada.
Decreto n'' 99.384, de 12 de julho de 1990.

2587

MINISTERIO DO TRABALHO E DA PREVIDÊNCIA SOCIAL
-

Crédito suplementar.
Decreto n? 99.389, de 13 de julho de 1990.

2593

MINI8TERIü DOS TRANSPORTES (extinto)
Cargo e emprego
Desnecessidade - Declaracão.
Decreto n" 99.375. de 9 de julho de 1990.
Decreto n? 99.419, de 26 de julho de 1990.

2640

Servidor Público
Disponibilidade remunerada.
Decreto n? 99.375, de 9 de julho de 1990.
Decreto n:' 99.419, de 26 de julho de 1990.

2640

MINISTÊRIO PUBLICO DA UNIAO
- Crédito suplementar.
Decreto n:' 99.372, de 3 de julho de 1990.

2578

2578

2564

MUDAS
Produção
Registro - Isenção.
Decreto n? 99.427, de 31 de julho de 1990.

2648

MUTUARIO
-

Plano de Equivalência Salarial por Categoria Profissional Prestação - Reajustamento.
Medida Provisória n.o 202, de 1:' de agosto de 1990.

N
NAÇOES UNIDAS
Conferencia das Nações Unidas sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento - Sede
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 182(4):2777-2827, jul./ago. 1990.
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Rio de Janeiro (RJ).
Decreto n? 99.446·A, de 11 de agosto de 1990.
-

Conselho de Segurança das Nações Unidas.
Decreto n? 99.441, de 7 de agosto de 1990.

2673
.

NAMiBIA
- Embaixada do Brasil - Criação.
Decreto n? 99.404, de 19 de julho de 1990.
IX CONFERÊNCIA NACIONAL DE SAÚDE
- Transferência.
Decreto n? 99.445, de 9 de agosto de 1990
NORMAS
Concorrência
Departamento Nacional de Proteção e Defesa
IDNPDEI.
Medida Provisória n? 204, de 2 de agosto de 1990.

2668

2612

.

2671

Econômica

2499

o
OFICIAL-GENERAL
Ministério do Exército
Cargo privativo - Alteração.
Decreto n? 99.403, de 19 de julho de 1990.

OPERAÇAO FINANCEIRA
- Governo do Estado do Rio de Janeiro.
Resolução n? 33, de 23 de agosto de 1990.
Imposto - Regulamentação.
Decreto n? 99.374, de 9 de julho de 1990
Prefeitura Municipal de Rio Verde (GOl.
Resolução n? 39, de 28 de agosto de 1990

2611

2543
.

2575

.

2550

ORÇAMENTO DA UNIAO
- Crédito adicional.
Decreto n? 99.390, de 13 de julho de 1990.
- Crédito suplementar.
Decreto n? 99.372, de 3 de julho de 1990.
Lei n? 8.066, de 6 de julho de 1990.
Diversos Órgãos.
Decreto n? 99_380, de 11 de julho de 1990
. __________________
Decreto n. 99.449, de 14 de agosto de 1990. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Diretrizes.
Lei n. 8.074, de 31 de julho de 1990.
O

O

2594
2564
2377
2583
2675

2452
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Dotação orçamentária - Transferência.

Decreto n? 99.462, de 16 de agosto de 1990.

2686

V. também crédito adicional, crédito especial, crédito extraordinário e crédito suplementar.

ORGANIZAÇAO INTERNACIONAL DO TRABALHO IOITI
Tratado
Cooperação técnica
Brasil, África e América Latina.
Decreto Legislativo n.O 16, de 11 de julho de 1990.

2528

ovos
Produção
Cadastramento.
Decreto nr 99.427, de 31 de julho de 1990.

2648

p
PAPEL-MOEDA
Emissão - Homologação.

2530
2532

Decreto Legislativo n." 18, de 9 de agosto de 1990.
Decreto Legislativo n.O 20, de 15 de agosto de 1990.
PARAGUAI
Tratado
Abertura de Mercado
Brasil.

Decreto

n.O 99.444, de 9 de agosto de 1990.

Sanidade vegetal.
Brasil, Argentina, Chile e Uruguai.
Decreto Legislativo ns 19, de 9 de agosto de 1990

-

Tratado Comercial
Brasil.
Decreto n? 99.487, de 29 de agosto de 1990. .

2670

.

2531

.

2740

PECULIO
Concessão - Regulamentação
Forças Armadas.
Decreto n.O 99.425, de 30 de julho de 1990.

2646

PENSA0 ESPECIAL
Combatente - Segunda Guerra Mundial.
Lei n? 8.059, de 4 de julho de 1990.

2368
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PESCADO
Produção
Cadastramento.
Decreto n!' 99.427, de 31 de julho de 1990.

2648

PETROLEO E DERIVADOS
Abastecimento nacional
Documentação - Devolução.
Decreto n:' 99.432, de 31 de julho de 1990.
Transporte.
Decreto n:' 99.433, de 31 de julho de 1990.

2655
2656

PLANIN
- V. I Plano Nacional de Informática e Automação.
PODER JUDICIÁRIO
- Crédito suplementar.
Decreto n? 99.372, de 3 de julho de 1990.

2564

PODER LEGISLATIVO
- Crédito suplementar.
Decreto n? 99.372, de 3 de julho de 1990.

2564

POLlTlCA DE GARANTIA DE PREÇOS MÍNIMOS
- Irregularidades - Apuração.
Decreto n" 99.408, de 19 de julho de 1990.

2616

POLÍTICA INDlGENISTA
Grupo de Trabalho Interminísterial - Criação.
Decreto n.o 99.405, de 19 de julho de 1990 (publicado no DO de 20
de julho de 1990).
(Republicado no DO de 2 de agosto de 1990)
"
'.

2613
2747

POLÍTICA NACIONAL DE RECURSOS HÍDRICOS
- Grupo de Trabalho - Instituição.
Decreto n? 99.400, de 18 de julho de 1990.

2604

POLÍTICA NACIONAL DE SALÁRIOS
Lei n? 8.073, de 30 de julho de 1990.

2451

PETROBRAS
- V. Empresa de Portos do Brasil.
PORTOS
Administração - Descentralização.
Decreto n? 99.475, de 24 de agosto de 1990

.

2727
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POUPANÇA
-

Depósito - Atualização.
Medida Provisória n? 212, de 29 de agosto de 1990.

2516

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAQUAQUECETUBA (SPI
Letras Financeiras do Tesouro Municipal de Itaquaquecetuba
Emissão.

Resolução n? 37, de 28 de agosto de 1990.

2547

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO VERDE (GOl
-

Operação financeira - Autorização.
Resolução n? 39, de 28 de agosto de 1990.

2550

PRESIDÊNCIA D(\ REPÚBLICA

-

Crédito adicional.
Decreto n? 99.382, de 11 de julho de 1990.
Crédito suplementar.
Lei n? 8.062, de 4 de julho de 1990. .
.
Decreto n." 99.390, de 13 de julho de 1990.
Decreto n? 99.459, de 16 de agosto de 1990
'
.
Fundo do EMFA.
Decreto n? 99.460, de 16 de agosto de 1990
.
Secretaria da Ciência e Tecnologia.
Decreto n? 99.389, de 13 de julho de 1990
.
Gabinete Militar
Secretaria-Geral - Estrutura regimental.
Decreto n? 99.411, de 25 de julho de 1990
.
Gabinete Pessoal do Presidente da República - Estrutura Regimental.
Decreto n? 99.411, de 25 de julho de 1990. .
.
Gabinete Pessoal do Presidente da República - Estrutura Regimental.
Decreto n? 99.411, de 25 de julho de 1990
.
Imóvel funcional.
Administração - Alteração.
Decreto n? 99.437, de 3 de agosto de 1990.
Organização administrativa - Alteração.
Decreto n? 99.430, de 31 de julho de 1990
.
Secretaria de Assuntos Estratégicos - Estrutura Regimental.
Decreto n? 99.373, de 4 de julho de 1990 (publicado no DO de 5 de
julho de 1990). . . . . . . . . . . .
.
.
(Retificado no DO de 17 de julho de 1990)
.
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2594
2683

2684
2593

2620

2620

2620

2660
2653

2565
2751
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PLANO NACIONAL
IPLANINI
-

DE

INFORMÂTICA

E

AUTOMAÇÃO

Vigência - Prorrogação.
Lei n? 8.070, de 16 de julho de 1990.

2446

PROCESSAMENTO DE DADOS
- Analista de Sistemas
Referência funcional.
Lei n? 8.067. de 12 de julho de 1990.

2378

PRODUTO AGROPECUÂRIO
-

Registro - Desregulamentacão.
Decreto n? 99.427, de 31 de julho de 1990.

2648

PRODUTO VETERlNÂRIO
-

Registro - Renovação.
Decreto n? 99.426, de 31 de julho de 1990.

2647

PROGRAMA DE GARANTIA DA ATIVIDADE AGROPECUÂRIA
(PROAGROI
-

Comissão Especial de Recursos (CER).
Decreto n? 99.364, de 3 de julho de 1990.

2555

PROGRAMA FEDERAL DE DESESTATIZAÇÃO
-

Alteração.

Decreto

D.O 99.377,

de 11 de julho de 1990

.

2580

PROGRAMA NACIONAL DE DESESTATIZAÇÃO
-

Comissão Diretora - Membros.

Decreto Legislativo n? 17, de 11 de julho de 1990.

2529

Regulamentação.
Decreto'nt 99.463, de 16 de agosto de 1990.

2687

PRÚ·MEMÚRIA
-

V. Fundação Nacional Pró-Memória.

PROPRIEDADE RURAL
- Cadastramento.
Decreto n? 99.427, de 31 de julho de 1990.

2648

PSICOTRÚPICO
-

V. Entorpecente.
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 182(4):2777-2827, jul./ago. 1990.
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Q
V CENTENÁRIO DO DESCOBRIMENTO DA AMÉRICA
-

Comemoração - Comissão Nacional.

Decreto n:' 99.369, de 3 de julho de 1990.

2561

R
RADIODIFUSÃO
-

Regulamento - Alteração.

Decreto n? 99.431, de 31 de julho de 1990.

2654

RECURSOS HlDRICOS
-

Administração e Gerenciamento
Grupo de Trabalho - Instituição.
Decreto n? 99.400, de 18 de julho de 1990.
- Política Nacional de Recursos Hídricos.
Decreto n? 99.400, de 18 de julho de 1990.
.
- Sistema Nacional de Gerenciamento de Recursos Hídricos.
Decreto n.O 99.400, de 18 de julho de 1990.
.
.
REFERÉNCIA FUNCIONAL
- Analista de Sistemas.
Lei n? 8.067, de 12 de julho de 1990.

2604
.

REGISTRO
Renovação
Bebida.
Decreto n? 99.426, de 31 de julho de 1990.
Produto veterinário.
Decreto n.O 99.426, de 31 de julho de 1990.

2604
2604

2378

2647
2647

Uva - Derivados.
Decreto n.O 99.426, de 31 de julho de 1990.

2647

REGISTRO NACIONAL DE TRANSPORTADORES RODOVIÁRIOS
DE BENS
-

Simplificação.

Decreto n? 99.471, de 24 de agosto de 1990.

.

2721

REGULAMENTO DOS SERVIÇOS DE RADIODIFUSÃO
-

Alteração.

Decreto n? 99.431, de 31 de julho de 1990.
REGULAMENTO PARA SALVA-GUARDA DE ASSUNTOS SIGILOSOS
- Alteração.
Decreto n:' 99.347, de 26 de junho de 1990 {publicado no DO de 27
de junho de 1990 e retificado no DO de 13 de julho de 1990.
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 182(4):2777-2827, jul./ago. 1990.
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2750
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REMUNERAÇÃO
- Congresso Nacional.
Decreto Legislativo n? 23, de 27 de agosto de 1990.

2534

RODOVIA FEDERAL
-

Selo-pedágio - Extinção.
Lei n? 8.075. de 16 de agosto de 1990.

2482

s
SALARIO
-

Abono - Concessão.
Medida Provisória n:' 199, de 26 de julho de 1990.
Medida Provisória nr 211, de 24 de agosto de 1990.
Política N acional de Salários.
Lei n? 8.073, de 30 de julho de 1990.
Reposição de perdas.
Medida Provisória n? 199, de 26 de julho de 1990.
Medida Provisória n" 211, de 24 de agosto de 1990.

2487
2512
2451
2487
2512

SALÃRIO·EDUCAÇÃO
- Recursos - Aplicação financeira.
Medida Provisória n? 203, de 2 de agosto de 1990.

2498

SANIDADE VEGETAL
Comitê Regional de Sanidade Vegetal [Cosave)
Decreto Legislativo n? 19, de 9 de agosto de 1990.
Tratado.
Brasil, Argentina, Chile, Paraguai e Uruguai.
Decreto Legislativo n? 19, de 9 de agosto de 1990.

2531

2531

SAÚDE
-

Conselho Nacional de Saúde - Organização.
Decreto n? 99.438, de 7 de agosto de 1990...
IX Conferência Nacional de Saúde - Transferência.
Decreto n? 99.445, de 9 de agosto de 1990

2661
".

2671

SECRETARIA DE ASSUNTOS ESTRATEGICOS DA PRESIDENCIA
DA REPÚBLICA
Estrutura Regimental.
Decreto n? 99.373, de 4 de julho de 1990 (publicado no DO de 5 de
julho de 1990).
.
.
(Retificado no DO de 17 de julho de 1990).
.

2565
2751
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-

Recursos hídricos
Administração e gerenciamento.
Decreto n? 99.400, de 18 de julho de 1990.

SECRETARIA DE ECONOMIA E FINANÇAS
- Crédito suplementar.
Decreto n? 99.458, de 16 de agosto de 1990

2604

.

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇAO DA PRESIDENCIA DA REPÚBLICA (SEPLANI (extinta)
Cargo e emprego
Desnecessidade - Declaração.
Decreto n? 99.383, de 12 de julho de 1990.
- Servidor público
Disponibilidade remunerada.
Decreto n? 99.383, de 12 de julho de 1990.
SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL DA PRESIDENCIA DA REPÚBLICA
- Atribuições - Absorção.
Decreto n? 99.474, de 24 de agosto de 1990.
Crédito especial.
Decreto n? 99.390, de 13 de julho de 1990.

2683

2586

2586

2724

2594

SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE
- Crédito especial.
Decreto n? 99.390, de 13 de julho de 1990.

2594

SECRETARIA NACIONAL DE ENERGIA
Petróleo e derivados
Documentação - Devolução.
Decreto n:' 99.432, de 31 de julho de 1990.

2655

SEGUNDA GUERRA MUNDIAL
Combatente - Pensão especial.
Lei n? 8.059, de 4 de julho de 1990.

2368

SEGURO
- Imposto - Regulamentação.
Decreto n? 99.374, de 9 de julho de 1990.

2575

SELO-PEDAGIO
- Rodovia federal
Extinção.
Lei n? 8.075, de 16 de agosto de 1990.

2482
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SEMEN ANIMAL
-

Processamento

Decreto n? 99.427, de 31 de julho de 1990.

2648

SEMENTES
Produção
Registro - Isenção.
Decreto n:' 99.427, de 31 de julho de 1990.

2648

SENADO FEDERAL
Crédito suplementar
Diversas Unidades Orçamentárias.
Decreto n? 99.398, de 18 de julho de 1990.

2601

SERPRO
-

V. Serviço Federal de Processamento de Dados.

SERRA PELADA
Garimpagem
Prazo - Prorrogação
Curíonópolis (P A).
Decreto n? 99.385, de 12 de julho de 1990.

2588

SERVIÇO EDUCACIONAL FILANTROPICO EVANGELICO
-

Utilidade pública - Declaração.
Decreto n? 99.489, de 30 de agosto de 1990.

2742

SERVIÇO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS ISERPROI
-

Crédito suplementar.

Decreto n? 99.391, de 13 de julho de 1990.

2595

SERVIDOR PÚBLICO
Disponibilidade remunerada
Comissão de Valores Mobiliários.
Decreto n? 99.362, de 2 de julho de 1990.

2553

Comissão Nacional de Energia Nuclear (CNEN).
Decreto n? 99.366, de 3 de julho de 1990
_.

2558

Fundação Centro de Formação do Servidor Público.
Decreto n? 99.383, de 12 de julho de 1990.

2586

Fundação do Cinema Brasileiro (extinta).

Decreto n? 99.399, de 18 de julho de 1990.

2602

Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).
Decreto n? 99.363, de 2 de julho de 1990.

2554

Fundação Nacional de Artes Cênicas (extinta).
Decreto n? 99.399, de 18 de julho de 1990.

2602
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Fundação Nacional Pró-Memória (Pró-Memória).

Decreto n? 99.387, de 12 de julho de 1990

.

2591

Instituto do Acucar e do Ãlcool (IAA) (extinto),
Decreto n? 99.399, de 18 de julho de 1990

.

2602

Instituto Nacional de Assistência Médica da Previdência Social
(Inampal.
Decreto n? 99.466, de 17 de agosto de 1990 (publicado no DO de 20
de agosto de 1990). .
.
(Retificado no DO de 21 de agosto de 1990)
_
.
Ministério da Aeronáutica.
Decreto n? 99.367, de 3 de julho de 1990. .
Decreto n? 99.368, de 3 de julho de 1990.

2716

2752

.

2559
2560

.

2567
2590

.
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Decreto n? 99.371, de 3 de julho de 1990

.

2563

Ministério das Comunicações (extinto).
Decreto n? 99.419, de 26 de julho de 1990

.

2640

Ministério das Minas e Energia (extinto).
Decreto n? 99.419, de 26 de julho de 1990

.

2640

Ministério das Relações Exteriores.
Decreto n? 99.363, de 2 de julho de 1990

.

2554

Ministério do Interior (extinto).
Decreto n? 99.384, de 12 de julho de 1990

.

2587

.

2587

.
.

2578
2640

Secretaria de Planejamento e Coordenação da Presidência da República (Seplan) (extinta).
Decreto n? 99.383, de 12 de julho de 1990
.

2586

Superintendência do Desenvolvimento da Região Centro·Oeste
(Sudeco) (Extinta).
Decreto n? 99.399, de 18 de julho de 1990
.

2602

Superintendência Nacional do Abastecimento (Sunab)
Decreto n? 99.362, de 2 de julho de 1990

2553

Ministério da Cultura (extinto).

Decreto n? 99.384, de 12 de julho de 1990.
Decreto n? 99.386, de 12 de julho de 1990.

.

Ministério da Marinha.

Decreto n? 99.420, de 26 de julho de 1990
Ministério da Saúde.

Ministério do Trabalho (extinto).
Decreto n? 99.384, de 12 de julho de 1990

_

Ministério dos Transportes (extinto).
Decreto n? 99.375, de 9 de julho de 1990
Decreto n:' 99.419, de 26 de julho de 1990
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Alteração
Fundação Nacional do Indio (Funai).
Decreto n:' 99.468, de 20 de agosto de 1990.
Ministério da Agricultura (extinto).
Decreto n? 99.409, de 23 de julho de 1990.
Superintendência de Campanhas de Saúde Pública (Sucam).
Decreto n? 99.401, de 18 de julho de 1990.
............
Superintendência do Desenvolvimento da Região Centro-Oeste
(Sudecol.
Decreto n:' 99.469, de 20 de agosto de 1990.

2718
2618
2605

2719

SINDICATO
- Contribuição sindical - Extinção.
Medida Provisória n? 215, de 30 de agosto de 1990.

2523

SISTEMA FINANCEIRO DA HABITAÇÃO
Plano de Equivalência Salarial por Categoria Profissional
Prestações - Reajustamento.
Medida Provisória n? 202, de l? de agosto de 1990. ....

2496

Medida Provisória n.o 217, de 31 de agosto de 1990.
- Prestação - Reajustamento.
Medida Provisória n:' 202, de I? de agosto de 1990.
Medida Provisória n.o 217, de 31 de agosto de 1990.

2496
..

2496
2524

SISTEMA NACIONAL DE GERENCIAMENTO DE RECURSOS HIDRICOS
Grupo de Trabalho - Instituição.
Decreto n:' 99.400, de 18 de julho de 1990.

2604

SOCIEDADE ESTRANGEIRA
Funcionamento
Brasil.
Decreto n? 99.436, de 2 de agosto de 1990.
SOCIEDADE SÃO DIMAS
- Utilidade pública - Declaração.
Decreto n.O 99.489, de 30 de agosto de 1990

2659

.

2742

SUCAM
- V. Superintendência de Campanhas de Saúde Pública.
SUDAM
- V. Superintendência do Desenvolvimento da Amazônia.
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SUDECO
-

V. Superintendência do Desenvolvimento da Região Centro-Oeste.

SUDENE
-

V. Superintendência do Desenvolvimento do Nordeste.

SUDESUL
-

V. Superintendência do Desenvolvimento da Região Sul.

SUFRAMA
- V. Superintendência da Zona Franca de Manaus.
SUNAB
-

V. Superintendência Nacional do Abastecimento.

SUPERlNTENDENCIA DA ZONA FRANCA DE MANAUS
(SUFRAMA)
-

Processo - Pedido de vista.
Decreto n? 99.488, de 29 de agosto de 1990.

.

2741

SUPERlNTENDENCIA DE CAMPANHAS DE SAÚDE PÚBLICA
(SUCAM)
- Cargo e emprego
Necessidade - Declaração.
Decreto n? 99.401, de 18 de julho de 1990.
Servidor público
Disponibilidade remunerada
Alteração.
Decreto n? 99.401, de 18 de julho de 1990.

2605

SUPERINTENDENCIA DE SEGUROS PRIVADOS
- Crédito suplementar.
Decreto n? 99.440, de 7 de agosto de 1990.

2667

.

2605

SUPERINTENDENCIA DO DESENVOLVIMENTO DA AMAZONIA
(SUDAM)
-

Processo - Pedido de vista.
Decreto n? 99.488. de 29 de agosto de 1990.

SUPERlNTENDENCIA DO DESENVOLVIMENTO DA
CENTRO·OESTE (SUDECO) (extinta)
- Cargo e emprego
Desnecessidade - Declaração.
Decreto n? 99.399, de 18 de julho de 1990.
Necessidade - Declaração.
Decreto n? 99.469, de 20 de agosto de 1990
_
- Crédito suplementar.
Decreto n? 99.392, de 13 de julho de 1990

2741
REGIAO
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Planos. programas e projetos - Transferência.
Decreto n? 99.474, de 24 de agosto de 1990.
Servidor público
Disponibilidade remunerada.
Decreto n? 99.399, de 18 de julho de 1990
Alteração.
Decreto n? 99.469, de 20 de agosto de 1990

2724

.
.

2602
2719

SUPERINTENDENCIA DO DESENVOLVIMENTO DA REGIAO SUL
ISUDESULI.
- Crédito suplementar.
Decreto nr 99.392, de 13 de julho de 1990.
- Planos. programas e projetos - Transferência.
Decreto n? 99.474. de 24 de agosto de 1990
.

2724

SUPERINTENDENCIA DO DESENVOLVIMENTO DO NORDESTE
ISUDENEI
- Processo - Pedido de vista.
Decreto n? 99.488, de 29 de agosto de 1990
.

2741

SUPERINTENDENCIA NACIONAL DO ABASTECIMENTO
ISUNABI
Cargo e emprego
Desnecessidade - Declaração.
Decreto n? 99.362. de 2 de julho de 1990.
Crédito suplementar.
Decreto n? 99.391, de 13 de julho de 1990.
Servidor público
Disponibilidade remunerada.
Decreto n? 99.362, de 2 de julho de 1990.
SURINAME
Tratado
Entorpecente - Controle
Brasil.
Decreto Legislativo n? 15, de 2 de julho de 1990.

2596

2553
2595

2553

2527

T
TÍTULO MOBILIARIO
Imposto - Regulamentação.
Decreto n:' 99.374, de 9 de julho de 1990.

2575
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TRABALHADOR
Cadastro Nacional do Trabalhador - Alteração.
Decreto n:' 99.378, de 11 de julho de 1990.
.

2581

.

Salário
Abono.
Medida Provisória n? 199, de 26 de julho de 1990
Medida Provisória n? 211, de 24 de agosto de 1990

.
.

2487

.
.

2487
2512

TRANSFERÊNCIAS A ESTADOS, DISTRITO FEDERAL E MUNICIPIOS
Crédito adícíonal.
Decreto n? 99.382, de 11 de julho de 1990.

2585

Reposição de perdas.
Medida Provisória n? 199, de 26 de julho de 1990
Medida Provisória n? 211, de 24 de agosto de 1990.

.

2512

TRANSPORTADORES RODOVIÀRIOS
-

Registro - Simplificação.

Decreto n:' 99.471, de 24 de agosto de 1990

2721

.

TRATADO
- Abertura de Mercado
Brasil x Paraguai.
Decreto n? 99.444, de 9 de agosto de 1990...

2670

Complementação econômica
Brasil x Uruguai.
Decreto n? 99.443, de 9 de agosto de 1990.
-

2669

Cooperação científica.
Brasil x Finlândia.

2532

Decreto Legislativo n? 21, de 23 de agosto de 1990.
Cooperação cultural
Brasil x Finlândia.

-

Decreto Legislativo n? 21, de 23 de agosto de 1990.

2532

Cooperação educacional
Brasil x Finlândia.
Decreto Legislativo n? 21, de 23 de agosto de 1990.

2532

Cooperação técnica
Brasil, África, América Latina e Organização Internacional do
Trabalho (011').
Decreto Legislativo n? 16, de 11 de julho de 1990.

2528

Eletricidade
Brasil x México.
Decreto n? 99.480, de 29 de agosto de 1990

2733
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Energia atômica.

Decreto Legislativo n? 24, de 29 de agosto de 1990.

2535

Entorpecente - Controle
Brasil x Suriname.
-

Decreto Legislativo n? 15, de 2 de julho de 1990.

2527

Indústria (uso doméstico)
Brasil x Argentina.
Decreto n? 99.473, de 24 de agosto de 1990...

2723

Indústria fonográfica
Brasil, Argentina, México e Venezuela.
Decreto n? 99.483. de 29 de agosto de 1990.

2736

Indústria petroquímica
Brasil x Chile.
. Decreto n,O 99.485, de 29 de agosto de 1990.

2738

Renegociação das Concessões Outorgadas.
Brasil x Argentina.

Decreto n? 99.479, de 29 de agosto de 1990
Decreto n.O 99.486, de 29 de agosto de 1990. "

.

2732

2739

Brasil x México.

Decreto n? 99.482, de 29 de agosto de 1990.

2735

Brasil x Venezuela.
-

Decreto n? 99.481, de 29 de agosto de 1990.

2734

Sanidade vegetal
Brasil, Argentina, Chile, Paraguai e Uruguai.
Decreto Legislativo n? 19, de 9 de agosto de 1990.

2531

TRATADO COMERCIAL
- Ata de retificação
Brasil x Argentina.
Decreto n? 99.484, de 29 de agosto de 1990.

2737

Primeiro Protocolo Adicional
Brasil x Paraguai.
Decreto n? 99.487, de 29 de agosto de 1990.

2740

TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 6~ REGIÀO
- Crédito especial.
Decreto n? 99.412, de 25 de julho de 1990.

2634

TRIBUTO
Prova de quitação - Simplificação.
Decreto n? 99.476, de 24 de agosto de 1990.

2728
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u
UNIÃO FEDERAL
- Empréstimo externo.
Resolução n? 28, de 3 de julho de 1990.

2537

UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS
Imóvel urbano
Desapropriação
Pelotas (RS).
Decreto n? 99.418, de 26 de julho de 1990.

2639

UNIVERSIDADES
Função gratificada.
Medida Provisória n? 209, de 21 de agosto de 1990.

URUGUAI
Tratado
Complementação econômica.
Decreto n? 99.443, de 9 de agosto de 1990.
Sanidade vegetal
Brasil, Argentina, Chile e Paraguai.
Decreto Legislativo n? 19, de 9 de agosto de 1990.

2508

.

2531

UTILIDADE PÚBLICA
- Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Capão Bonito
Capão Bonito (SPj.
Decreto n? 99.489, de 30 de agosto de 1990,. .
. ..
-

2742

Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Humaitá
Humaitá (RSl.
Decreto n? 99.489, de 30 de agosto de 1990.
..

Fundação Faculdade de Medicina/USP
São Paulo (SP).
Decreto n? 99.489, de 30 de agosto de 1990.
- Hospital de Caridade Nossa Senhora das Graças
Bossoroca (RS).
Decreto n? 99.489, de 30 de agosto de 1990.
- Serviço Educacional Filantrópico Evangélico
Brasília (DF).
Decreto n? 99.489, de 30 de agosto de 1990. ..... ....
Sociedade São Dimas
Rio de Janeiro (RJ).
Decreto n? 99.489, de 30 de agosto de 1990.
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UVA
Derivados
Registro - Renovação.
Decreto n:' 99.426, de 31 de julho de 1990.

2647

v
VENEZUELA
Tratado
Indústria fonográfica.
Decreto n:' 99.483, de 29 de agosto de 1990.
Renegociação das Preferências Outorgadas
Brasil.
Decreto n:' 99.481, de 29 de agosto de 1990.

2736

2734

VESTIBULAR
- V. Concurso vestibular.
VIETNAM
Embaixada do Brasil - Criacão.
Decreto n? 99.421, de 26 de julho de 1990.

2642

z
ZONA FRANCA DE MANAUS
Irnport.acão - Limite global.
Decreto n? 99.478, de 27 de agosto de 1990.
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NOTA DO EDITOR
A partir de janeiro de 1989, esta publicação tornou-se bimestral e a
Imprensa Nacional cuidou de facilitar, ainda mais, a recuperação e a
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Espera-se, dessa forma, fazer com que a Coleção das Leis cumpra
melhor seu propósito.
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LEIS

LEI N? 8.077, DE 4 DE SETEMBRO DE 1990
Autoriza o Poder Executivo a conceder
pensão especial à Senhora Maria Reginalda
Vieira Raduan.

o PRESIDENTE DA REPÚBLICA, faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte lei:
Art. I? Ê o Poder Executivo autorizado a conceder pensão
especial, no valor correspondente a Cr$35.183,00 (trinta e cinco
mil, cento e oitenta e três cruzeiros), no mês de junho de 1990, à
Senhora Maria Reginalda Vieira Raduan, progenitora do exPresidente do Instituto Nacional de Colonização e Reforma
Agrária (Incra), falecido em conseqüência de acidente, no desempenho de suas funções.
Parágrafo único. A pensão de que trata este artigo é vitalícia e reversível, conforme o disposto na Lei n? 3.373, de 12
de março de 1958, e será reajustada segundo os indices adotados
para as demais pensões pagas pelo Governo Federal.
Art. 2? É vedada a acumulação deste benefício com quaisquer outros recebidos dos cofres públicos, resguardado o direito
de opção.
Art. 3? A despesa decorrente desta lei correrá à conta de
Encargos Previdenciários da União - Recursos sob supervisão
do Ministério da Economia, Fazenda e Planejamento.
Art. 4? Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
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Art. 5? Revogam-se as disposições em contrário.
Brasília, 4 de setembro de 1990; 169? da Independência e
102? da República.
FERNANDO COLLOR
Zélia M. Cardoso de Mello

LEI N? 8.078, DE 11 DE SETEMBRO DE 1990
Dispõe :iobre a proteção do consumidor
e dá outras providêncías.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte lei:
TÍTULO I
Dos Direitos do Consumidor
CAPÍTULO I
Disposições Gerais

Art. I? O presente código estabelece normas de proteção e
defesa do consumidor, de ordem pública e interesse social, nos
termos dos arts. 5?, inciso XXXII, 170, inciso V, da Constituição Federal e art. 48 de suas Disposições Transitórias.
Art. 2? Consumidor é toda pessoa física ou jurídica que
adquire ou utiliza produto ou serviço como destinatário final.
Parágrafo único. Equipara-se a consumidor a coletividade
de pessoas, ainda que indetermináveis, que haja intervindo nas
relações de consumo.
Art. 3? Fornecedor é toda pessoa física ou jurídica, pública ou privada, nacional ou estrangeira, bem como os entes despersonalizados, que desenvolvem atividade de produção, montagem, criação, construção, transformação, importação, exportação, distribuição ou comercialização de produtos ou prestação
de serviços.
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§ I?

Produto é qualquer bem, móvel ou imóvel, material
ou imaterial.
§ 2? Serviço é qualquer atividade fornecida no mercado de
nsumo, mediante remuneração, inclusive as de natureza banc~ria financeira, de crédito e securitária. salvo as decorrentes
ca
,
das relações
de caráter tra b a Ih'ísta.
CAPÍTULO II
Da Política Nacional de Relações de Consumo
Art. 4? A Política N acionai de Relações de Consumo tem
por objetivo o atendimento das necessidades dos consumidores.
o respeito a sua dignidade, saúde e segurança, a proteção de
seus interesses econômicos, a melhoria da sua qualidade de vida, bem como a transferência e harmonia das relações de consumo, atendidos os seguintes princípios:
I - reconhecimento da vulnerabilidade do consumidor
no mercado de consumo;
II - ação governamental no sentido de proteger efetivamente o consumidor:
a) por iniciativa direta;
b) por incentivos à criação e desenvolvimento de associações representativas;
c) pela presença do Estado no mercado de consumo;
d) pela garantia dos produtos e serviços com padrões adequados de qualidade, segurança, durabilidade e desempenho.
III - harmonização dos interesses dos participantes das
relações de consumo e compatibilização da proteção do consumidor com a necessidade de desenvolvimento econômico e tecnológico, de modo a viabilizar os princípios nos quais se funda
a ordem econômica (art. 170, da Constituição Federal), sempre
com base na boa-fé e equilíbrio nas relações entre consumidores
e fornecedores;
IV - educação e informação de fornecedores e consumi ~
dores, quanto aos seus direitos e deveres, com vistas à melhoria
do mercado de consumo;
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II - a educação e divulgação sobre o consumo adequado
dos produtos e serviços, asseguradas a liberdade de escolha e a
igualdade nas contratações;
III - a informação adequada e clara sobre os diferentes
produtos e serviços, com especificação correta de quantidade,
características, composição, qualidade e preço, bem como sobre
os riscos que apresentem;
IV - a proteção contra a publicidade enganosa e abusiva, métodos comerciais coercitivos ou desleais, bem como contra práticas e cláusulas abusivas ou impostas no fornecimento
de produtos e serviços;
V - a modificação das cláusulas contratuais que estabeleçam prestações desproporcionais ou sua revisão em razão de
fatos supervenientes que as tornem excessivamente onerosas;
VI - a efetiva prevenção e reparação de danos patrimoniais e morais, individuais, coletivos e difusos;
VII - o acesso aos órgãos judiciários e administrativos,
com vistas à prevenção ou reparação de danos patrimoniais e
morais, individuais, coletivos ou difusos, assegurada a proteção
jurídica, administrativa e técnica aos necessitados;
VIII - a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive
com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil,
quando, a critério do juiz. for verossímil a alegação ou quando
for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências;
IX - (Vetado);
X - a adequada e eficaz prestação dos serviços públicos
em geral.
Art. 7? Os direitos previstos neste código não excluem outros decorrentes de tratados ou convenções internacionais de
que o Brasil seja signatário, da legislação interna ordinária, de
regulamentos expedidos pelas autoridades administrativas competentes, bem como dos que derivem dos princípios gerais do
direito, analogia, costumes e eqüidade.
Parágrafo único. Tendo mais de um autor a ofensa, todos
responderão solidariamente pela reparação dos danos previstos
nas normas de consumo.
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CAPITULO IV
Da Qualidade de Produtos e Serviços, da Prevenção
e da Reparação dos Danos
Seção I
Da Proteção à Saúde e Segurança
Art. 8? Os produtos e serviços colocados no mercado de
consumo não acarretarão riscos à saúde ou segurança dos consumidores, exceto os considerados normais e previsíveis em decorrência de sua natureza e fruição, obrigando-se os fornecedores, em qualquer hipótese, a dar as informações necessárias e
adequadas a seu respeito.
Parágrafo único. Em se tratando de produto industrial, ao
fabricante cabe prestar as informações a que se refere este artigo, através de impressos apropriados que devam acompanhar o
produto.
Art. 9? O fornecedor de produtos e serviços potencialmente nocivos ou perigosos à saúde ou segurança deverá informar,
de maneira ostensiva e adequada, a respeito da sua nocividade
ou periculosidade, sem prejuízo da adoção de outras medidas
cabíveis em cada caso concreto.
Art. 10. O fornecedor não poderá colocar no mercado de
consumo produto ou serviço que sabe ou deveria saber apresentar alto grau de nocividade ou periculosidade à saúde ou segurança.
§ I? O fornecedor de produtos e serviços que, posteriormente à sua introdução no mercado de consumo, tiver conhecimento da periculosidade que apresentem, deverá comunicar o
fato imediatamente às autoridades competentes e aos consumidores, mediante anúncios publicitários.
§ 2? Os anúncios publicitários a que se refere o parágrafo
anterior serão veiculados na imprensa, rádio e televisão, às expensas do fornecedor do produto ou serviço.
§ 3? Sempre que tiverem conhecimento de periculosidade
de produtos ou serviços à saúde ou segurança dos consumidores, a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios deverão informá-los a respeito.
Art. 11. (Vetado).
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Seção II
Da Responsabilidade pelo Fato do Produto
e do Serviço
Art. 12. O fabricante, o produtor, o construtor, nacional
ou estrangeiro, e o importador respondem, independentemente
da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos
consumidores por defeitos decorrentes de projeto, fabricação,
cons~rução, montagem, fórmulas, manipulação, apresentação ou
acondicionamento de seus produtos, bem como por informações
insuficientes ou inadequadas sobre sua utilização e riscos.
§ 1~ O produto é defeituoso quando não oferece a segurança
que dele legitimamente se espera, levando-se em consideração
as circunstâncias relevantes, entre as quais:
I
sua apresentação;
II - o uso e os riscos que razoavelmente dele se esperam;
UI - a época em que foi colocado em circulação.
§ 2~ O produto não é considerado defeituoso pelo fato de
outro de melhor qualidade ter sido colocado no mercado.
§ 3? O fabricante, o construtor, o produtor ou importador
só não será responsabilizado quando provar:
I - que não colocou o produto no mercado;
U - que, embora haja colocado o produto no mercado, o
defeito inexiste;
In - a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.
Art. 13. O comerciante é igualmente responsável, nos termos do artigo anterior, quando:
I - o fabricante, o construtor, o produtor ou o importador não puderem ser identificados;
U - o produto for fornecido sem identificação clara do
seu fabricante, produtor, construtor ou importador;
IH - não conservar adequadamente os produtos perecíveis.
Parágrafo único. Aquele que efetivar o pagamento ao prejudicado poderá exercer o direito de regresso contra os demais
responsáveis, segundo sua participação na causação do evento
danoso.
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Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas
sobre sua fruição e riscos.
§ I? O serviço é defeituoso quando não fornece a segurança que o consumidor dele pode esperar, levando-se em consideração as circunstâncias relevantes, entre as quais:
I
o modo de seu fornecimento;
II
o resultado e os riscos que razoavelmente dele se esperam;
In
a época em que foi fornecido.
§ 2? O serviço não é considerado defeituoso pela adoção
de novas técnicas.
§ 3? O fornecedor de serviços só não será responsabilizado
quando provar:
I
que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste;
11 - a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.
§ 4? A responsabilidade pessoal dos profissionais liberais
será apurada mediante a verificação de culpa.
Art. 15. (Vetado).
Art. 16. (Vetado).
Art. 17. Para os efeitos desta Seção, equiparam-se aos
consumidores todas as vítimas do evento.

Seção III
Da Responsabilidade por Vício do Produto
e do Serviço
Art. 18. Os fornecedores de produtos de consumo duráveis
ou não duráveis respondem solidariamente pelos vícios de qualidade ou quantidade que os tornem impróprios ou inadequados
ao consumo a que se destinam ou lhes diminuam o valor, assim
como por aqueles decorrentes da disparidade, com a indicações
constantes do recipiente, da embalagem, rotulagem ou mensagem publicitária, respeitadas as variações decorrentes de sua
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natureza, podendo o consumidor exigir a substituição das partes viciadas.
§ 1? Não sendo o VIClO sanado no prazo maXIIDO de trinta
dias, pode o consumidor exigir, alternativamente e à sua escolha:
I - a substituição do produto por outro da mesma espécie, em perfeitas condições de uso;
11 - a restituição imediata da quantia paga, monetariamente atualizada, sem prejuízo de eventuais perdas e danos;
III - o abatimento proporcional do preço.
§ 2? Poderão as partes convencionar a redução ou ampliação do prazo previsto no parágrafo anterior, não podendo ser
inferior a sete nem superior a cento e oitenta dias. Nos contratos de adesão, a cláusula de prazo deverá ser convencionada em
separado, por meio de manifestação expressa do consumidor.
§ 3? O consumidor poderá fazer uso imediato das alternativas do § 1? deste artigo sempre que, em razão da extensão do
vício, a substituição das partes viciadas puder comprometer a
qualidade ou características do produto, diminuir-lhe o valor ou
se tratar de produto essencial.
§ 4? Tendo o consumidor optado pela alternativa do inciso
I do § l~ deste artigo, e não sendo possível a substituição do
bem, poderá haver substituição por outro de espécie, marca ou
modelo diversos, mediante complementação ou restituição de
eventual diferença de preço, sem prejuízo do disposto nos incisos
II e III do § E deste artigo.
.
§ 5? No caso de fornecimento de produtos in natura, será
responsável perante o consumidor o fornecedor imediato, exceto
quando identificado claramente seu produtor,
§ 6? São impróprios ao uso e consumo:
I - os produtos cujos prazos de validade estejam vencidos;

II - os produtos deteriorados, alterados, adulterados,
avariados, falsificados, corrompidos, fraudados, nocivos à vida
ou à saúde, perigosos ou, ainda, aqueles em desacordo com as
normas regulamentares de fabricação, distribuição ou apresentação;
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III - 08 produtos que, por qualquer motivo, se revelem
inadequados ao fim a que se destinam.
Art. 19. Os fornecedores respondem solidariamente pelos
vícios de quantidade do produto sempre que, respeitadas as variações decorrentes de sua natureza, seu conteúdo líquido for
inferior às indicações constantes do recipiente, da embalagem,
rotulagem ou de mensagem publicitária, podendo o consumidor
exigir, alternativamente e à sua escolha:
I
o abatimento proporcional do preço;
U - complementação do peso ou medida;
IlI - a substituição do produto por outro da mesma espécie, marca ou modelo, sem os aludidos vícios;
IV - a restituição imediata da quantia paga, monetariamente atualizada, sem prejuízo de eventuais perdas e danos.
§ l? Aplica-se a este artigo o disposto no § 4? do artigo anterior.
§ 2? O fornecedor imediato será responsável quando fizer
a pesagem ou a medição e o instrumento utilizado não estiver
aferido segundo os padrões oficiais.
Art. 20. O fornecedor de serviços responde pelos vícios de
qualidade que 08 tornem impróprios ao consumo ou lhes diminuam o valor, assim como por aqueles decorrentes da disparidade com as indicações constantes da oferta ou mensagem publicitária, podendo o consumidor exigir, alternativamente e à sua escolha:
I - a reexecução dos serviços, sem custo adicional e
quando cabível;
11 - a restituição imediata da quantia paga, monetariamente atualizada, sem prejuízo de eventuais perdas e danos;
UI - o abatimento proporcional do preço.
§ l~ A reexecução dos serviços poderá ser confiada a terceiros devidamente capacitados. por conta e risco do fornecedor.
§ 2~ São impróprios os serviços que se mostrem inadequados para os fins que razoavelmente deles se esperam. bem como
aqueles que não atendam as normas regulamentares de prestabilidade.
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Art. 21. N o fornecimento de serviços que tenham por objetívo a reparação de qualquer produto considerar-se-á implícita a
obrigação do fornecedor de empregar componentes de reposição
originais adequados e novos, ou que mantenham as especificações técnicas do fabricante, salvo, quanto a estes últimos, autorização em contrário do consumidor.
Art. 22. Os órgãos públicos, por si ou suas empresas, concessionárias, permissionárias ou sob qualquer outra forma de
empreendimento, são obrigados a fornecer serviços adequados,
eficientes, seguros e, quanto aos essenciais, contínuos.
Parágrafo único. Nos casos de descumprimento. total ou
parcial. das obrigações referidas neste artigo, serão as pessoas
jurídicas compelidas a cumpri-las e a reparar os danos causados, na forma prevista neste código.
Art. 23. A ignorância do fornecedor sobre os vícios de
qualidade por inadequação dos produtos e serviços não o exime
de responsabilidade.
Art. 24. A garantia legal de adequação do produto ou serviço independe de termo expresso, vedada a exoneração contratual do fornecedor.
Art. 25. E vedada a estipulação contratual de cláusula que
impossibilite, exonere ou atenue a obrigação de indenizar prevista nesta e nas seções anteriores.
§ I? Havendo mais de um responsável pela causação do
dano, todos responderão solidariamente pela reparação prevista
nesta e nas seções anteriores.
§ 2? Sendo o dano causado por componente ou peça incorparada ao produto ou serviço, são responsáveis solidários seu
fabricante, construtor ou importador e o que realizou a incorporação.

Seção IV
Da Decadência e da Prescrição
Art. 26. O direito de reclamar pelos vícios aparentes ou de
fácil constatação caduca em:
I - trinta dias, tratando-se de fornecimento de serviço e
de produtos não duráveis;
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II - noventa dias, tratando-se de fornecimento de serviço
e de produtos duráveis.
§ I? Inicia-se a contagem do prazo decadencial a partir da
entrega efetiva do produto ou do término da execução dos serviços.
§ 2? Obstam a decadência:
I - a reclamação comprovadamente formulada pelo consumidor perante o fornecedor de produtos e serviços até a resposta negativa correspondente, que deve ser transmitida de forma inequívoca;
II
(Vetado I.
III - a instauração de inquérito civil, até seu encerramento.
§ 3? Tratando-se de vícío oculto, o prazo decadencial
inicia-se no momento em que ficar evidenciado o defeito.
Art. 27. Prescreve em cinco anos a pretensão à reparação
pelos danos causados por fato do produto ou do serviço prevista na Seção II deste Capítulo, iniciando-se a contagem do prazo
a partir do conhecimento do dano e de sua autoria.
Parágrafo único. (Vetado).
Seção V

Da Desconsideração da Personalidade Jurídica
Art. 28. O juiz poderá desconsiderar a personalidade
jurídica da sociedade quando, em detrimento do consumidor,
houver abuso de direito, excesso de poder, infração da lei, fato
ou ato ilícito ou violação dos estatutos ou contrato social. A
desconsideração também será efetivada quando houver falência,
estado de insolvência, encerramento ou inatividade da pessoa
jurídica provocados por má administração.
§ I? (Vetado).
§ 2? As sociedades integrantes dos grupos societários e as
sociedades controladas, são subsidiariamente responsáveis pelas obrigações decorrentes deste código.
§ 3? As sociedades consorciadas são solidariamente responsáveis pelas obrigações decorrentes deste código.
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§ 4?

As sociedades coligadas só responderão por culpa.
§ 5? Também poderá ser desconsiderada a pessoa jurídica
sempre que sua personalidade for, de alguma forma, obstáculo

ao ressarcimento de prejuízos causados aos consumidores.
CAPÍTULO V
Das Práticas Comerciais

Seção I
Das Disposições Gerais
Art. 29. Para os fins deste Capítulo e do seguinte,
equiparam-se aos consumidores todas as pessoas determináveis
ou não, expostas às práticas nele previstas.

Seção II
Da Oferta
Art. 30. Toda informação ou publicidade, suficientemente
precisa, veiculada por qualquer forma ou meio de comunicação
com relação a produtos e serviços oferecidos ou apresentados,
obriga o fornecedor que a fizer veicular ou dela se utilizar e integra o contrato 'que vier a ser celebrado.
Art. 31. A oferta e apresentação de produtos ou serviços
devem assegurar informações corretas, claras, precisas, ostensivas e em língua portuguesa sobre suas características, qualidades, quantidade, composição, preço, garantia, prazos de validade e origem, entre outros dados, bem como sobre os riscos que
apresentam à saúde e segurança dos consumidores.
Art. 32. Os fabricantes e importadores deverão assegurar
a oferta de componentes e peças de reposição enquanto não cessar a fabricação ou importação do produto.
Parágrafo umco. Cessadas à produção ou importação, a
oferta deverá ser mantida por período razoável de tempo, na
forma da lei.
Art. 33. Em caso de oferta ou venda por telefone ou reembolso postal, deve constar o nome do fabricante e endereço na
CoL Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 182(5):2829-2907, set./out. 1990.

2842
embalagem, publicidade e em todos os impressos utilizados na
transação comercial.
Art. 34. O fornecedor do produto ou serviço é solidariamente responsável pelos atos de seus prepostos ou representantes autônomos.
Art. 35. Se o fornecedor de produtos ou serviços recusar
cumprimento à oferta, apresentação ou publicidade. o consumidor poderá, alternativamente e à sua livre escolha:
I - exigir o cumprimento forçado da obrigação. nos termos da oferta, apresentação ou publicidade;
H
aceitar outro produto ou prestação de serviço equivalente;
IH
rescindir o contrato, com direito à restituição de
quantia eventualmente antecipada, monetariamente atualizada,
e a perdas e danos.

Seção III
Da Publicidade
Art. 36. A publicidade deve ser veiculada de tal forma que
o consumidor, fácil e imediatamente, a identifique como tal.
Parágrafo único. O fornecedor, na publicidade de seus
produtos ou serviços, manterá, em seu poder, para informação
dos legítimos interessados, os dados fáticos, técnicos e científicos que dão sustentação à mensagem.
Art. 37.
§ I?

É proibida toda publicidade enganosa ou abusiva.

É enganosa qualquer modalidade de informação ou

comunicação de caráter publicitário, inteira ou parcialmente falsa, ou, por qualquer outro modo, mesmo por omissão, capaz de
induzir em erro o consumidor a respeito da natureza, caracteristicas, qualidade, quantidade, propriedades, origem, preço e
quaisquer outros dados sobre produtos e serviços.
§ 2? É abusiva, dentre outras a publicidade discriminatória de qualquer natureza, a que incite à violência, explore o medo ou a superstição, se aproveite da deficiência de julgamento e
experiência da criança, desrespeita valores ambientais, ou que
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seja capaz de induzir o consumidor a se comportar de forma
prejudicial ou perigosa à sua saúde ou segurança.
§ 3? 'Para os efeitos deste código, a publicidade é enganosa
por omissão quando deixar de informar sobre dado essencial do
produto ou serviço.
§ 4? (Vatado).
Art. 38. O ônus da prova da veracidade e correção da informação ou comunicação publicitária cabe a quem as patrocina.

Seção IV
Das Práticas Abusivas

Art. 39. É vedado ao fornecedor de produtos ou serviços.I - condicionar o fornecimento de produto ou de serviço ao fornecimento de outro produto ou serviço, bem como, sem
justa causa, a limites quantitativos;
II - recusar atendimento às demandas dos consumidores, na exata medida de suas disponibilidades de estoque, e, ainda, de conformidade com os usos e costumes;
lU - enviar ou entregar ao consumidor, sem solicitação
prévia, qualquer produto, ou fornecer qualquer serviço;
IV - prevalecer-se da fraqueza ou ignorância do consumidor, tendo em vista sua idade, saúde, conhecimento ou condição social, para impingir-lhe seus produtos ou serviços;
V
exigir do consumidor vantagem manifestamente excessiva;
VI
executar serviços sem a prévia elaboração de orçamento e autorização expressa do consumidor, ressalvadas as decorrentes de práticas anteriores entre as partes;
VII - repassar informação depreciativa, referente a ato
praticado pelo consumidor no exercício de seus direitos;
VIII - colocar, no mercado de consumo, qualquer produto
ou serviço em desacordo com as normas expedidas pelos órgãos
oficiais competentes ou, se normas específicas não existirem,
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de credenciada pelo Conselho Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial (Conmetro);
IX - deixar de estipular prazo para o cumprimento de
sua obrigação ou deixar a fixação de seu termo inicial a seu exclusivo critério;
X - (Vetado).
Parágrafo único. Os serviços prestados e os produtos remetidos ou entregues ao consumidor, na hipótese prevista no inciso IH, equiparam-se às amostras grátis, inexistindo obrigação
de pagamento.
Art. 40. O fornecedor de serviço será obrigado a entregar
ao consumidor orçamento prévio discriminando o valor da mãode-obra, dos materiais e equipamentos a serem empregados, as
condições de pagamento, bem COmo as datas de início e término
dos serviços.
§ I? Salvo estipulação em contrário, o valor orçado terá
validade pelo prazo de dez dias, contado de seu recebimento pelo consumidor.
§ 2? Uma vez aprovado pelo consumidor, o orçamento
obriga os contraentes e somente pode ser alterado mediante livre negociação das partes.
§ 3? O consumidor não responde por quaisquer ônus ou
acréscimos decorrentes da contratação de serviços de terceiros,
não previstos no orçamento prévio.
Art. 41. No caso de fornecimento de produtos ou de serviços sujeitos ao regime de controle ou de tabelamento de preços,
os fornecedores deverão respeitar os limites oficiais sob pena de
não o fazendo, responderem pela restituição da quantia recebida
em excesso, monetariamente atualizada, podendo o consumidor
exigir à sua escolha, o desfazimento do negócio, sem prejuízo de
outras sanções cabíveis.

Seção V
Da Cobrança de Dívidas
Art. 42. Na cobrança de débitos, o consumidor inadimplente não será exposto a ridículo, nem será submetido a qualquer tipo de constrangimento ou ameaça.
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Parágrafo único. O consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à repetição do indébito, por valor igual ao dobro do que pagou em excesso, acrescido de correção monetária e
juros legais, salvo hipótese de engano justificável.

Seção VI
Dos Bancos de Dados e Cadastros de Consumidores
Art. 43. O consumidor, sem prejuízo do disposto no art.
86, terá acesso às informações existentes em cadastros, fichas,
registros e dados pessoais e de consumo arquivados sobre ele,
bem como sobre as suas respectivas fontes.
§ I? Os cadastros e dados de consumidores devem ser objetivos, claros, verdadeiros e em linguagem de fácil compreensão, não podendo conter informações negativas referentes a
período superior a cinco anos.
§ 2? A abertura de cadastro, ficha, registro e dados pessoais e de consumo deverá ser comunicada por escrito ao consumidor, quando não solicitada por ele.
§ 3? O consumidor, sempre que encontrar inexatidão nos
seus dados e cadastros, poderá exigir sua imediata correção, devendo o arquivista, no prazo de cinco dias úteis, comunicar a
alteração aos eventuais destinatários das informações incorretas.
§ 4? Os bancos de dados e cadastros relativos a consumidores, os serviços de proteção ao crédito e congêneres são considerados entidades de caráter público.
§ 5? Consumada a prescrição relativa à cobrança de débitos do consumidor, não serão fornecidas, pelos respectivos Sistemas de Proteção ao Crédito, quaisquer informações que possam impedir ou dificultar novo acesso ao crédito junto aos fornecedores.

Art. 44. Os órgãos públicos de defesa do consumidor manterão cadastros atualizados de reclamações fundamentadas contra fornecedores de produtos e serviços, devendo divulgá-lo pública e anualmente. A divulgação indicará se a reclamação foi
atendida ou não pelo fornecedor.
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília,
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§ 1'? É facultado o acesso às informações lá constantes para orientação e consulta por qualquer interessado.
§ 2'? Aplicam-se a este artigo, no que couber, as mesmas
regras enunciadas no areígo anterior e as do parágrafo único do
art. 22 deste código.
Art. 45. (Vetado).

CAPÍTULO VI
Da Proteção Contratual

Seção I
Disposições Gerais
Art. 46. Os contratos que regulam as relações de consumo
não obrigarão 08 consumidores, se não lhes for dada a oportunidade de tomar conhecimento prévio de seu conteúdo, ou se os
respectivos instrumentos forem redigidos de modo a dificultar a
compreensão de seu sentido e alcance.
Art. 47. As cláusulas contratuais serão interpretadas de
maneira mais favorável "ao consumidor.
Art. 48. As declarações de vontade constantes de escritos
particulares, recibos e pré-contratos relativos às relações de
consumo vinculam o fornecedor, ensejando inclusive execução
específica, nos termos do art. 84 e parágrafos.
Art. 49. O consumidor pode desistir do contrato, no prazo
de 7 dias a contar de sua assinatura ou do ato de recebimento
do produto ou serviço, sempre que a contratação de fornecimento de produtos e serviços ocorrer fora do estabelecimento comercial, especialmente por telefone ou a domicílio.
Parágrafo único. Se o consumidor exercitar o direito de arrependimento previsto neste artigo, os valores eventualmente
pagos, a qualquer título, durante o prazo de reflexão, serão devolvidos, de imediato, monetariamente atualizados.
Art. 50. A garantia contratual é complementar à legal e
será conferida mediante termo escrito.
Parágrafo único. O termo de garantia ou equivalente deve
ser padronizado e esclarecer, de maneira adequada, em que conCol. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 182(5):2829-2907, set.lout. 1990.

2847
siste a mesma garantia, bem como a forma, o prazo e o lugar em
que pode ser exercitada e os ônus a cargo do consumidor, devendo ser-lhe entregue, devidamente preenchido pelo fornecedor, no ato do fornecimento, acompanhado de manual de instrução, de instalação e uso do produto em linguagem didática, com
ilustrações.

Seção II
Das Cláusulas Abusivas
Art. 51. São nulas de pleno direito, entre outras, as cláusulas contratuais relativas ao fornecimento de produtos e serviços que:
I - impossibilitem, exonerem ou atenuem a responsabilidade do fornecedor por vícios de qualquer natureza dos produtos e serviços ou impliquem renúncia ou disposição de direitos.
N as relações de consumo entre o fornecedor e o consumidorpessoa jurídica, a indenização poderá ser limitada, em situações
justificáveis;
II - subtraiam ao consumidor a opção de reembolso da
quantia já pagam, nos casos previstos neste código;
lU - transfiram responsabilidades a terceiros;
IV - estabeleçam obrigações consideradas iníquas, abusivas, que coloquem o consumidor em desvantagem exagerada,
ou sejam incompatíveis com a boa-fé ou a eqüidade;
V - (Vetado);
VI - estabeleçam inversão do ônus da prova em prejuízo
do consumidor;
VII
determinem a utilização compulsória de arbitragem;
VIII
imponham representante para concluir ou realizar
outro negócio jurídico pelo consumidor;
IX - deixem ao fornecedor a opção de concluir ou não o
contrato, embora obrigando o consumidor;
X - permitam ao fornecedor, direta ou indiretamente,
variação do preço de maneira unilateral;
CoL Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 182(5):2829-2907, set./out. 1990.
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XI - autorizem o fornecedor a cancelar o contrato unilateralmente, sem que igual direito seja conferido ao consumidor;
. XII - obriguem o consumidor a ressarcir 08 custos de cobrança de sua obrigação, sem que igual direito lhe seja conferido contra o fornecedor;
XIII - autorizem o fornecedor a modificar unilateralmente
o conteúdo ou a qualidade do contrato, após sua celebração;
XIV
infrinjam ou possibilitem a violação de normas ambientais;
XV
estejam em desacordo com o sistema de proteção ao
consumidor;
XVI - possibilitem a renúncia do direito de indenização
por benfeitorias necessárias.
§ I? Presume-se exagerada, entre outros casos, a vantagem que:
I - ofende os princípios fundamentais do sistema jurídico a que pertence;
11 - restringe direitos ou obrigações fundamentais inerentes à natureza do contrato, de tal modo a ameaçar seu objeto ou
o equilíbrio contratual;
III - se mostra excessivamente onerosa para o consumidor, considerando-se a natureza e conteúdo do contrato, o interesse das partes e outras circunstâncias peculiares ao caso.
§ 2? A nulidade de uma cláusula contratual abusiva não
invalida o contrato, exceto quando de sua ausência, apesar dos
esforços de integração, decorrer ônus excessivo a qualquer das
partes.
§ 3? (Vetado).
§ 4? É facultado a qualquer consumidor ou entidade que o
represente requerer ao Ministério Público que ajuíze a competente
ação para ser declarada a nulidade de cláusula contratual que
contrarie o disposto neste código ou de qualquer forma não assegure o justo equilíbrio entre direitos e obrigações das partes.
Art. 52. No fornecimento de produtos ou serviços que envolva outorga de crédito ou concessão de financiamento ao consumidor, o fornecedor deverá, entre outros requisitos, informálo prévia e adequadamente sobre:
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I
preço do produto ou serviço em moeda corrente nacional;
II
montante dos juros de mora e da taxa efetiva anual
de juros;
UI
acréscimos legalmente previstos;
IV
número e periodicidade das prestações;
V
soma total a pagar, com e sem financiamento.
§ I? As multas de mora decorrentes do inadimplemento de
obrigação no seu termo não poderão ser superiores a dez por
cento do valor da prestação.
§ 2? Ê assegurada ao consumidor a Iiquidação antecipada
do débito, total ou parcialmente, mediante redução proporcional
dos juros e demais acréscimos.
§ 3? (Vetado).
Art. 53. Nos contratos de compra e venda de móveis ou
imóveis mediante pagamento em prestações, bem como nas alienações fiduciárias em garantia, consideram-se nulas de pleno
direito as cláusulas que estabeleçam a perda total das prestações pagas em benefício do credor que, em razão do inadimplemento, pleitear a resolução do contrato e a retornada do produto
alienado.
§ I? (Vetado).
§ 2? Nos contratos do sistema de consórcio de produtos
duráveis, a compensação ou a restituição das parcelas quitadas,
na forma deste artigo, terá descontada, além da vantagem econômica auferida com a fruição, os prejuízos que o desistente ou
inadimplente causar ao grupo.
§ 3? Os contratos de que trata o caput deste artigo serão
expressos em moeda corrente nacional.
Seção III
Dos Contratos de Adesão
Art. 54. Contrato de adesão é aquele cujas cláusulas tenham sido aprovadas pela autoridade competente ou estabelecidas unilateralmente pelo fornecedor de produtos ou serviços,
sem que o consumidor possa discutir ou modificar substancialmente seu conteúdo.
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§ I? A inserção de cláusula no formulário não desfigura a
natureza de adesão do contrato.
§ 2? Nos contratos de adesão admite-se cláusula resolutória, desde que a alternativa, cabendo a escolha ao consumidor,
ressalvando-se o disposto no § 2? do. artigo anterior.
§ 3? Os contratos de adesão escritos serão redigidos em
termos claros e com caracteres ostensivos e legíveis, de modo a
facilitar sua compreensão pelo consumidor.
§ 4? As cláusulas que implicarem limitação de direito do
consumidor deverão ser redigidas com destaque. permitindo sua
imediata e fácil compreensão.
§ 5? (Vetado).

CAPÍTULO VII
Das Sanções Administrativas
Art. 55. A União, os Estados e o Distrito Federal, em caráter concorrente e nas suas respectivas áreas de atuação administrativa, baixarão normas relativas à produção, industrialização, distribuição e consumo de produtos e serviços.
§ I? A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios fiscalizarão e controlarão a produção, industrialização,
distribuição, a publicidade de produtos e serviços e o mercado
de consumo, no interesse da preservação da vida, da saúde, da
segurança, da informação e do bem-estar do consumidor, baixando as normas que se fizerem necessárias.
§ 2? (Vetado).
§ 3? Os órgãos federais, estaduais, do Distrito Federal e
municipais com atribuições para fiscalizar e controlar o mercado de consumo manterão comissões permanentes para elaboração, revisão e atualização das normas referidas no § I?, sendo
obrigatória a participação dos consumidores e fornecedores.
§ 4? Os órgãos oficiais poderão expedir notificações aos
fornecedores para que, sob pena de desobediência, prestem informações sobre questões de interesse do consumidor, resguardado o segredo industrial.
Art. 56. As infrações das normas de defesa do consumidor
ficam sujeitas, conforme o caso, às seguintes sanções adminisCol. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília. 182(5):2829-2907, set.Zout. 1990.
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trativas, sem preJUIZO das de natureza civil, penal e das definidas em normas específicas:
I
multa;
II
apreensão do produto;
III
inutilização do produto;
IV
cassação do registro do produto junto ao órgão
competente;
V
proibição de fabricação do produto;
VI
suspensão de fornecimento de produtos ou serviço;
VII
suspensão temporária de atividade;
VIII
revogação de concessão ou permissão de uso;
IX
cassação de licença do estabelecimento ou de atividade;
X
interdição, total ou parcial, de estabelecimento, de
obra ou de atividade; .
XI
intervenção administrativa;
XII - imposição de contrapropaganda.
Parágrafo único. As sanções previstas neste artigo serão
aplicadas pela autoridade administrativa, no âmbito de sua atribuição, podendo ser aplicadas cumulativamente, inclusive por
medida cautelar, antecedente ou incidente de procedimento administrativo.

Art. 57. A pena de multa, graduada de acordo com a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica
do fornecedor será aplicada mediante procedimento administrativo nos termos da lei, revertendo para o fundo de que trata a
Lei n? 7.347 111, de 24 de julho de 1985, sendo a infração ou dano
de âmbito nacional, ou para os fundos estaduais de proteção ao
consumidor nos demais casos.
Parágrafo único. A multa será em montante nunca inferior
a trezentas e não superior a três milhões de vezes o valor do
Bônus do Tesouro Nacional (BTN), ou índice equivalente que
venha substituí-lo.
{I} Coleção das Leis. Brasília, (5):28, jul./set. 1985.
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Art. 58. As penas de apreensão, de inutilização de produtos, de proibição de fabricação de produtos, de suspensão do
fornecimento de produto ou serviço, de cassação do registro do
produto e revogação da concessão ou permissão de uso serão
aplicadas pela administração, mediante procedimento administrativo, assegurada ampla defesa, quando forem constatados
vícios de quantidade ou de qualidade por inadequação ou insegurança do produto ou serviço.
Art. 59. As penas de cassação de alvará de licença, de interdição e de suspensão temporária da atividade, bem como a
de intervenção administrativa, serão aplicadas mediante procedimento administrativo, assegurada ampla defesa, quando o
fornecedor reincidir na prática das infrações de maior gravidade
previstas neste código e na legislação de consumo.
§ l~ A pena de cassação da concessão será aplicada à concessionária de serviço público, quando violar obrigação legal ou
contratual.
§ 2? A pena de intervenção administrativa será aplicada
sempre que as circunstâncias de fato desaconselharem a cassação de licença, a interdição ou suspensão da atividade.
§ 3? Pendendo ação judicial na qual se discuta a imposição de penalidade administrativa, não haverá reincidência até o
trânsito em julgado da sentença.
Art. 60. A imposição de contrapropaganda será cominada
quando o fornecedor incorrer na prática de publicidade enganosa ou abusiva, nos termos do art. 36 'e seus parágrafos, sempre
às expensas do infrator.
§ I? A contrapropaganda será divulgada pelo responsável
da mesma forma, freqüência e dimensão e,preferencialmente no
mesmo veículo, local, espaço e horário, de forma capaz de desfazer o malefício da publicidade enganosa ou abusiva.
§ 2' (Vetado).
§ 3? (Vetado).

TÍTULO II
Das Infrações Penais
Art. 61. Constituem crimes contra as relações de consumo
previstas neste código, sem prejuízo do disposto no Código PeCoL Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 182(5):2829-2907, set./out. 1990.
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nal e leis especiais, as condutas tipificadas nos artigos seguiuteso
Art. 62. (Vetado).
Art. 63. Omitir dizeres ou sinais ostensivos sobre a nocividade ou periculosidade de produtos, nas embalagens, nos invólucros, recipientes ou publicidade:
Pena - Detenção de seis meses a dois anos e multa.
§ I? Incorrerá nas mesmas penas quem deixar de alertar.
mediante recomendações escritas ostensivas, sobre a periculosidade do serviço a ser prestado.
§ 2? Se o crime é culposo:
Pena - Detenção de um a seis meses ou multa.
Art. 64. Deixar de comunicar à autoridade competente e
aos consumidores a nocividade ou periculosidade de produtos

cujo conhecimento seja posterior à sua colocação no mercado:
Pena - Detenção de seis meses a dois anos e multa.
Parágrafo único. Incorrerá nas mesmas penas quem deixar
de retirar do mercado, imediatamente quando determinado pela
autoridade competente, os produtos nocivos ou perigosos, na
forma deste artigo.
Art. 65. Executar serviço de alto grau de periculosidade,
contrariando determinação de autoridade competente:
Pena - Detenção de seis meses a dois anos e multa.
Parágrafo único. As penas deste artigo são aplicáveis sem
prejuízo das correspondentes à lesão corporal e à morte.
Art. 66. Fazer afirmação falsa ou enganosa, ou omitir informação relevante sobre a natureza, característica, qualidade,
quantidade, segurança, desempenho, durabilidade, preço ou garantia de produtos ou serviços:
Pena - Detenção de três meses a um ano e multa.
§ I? Incorrerá nas mesmas penas quem patrocinar a oferta.
§ 2? Se o crime é culposo;
Pena - Detenção de um a seis meses ou multa.
Art. 67. Fazer ou promover publicidade que sabe ou deveria saber ser enganosa ou abusiva:
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Pena - Detenção de três meses a um ano e multa.
Parágrafo único. (Vetado).
Art. 68. Fazer ou promover publicidade que sabe ou devefia saber ser capaz de induzir o consumidor a se comportar de
forma prejudicial ou perigosa a sua saúde ou segurança:
Pena - Detenção de seis meses a dois anos e multa:
Parágrafo único. (Vetado).
Art. 69. Deixar de organizar dados fáticos, técnicos e
científicos que dão base à publicidade:
Pena - Detenção de um a seis meses ou multa.
Art. 70. Empregar, na reparação de produtos, peça ou
componentes de reposição usados, sem autorização do consumidor:
Pena - Detenção de três meses a um ano e multa.
Art. 71. Utilizar, na cobrança de dividas, de ameaça, coacão, constrangimento físico ou moral, afirmações falsas íncorre-.
tas ou enganosas ou de qualquer outro procedimento que exponha o consumidor, injustificadamente, a ridículo ou interfira
com seu trabalho, descanso ou lazer:
Pena - Detenção de três meses a um ano e multa.
Art. 72. Impedir ou dificultar o acesso do consumidor às
informações que sobre ele constem em cadastros, banco de dados, fichas e registros:
Pena - Detenção de seis meses a um ano ou multa.
Art. 73. Deixar de corrigir imediatamente informação sobre consumidor constante de cadastro, banco de dados, fichas
ou registros que sabe ou deveria saber ser inexata:
Pena - Detenção de um a seis meses ou multa.
Art. 74. Deixar de entregar ao consumidor o termo de garantia adequadamente preenchido e com especificação clara de
seu conteúdo;
Pena - Detenção de um a seis meses ou multa.
Art. 75. Quem, de qualquer forma, concorrer para os çrimes referidos neste código, incide as penas a esses cominadas
na medida de sua culpabilidade, bem como o diretor, adminis-

cer.
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trador ou gerente da pessoa jurídica que promover, permitir ou
por qualquer modo aprovar o fornecimento, oferta, exposição à
venda ou manutenção em depósito de produtos ou a oferta e
prestação de serviços nas condições por ele proibidas.
Art. 76. São circunstâncias agravantes dos crimes tipificados neste código:
I - serem cometidos em época de grave crise econômica
ou por ocasião de calamidade;
II
ocasionarem grave dano individual ou coletivo;
lU
disaimular-se a natureza ilícita do procedimento;
IV
quando cometidos:
a) por servidor público, ou por pessoa cuja condição
econômico-social seja manifestamente superior à da vítima;
b) em detrimento de operário ou rurfcola; de menor de dezoito ou maior de sessenta anos ou de pessoas portadoras de deficiência mental interditadas ou não;
V - serem praticados em operações que envolvam alimentos, medicamentos ou quaisquer outros produtos ou serviços essenciais.
Art. 77. A pena pecuniária prevista nesta Seção será fixada em dias-multa, correspondente ao mínimo e ao máximo de
dias de duração da pena privativa da liberdade cominada ao crime. Na individualização desta multa, o juiz observará o disposto no art. 60, § I? do Código Penal.
Art. 78. Além das penas privativas de liberdade e de rnulta, podem ser impostas, cumulativa ou alternadamente, observado o disposto nos arts. 44 a 47, do Código Penal:
I - a interdição temporária de direitos;
II - a publicação em órgãos de comunicação de grande
circulação ou audiência, às expensas do condenado, de notícia
sobre os fatos e a condenação;
III - a prestação de serviços à comunidade.
Art. 79. O valor da fiança, nas infrações de que trata este
código, será fixado pelo juiz, ou pela autoridade que presidir o
inquérito, entre cem e duzentas mil vezes o valor do Bônus do
Tesouro Nacional (BTN), ou índice equivalente que venha a
substituí-lo.
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Parágrafo único. Se assim recomendar a situação econômica do indiciado ou réu, a fiança poderá ser:
a) reduzida até a metade do seu valor mínimo;
b) aumentada pelo juiz até vinte vezes.
Art. 80. No processo penal atinente aos crimes previstos
neste código, bem como a outros crimes e contravenções que envolvam relações de consumo, poderão intervir, como assistentes
do Ministério Público, os legitimados indicados no art. 82, inciso UI e IV, aos quais também é facultado propor ação penal
subsidiária, se a denúncia não for oferecida no prazo legal.

TÍTULO UI
Da Defesa do Consumidor em Juízo

CAPÍTULO I
Disposições Gerais
Art. 81. A defesa dos interesses e direitos dos consumidores e das vítimas poderá ser exercida em juízo individualmente,
ou a título coletivo.
Parágrafo único. A defesa coletiva será exercida quando
se tratar de:
I - interesses ou direitos difusos, assim entendidos, para
efeitos deste código, os transindividuais, de natureza indivisível, de que sejam titulares pessoas indeterminadas e ligadas
por circunstâncias de fato;
11 - interesses ou direitos coletivos, assim entendidos,
para efeitos deste código, os transindividuais de natureza indivisível de que seja titular grupo, categoria ou classe de pessoas
ligadas entre si ou com a parte contrária por uma relação [urídica base;
IH - interesses ou direitos individuais homogêneos, assim
entendidos os decorrentes de origem comum.
Art. 82. Para os fins do art. 100, parágrafo único, são legitimados concorrentemente:
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I

o Ministério Público,
a União, os Estados, os Municípios e o Distrito Fe-

H
deral;
IH
as entidades e órgãos da Administração Piíblica, direta ou indireta, ainda que sem personalidade jurídica, especificamente destinados à defesa dos interesses e direitos protegidos
por este código;
IV - as associações legalmente constituídas há pelo menos um ano e que incluam entre seus fins institucionais a defesa
dos interesses e direitos protegidos por este código, dispensada
a autorização assemblear.
§ I? O requisito da pré-constituição pode ser dispensado
pelo juiz, nas ações previstas nos arts. 91 e seguintes, quando
haja manifesto interesse social evidenciado pela dimensão ou
característica do dano, ou pela relevância do bem jurídico a ser
protegido.
§ 2? (Vetado).
§ 3? (Vetado).

Art. 83. Para a defesa dos direitos e interesses protegidos
por este código são admissíveis todas as espécies de ações capazes de propiciar sua adequada e efetiva tutela.
Parágrafo único. (Vetado).
Art. 84. Na ação que tenha por objeto o cumprimento da
obrigação de fazer ou não fazer, o juiz concederá a tutela específica da obrigação ou determinará providências que assegurem o resultado prático equivalente ao do adimplemento.
§ l? A conversão da obrigação em perdas e danos somente
será admissível se por elas optar o autor ou se impossível a tutela específica ou a obtenção do resultado prático corresponden-

te.
§ 2? A indenização por perdas e danos se fará sem prejuízo da multa (art. 287, do Código de Processo Civil).
§ 3? Sendo relevante o fundamento da demanda e havendo
justificado receio de ineficácia do provimento final, é lícito ao
juiz conceder a tutela liminarmente ou após justificação prévia,
citado o réu.
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§ 4~ O juiz poderá, na hipótese do § 3~ ou na sentença, impor multa diária ao réu, independentemente de pedido do autor,
se for suficiente ou compatível com a obrigação, fixando prazo
razoável para o cumprimento do preceito.
§ 5~ Para a tutela específica ou para a obtenção do resultado prático equivalente, poderá o juiz determinar as medidas
necessárias, tais como busca e apreensão, remoção de coisas e
pessoas, desfazimento de obra, impedimento de atividade nociva, além de requisição de força policía!.
Art. 85. (Vetado).
Art. 86. (Vetado).
Art. 87. Nas ações coletivas de que trata este código não
haverá adiantamento de custas, emolumentos, honorários periciais e quaisquer outras despesas, nem condenação da associação autora, salvo comprovada má-fé, em honorários de advogados, custas e despesas processuais.
Parágrafo único. Em caso de litigância de má-fé, a associação autora e os diretores responsáveis pela propositura da
ação serão solidariamente condenados em honorários advocatícios e ao décuplo das custas, sem prejuízo da responsabilidade por perdas e danos.
Art. 88. Na hipótese do art. 13, parágrafo único deste código, a ação de regresso poderá ser ajuizada em processo autônomo, facultada a possibilidade de prosseguir-se nos mesmos
autos, vedada a denunciação da lide.
Art. 89. (Vetado).
Art. 90. Aplicam-se às ações previstas neste título as normas do Código de Processo Civil e da Lei n~ 7.347 11), de 24 de
julho de 1985, inclusive no que respeita ao inquérito civil, naquilo que não contrariar suas disposições.

CAPÍTULO II
Das Ações Coletivas Para a Defesa de Interesses
Individuais Homogêneos
Art. 91. Os legitimados de que trata o art. 81 poderão propor, em nome próprio e no interesse das vítimas ou seus suces(1) Coleção das Leis. Brasília, (5):28, jul./set. 1985.
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seres, ação civil coletiva de responsabilidade pelos danos individualmente sofridos, de acordo com o disposto nos artigos seguintes.
Art. 92. O Ministério Público, se não ajuizar a ação, atuará sempre como fiscal da lei.
Parágrafo único. (Vetado).
Art. 93. Ressalvada a competência da Justiça Federal, é
competente para a causa a justiça local:
I - no foro do lugar onde ocorreu ou deva ocorrer o dano,
quando de âmbito local;
II - no foro da Capital do Estado ou no do Distrito Federal, para os danos de âmbito nacional ou regional, aplicando-se
as regras do Código de Processo Civil aos casos de competência
concorrente.
Art. 94. Proposta a ação, será publicado edital no órgão
oficial, a fim de que os interessados possam intervir no processo como litisconsortes, sem prejuízo de ampla divulgação pelos
meios de comunicação social por parte dos órgãos de defesa do
consumidor.
Art. 95. Em caso de procedência do pedido, a condenação
será genérica, fixando a responsabilidade do réu pelos danos
causados.
Art. 96. (Vetado).
Art. 97. A liquidação e a execução de sentença poderão
ser promovidas pela vítima e seus sucessores, assim como pelos
legitimados de que trata o art. 82.
Parágrafo único. (Vetado).
Art. 98. A execução poderá ser coletiva, sendo promovida
pelos legitimados de que trata o art. 81, abrangendo as vitimas
cujas indenizações já tiverem sido fixadas em sentença de liquidação, sem prejuízo do ajuizamento de outras execuções.
§ I? A execução coletiva far-se-á com base em certidão
das sentenças de liquidação, da qual deverá constar a ocorrência ou não do trânsito em julgado.
§ 2? É competente para a execução o juízo:
I - da liquidação da sentença ou da ação condenatória,
no caso de execução individual;
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II - da ação condenatória, quando coletiva a execução.
Art. 99. Em caso de concurso de créditos decorrentes de
condenação prevista na Lei n? 7.347, de 24 de julho de 1985, e de
indenizações pelos prejuízos individuais resultantes do mesmo
evento danoso, estas terão preferência no pagamento.
Parágrafo único. Para efeito do disposto neste artigo, a
destinação da importância recolhida ao fundo criado pela Lei n?
7.347, de 24 de julho de 1985, ficará sustada enquanto pendentes
de decisão de segundo grau as ações de indenização pelos danos
individuais, salvo na hipótese de o patrimônio do devedor ser
manifestamente suficiente para responder pela integralidade
das dividas.
Art. 100. Decorrido o prazo de um ano sem habilitação de
interessados em número compatível com a gravidade do dano,
poderão os legitimados do art. 82 promover a liquidação e execução da indenização devida.
Parágrafo único. O produto da indenização devida reverterá para o fundo criado pela Lei n? 7.347, de 24 de julho de 1985.

CAPÍTULO III
Das Ações de Responsabilidade do Fornecedor
de Produtos e Serviços
Art. 101. Na ação de responsabilidade civil do fornecedor
de produtos e serviços, sem prejuízo do disposto nos Capítulos
I e II deste titulo, serão observadas as seguintes normas:
I - a ação pode ser proposta no domicilio do autor;
II - o réu que houver contratado seguro de responsabilidade poderá chamar ao processo o segurador, vedada a integração do contraditório pelo Instituto de Resseguros do Brasil.
Nesta hipótese, a sentença que julgar procedente o pedido condenará o réu nos termos do art. 80 do Código de Processo Civil.
Se o réu houver sido declarado falido, o síndico será intimado a
informar a existência de seguro de responsabilidade, facultando-se, em caso afirmativo, o ajuizamento de ação de indenização diretamente contra o segurador, vedada a denunciação da
lide ao Instituto de Resseguros do Brasil e dispensado o litisconsórcio obrigatório com este.
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Art. 102. Os legitimados a agir na forma deste código poderão propor ação visando compelir o Poder Público competente
a proibir, em todo o território nacional, a produção, divulgação,
distribuição ou venda, ou a determinar a alteração na composição, estrutura, fórmula ou acondicionamento de produto, cujo
uso ou consumo regular se revele nocivo ou perigoso à saúde
pública e à incolumidade pessoal.
§ 1~ (Vetado).
§ 2~ (Vetado).
CAPÍTULO IV
Da Coisa Julgada
Art. 103. Nas ações coletivas de que trata este código, a
sentença fará coisa julgada:
I - erga omnes, exceto se o pedido for julgado improcedente por insuficiência de provas, hipótese em que qualquer le·
gitimado poderá intentar outra ação, com idêntico fundamento,
valendo-se de nova prova, na hipótese do inciso I do parágrafo
único do art. 81;
II - ultra partes, mas limitadamente ao grupo, categoria
ou classe, salvo improcedência por insuficiência de provas, nos
termos do inciso anterior, quando se tratar da hipótese prevista
no inciso n do parágrafo único do art. 81;
In - erga orunes, apenas no caso de procedência do pedido, para beneficiar todas as vítimas e seus sucessores, na hipótese do inciso In do parágrafo único do art. 81.
§ 1~ Os efeitos da coisa julgada previstos nos incisos I e n
não prejudicarão interesses e direitos individuais dos integrantes da coletividade, do grupo, categoria ou classe.
§ 2? Na hipótese prevista no inciso IH, em caso de improcedência do pedido, os interessados que não tiverem intervindo
no processo como litisconsortes poderão propor ação de indenização a título individual.
§ 3~ Os efeitos da coisa julgada de que cuida o art. 16,
combinado com o art. 13 da Lei n~ 7.347, de 24 de julho de 1985,
não prejudicarão as ações de indenização por danos pessoalCol. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília. 182(5):2829-2907. set./out. 1990.
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mente sofridos, propostas individualmente ou na forma prevista
neste código, mas, se procedente o pedido, beneficiarão as vítimas e seus sucessores, que poderão proceder à liquidação e à
execução, nos termos dos arts. 96 a 99.
§ 4? Aplica-se o disposto no parágrafo anterior à sentença
penal condenatória.
Art. 104. As ações coletivas, previstas nos incisos I e H
do parágrafo único do art. 81, não induzem litispendência para
as ações individuais, mas os efeitos da coisa julgada erga
omnes ou ultra partes a que aludem os incisos H e IH do artigo
anterior não beneficiarão os autores das ações individuais, se
não for requerida sua suspensão no prazo de trinta dias, a contar da ciência nos autos do ajuizamento da ação coletiva.

TÍTULO IV
Do Sistema Nacional de Defesa do Consumidor
Art. 105. Integram o Sistema Nacional de Defesa do Consumidor (SNDCI, os órgãos federais, estaduais, do Distrito Federal e municipais e as entidades privadas de defesa do consumidor.
Art. 106. O Departamento Nacional de Defesa do Consumidor, da Secretaria Nacional de Direito Econômico (MJ), ou
órgão federal que venha substituí-lo, é organismo de coordenação da politica do Sistema Nacional de Defesa do Consumidor,
cabendo-lhe:
I - planejar, elaborar, propor, coordenar e executar a
política nacional de proteção ao consumidor;
11 - receber, analisar, avaliar e encaminhar consultas,
denúncias ou sugestões apresentadas por entidades representativas ou pessoas jurídicas de direito público ou privado;
III - prestar aos consumidores orientação permanente
sobre seus direitos e garantias;
IV - informar, conscientizar e motivar o consumidor
através dos diferentes meios de comunicação;
V - solicitar à polícia judiciária a instauração de inquérito policial para a apreciação de delito contra os consumidores,
nos termos da legislação vigente;
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VI - representar ao Ministério Público competente para
fins de adoção de medidas processuais no âmbito de suas atribuições;

VII - levar ao conhecimento dos órgãos competentes as
infrações de ordem administrativa que violarem os interesses difusos. coletivos. ou individuais dos consumidores;
VIII - solicitar o concurso de órgãos e entidades da
União, Estados, do Distrito Federal e Municípios, bem como
auxiliar a fiscalização de preços, abastecimento, quantidade e
segurança de bens e serviços;
IX - incentivar, inclusive com recursos financeiros e outros programas especiais, a formação de entidades de defesa do
consumidor pela população e pelos órgãos públicos estaduais e
municipais;
X
(Vetado).
XI
(Vetado).
XII
(Vetado),
XIII
desenvolver outras atividades compatíveis com
suas finalidades.
Parágrafo único. Para a consecução de seus objetivos, o
Departamento Nacional de Defesa do Consumidor poderá solieitar o concurso de órgãos e entidades de notória especialização
técnico-científica.

TÍTULO V
Da Convenção Coletiva de Consumo
Art. 107. As entidades civis de consumidores e as associações de fornecedores ou sindicatos de categoria econômica podem regular, por convenção escrita, relações de consumo que tenham por objeto estabelecer condições relativas ao preço, à qualidade, à quantidade, à garantia e características de produtos e
serviços, bem como à reclamação e composição do conflito de
consumo.
§ I? A convenção tornar-se-á obrigatória a partir do registro do instrumento no cartório de títulos e documentos.
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§ 2? A convenção somente obrigará os filiados às entidades signatárias.
§ 3? Não se exime de cumprir a convenção o fornecedor
que se desligar da entidade em data posterior ao registro do instrumento.
Art. 108. (Vetado}.

TÍTULO VI
Disposições Finais

Art. 109.

(Vetado].

Art. 110. Acrescente-se o seguinte inciso IV ao art. 1? da
Lei n? 7.347, de 24 de julho de 1985:
«IV - a qualquer outro interesse difuso ou coletivo».
Art. 111. O inciso 11 do art. 5? da Lei n? 7.347, de 24 de julho de 1985, passa a ter a seguinte redação:
«Il - inclua, entre suas finalidades institucionais, a
proteção ao meio ambiente, ao consumidor, ao patrimônio
artístico, estético, histórico, turístico e paisagístico, ou a
qualquer outro interesse difuso ou coletivo».
Art. 112. O § 3? do art. 5? da Lei n? 7.347, de 24 de julho
de 1985, passa a ter a seguinte redação:
«§ 3? Em caso de desistência infundada ou abandono
da ação por associação legitimada, o Ministério Público ou
outro legitimado assumirá a titularidade ativa»,
Art. 113. Acrescente-se os seguintes §§ 4?, 5? e 6? ao art.
5? da Lei n? 7.347, de 24 de julho de 1985:
<~§ 4? O requisito da pré-constituição poderá ser díspensado pelo juiz, quando haja manifesto interesse social
evidenciado pela dimensão ou característica do dano, ou
pela relevância do bem juridico a ser protegido.
§ 5? Admitir-se-á o litisconsórcio facultativo entre os
Ministérios Públicos da União, do Distrito Federal e dos
Estados na defesa dos interesses e direitos de que cuida
esta lei.
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§ 6? Os órgãos públicos legitimados poderão tomar
dos interessados compromisso de ajustamento de sua conduta às exigências legais, mediante cominações, que terá
eficácia de título executivo extrajudicial».
Art. 114. O art. 15 da Lei n? 7.347, de 24 de julho de 1985,
passa a ter a seguinte redação:
«Art. 15. Decorridos sessenta dias do trânsito em julgado da sentença condenatória, sem que a associação autora lhe promova a execução, deverá fazê-lo o Ministério PÚblico, facultada igual iniciativa aos demais legitimados»,
Art. 115. Suprima-se o caput do art. 17 da Lei n? 7.347, de
24 de julho de 1985, passando o parágrafo único a constituir o
ceput , com a seguinte redação:
Art. 17. Em caso de litigância de má-fé, a danos».
Art. 116. Dê-se a seguinte redação ao art. 18 da Lei n:'
7.347, de 24 de julho de 1985:
«Art. 18. Nas ações de que trata esta lei, não haverá
adiantamento de custas, emolumentos, honorários periciais
e quaisquer outras despesas, nem condenação da associação autora, salvo comprovada má-fé, em honorários de advogado, custas e despesas processuais».
Art. 117. Acrescente-se à Lei n? 7.347, de 24 de julho de
1985, o seguinte dispositivo, renumerando-se os seguintes:
«Art. 21. Aplicam-se à defesa dos direitos e interesses
difusos, coletivos e individuais, no que for cabível, os dispositivos do Título IH da lei que instituiu o Código de Defesa do Consumidor».
Art. 118. Este código entrará em vigor dentro de cento e oitenta dias a contar de sua publicação.

Art. 119. Revogam-se as disposições em contrário.
Brasilia, 11 de setembro de 1990; 169? da Independência e
102? da República.
FERNANDO COLLOR
Bernardo Cabral
Zélia M. Cardoso de Mello
Ozires Silva
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LEI N? 8.079, DE 13 DE SETEMBRO DE 1990
Altera a redação do § 2:' do art. 184 e
acrescenta parágrafo único ao art. 240 da
Lei n? 5.869(1), de 11 de janeiro de 1973 Código de Processo Civil.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte lei:
Art. I? O § 2? do art. 184 da Lei n? 5.869, de 11 de janeiro
de 1973 - Código de Processo Civil, passa a vigorar com a seguinte redação:
«Art. 184.
§ 2~ Os prazos somente começam a correr do primeiro
dia útil após a intimação (art. 240 e parágrafo único)»,
Art. 2? O art. 240 da Lei n? 5.869, de 11 de janeiro de 1973
Código de Processo Civil, fica acrescido de um parágrafo
único, com a seguinte redação:
«Art. 240.
.
.

Parágrafo único. As intimações consideram-se realizadas no primeiro dia útil seguinte, se tiverem ocorrido em
dia em que não tenha havido expediente forense».
Art. 3? Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 4~ Revogam-se as disposições em contrário.
Brasília, 13 de setembro de 1990; 169? da Independência e
102? da República.
FERNANDO COLLOR
Bernardo Cabral

LEI N? 8.080,DE 19 DE SETEMBRO DE 1990
Dispõe sobre as condições para a promoção, proteção e recuperação da saúde, a
organização e o funcionamento dos serviços
correspondentes e dá outras provídênciee.
(1) Coleção das Leis Brasília, (1):13, jan./mar. 1973.
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o PRESIDENTE DA REPÚBLICA, faço saber que o CongreSSO Nacional decreta e eu sanciono a seguinte lei:
Disposição Preliminar
Art. I? Esta lei regula. em todo o território nacional, as
ações e serviços de saúde, executado's~solada ou conjuntamente, em caráter permanente ou eventual, por pessoas naturais ou
jurídicas de direito Público ou prIvado.

TÍTULô<r
Das Disposições Gerais

Art. 2? A saúde é um direito fundamental do ser humano,
devendo o Estado prover as condições indispensáveis ao seu
pleno exercício.
§ I? O dever do Estado de garantir a saúde consiste na
formulação e execução de políticas econômicas e sociais que visem à redução de riscos de doenças e de outros agravos e no estabelecimento de condições que assegurem acesso universal e
igualitário às ações e aos serviços para a sua promoção, proteção e recuperação.
§ 2? O dever do Estado não exclui o das pessoas, da
.família, das empresas e da sociedade.

Art. 3? A saúde tem como fatores determinantes e condicionantes, entre outros, a alimentação, a moradia, o saneamento
básico, o meio ambiente, o trabalho, a renda, a educação. o
transporte, o lazer e o acesso aos bens e serviços essenciais; os
níveis de saúde da população expressam a organização social e
econômica do País.
Parágrafo único. Dizem respeito também à saúde as ações
que, por força do disposto no artigo anterior, se destinam a garantir às pessoas e à coletividade condições de bem-estar físico,
mental e social.
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TÍTULO II
Do Sistema Único de Saúde
Disposição Preliminar
Art. 4? O conjunto de ações e serviços de saúde, prestados
por órgãos e instituições públicas federais, estaduais e municipais, da Administração direta e indireta e das fundações mantidas pelo Poder Público, constitui o Sistema Único de Saúde
(SUS):
§ I? Estão incluídas no disposto neste artigo as instituições públicas federais, estaduais e municipais de controle de
qualidade, pesquisa e produção de insumos, medicamentos. inclusive de sangue e hemoderivados, e de equipamentos para
saúde.
§ 2? A iniciativa privada poderá participar do Sistema
Único de Saúde (SUS), em caráter complementar.
CAPÍTULO I
Dos Objetivos e Atribuições
Art. 5? São objetivos do Sistema Único de Saúde SUS:
I - a identificação e divulgação dos fatores condicionantes e determinantes da saúde;
II - a formulação de política de saúde destinada a promover, nos campos econômico e social, a observância do disposto
no § 1? do art. 2? desta lei;
In - a assistência às pessoas por intermédio de ações de
promoção, proteção e recuperação da saúde, com a realização
integrada das ações assistenciais e das atividades preventivas.
Art. 6? Estão incluídas ainda no campo de atuação do Sistema Único de Saúde (SUS):
I - a execução de ações:
a) de vigilância sanitária;
b) de vigilância epidemiológica;
c) de saúde do trabalhador; e
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d) de assistência terapêutica integral, inclusive farmacêuti-

cai

II - a participação na formulação da política e na execução de ações de saneamento básico;
111 - a ordenação da formação de recursos humanos na
área de saúde;
IV - a vigilância nutricional e a orientação alimentar;
V - a colaboração na proteção do meio ambiente. nele
compreendido o do trabalho;
VI - a formulação da política de medicamentos, equipamentos, imunobiológicos e outros insumos de interesse para a
saúde e a participação na sua produção;
VII - O controle e a fiscalização de serviços, produtos e
substâncias de interesse para a saúde;
VIII - a fiscalização e a inspeção de alimentos, água e bebidas para consumo humano;
IX - a participação no controle e na fiscalização da produção, transporte, guarda e utilização de substâncias e produtos psicoativos, tóxicos e radioativos;
X - o incremento, em sua área de atuação, do desenvolvimento científico e tecnológico;
XI - a formulação e execução da política de sangue e
seus derivados.
§ I? Entende-se por vigilância sanitária um conjunto de
ações capaz de eliminar, diminuir ou prevenir riscos à saúde e
de intervir nos problemas sanitários decorrentes do meio ambiente, da produção e circulação de bens e da prestação de serviços de interesse da saúde, abrangendo:
I - o controle de bens de consumo que, direta ou indiretamente, se relacionem com a saúde, compreendidas todas as etapas e processos, da produção ao consumo; e
II - o controle da prestação de serviços que se relacionam
direta ou indiretamente com a saúde.
§ 2? Entende-se por vigilância epidemiológica um conjunto
de ações que proporcionam o conhecimento, a detecção ou prevenção de qualquer mudança nos fatores determinantes e condiCol. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasll la, 182(5):2829-2907, set.v'out. 1990.
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cionantes de saúde individual ou coletiva, com a finalidade de
recomendar ~ adotar as medidas de prevenção e controle das
doenças ou agravos.
§ 3? Entende-se por saúde do trabalhador, para fins desta
lei, um conjunto de atividades que se destina, através das ações
de vigilância epidemiológica e vigilância sanitária, à promoção
e proteção da saúde dos trabalhadores, assim como visa à recuperação e reabilitação da saúde dos trabalhadores submetidos
aos riscos e agravos ·advindos das condições de trabalho. abrangendo:
I - assistência ao trabalhador vítima de acidente de trabalho ou portador de doença profissional e do trabalho;
II - participação, no âmbito de competência do Sistema
Único de Saúde (SUS), em estudos, pesquisas, avaliação e controle dos riscos e agravos potenciais à saúde existentes no processo de trabalho;
III - participação, no âmbito de competência do Sistema
Único de Saúde (SUS), da normatização, fiscalização e controle
das condições de produção, extração, armazenamento, transporte, distribuição e manuseio de substâncias, de produtos, de máquinas e de equipamentos que apresentam riscos à saúde do trabalhador;
IV
avaliação do impacto que as tecnologias provocam
à saúde;
V
informação ao trabalhador e à sua respectiva entidade sindical e às empresas sobre os riscos de acidente de trabalho, doença profissional e do trabalho, bem como os resultados de fiscalizações, avaliações ambientais e exames de saúde,
de admissão, periódicos e de demissão, respeitados os preceitos
da ética profissional;
VI - participação na normatização, fiscalização e controle dos serviços de saúde do trabalhador nas instituições e empresas públicas e privadas;
VII - revisão periódica da listagem oficial de doenças originadas no processo de trabalho, tendo na sua elaboração a colaboração das entidades sindicais; e
VIII - a garantia ao sindicato dos trabalhadores de requerer ao órgão competente a interdição de máquina, de setor de
Cal. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 182(5):2829-2907. set.Zout. 1990.
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serviço ou de todo o ambiente de trabalho, quando houver exposição a risco iminente para a vida ou saúde dos trabalhadores.
CAPÍTULO II
Dos Princípios e Diretrizes
Art. 7? As ações e serviços públicos de saúde e os serviços privados contratados ou conveniados que integram o Sistema Único de Saúde (SUS), são desenvolvidos de acordo com as
diretrizes previstas no art. 198 da Constituição Federal, obedecendo ainda aos seguintes princípios:
I - universalidade de acesso aos serviços de saúde em
todos os níveis de assistência;
II - integralidade de assistência, entendida como um
conjunto articulado e contínuo das ações e serviços preventivos
e curativos, individuais e coletivos, exigidos para cada caso em
todos os níveis de complexidade do sistema;
In - preservação da autonomia das pessoas na defesa
de sua integridade física e moral;
IV - igualdade da assistência à saúde, sem preconceitos
ou privilégios de qualquer espécie;
V - direito à informação, às pessoas assistidas, sobre
sua saúde;
VI - divulgação de informações quanto ao potencial dos
serviços de saúde e a sua utilização pelo usuário;
VII - utilização da epidemiologia para o estabelecimento
de prioridades, a alocação de recursos e a orientação programática;
VIII - participação da comunidade;
IX - descentralização político-administrativa, com direção única em cada esfera de governo:
aI ênfase na descentralização dos serviços para os municípios;
b) regionalização e hierarquização da rede de serviços de
saúde;
X - integração em nível executivo das ações de saúde,
meio ambiente e saneamento básico;
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XI - conjugação dos recursos financeiros, tecnológicos,
materiais e humanos da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios na prestação de serviços de assistência à
saúde da população;
XII - capacidade de resolução dos serviços em todos os
níveis de assistência; e
XIII - organização dos serviços públicos de modo a evitar
duplicidade de meios para fins idênticos.
CAPÍTULO III
Da Organização, da Direção e da Gestão
Art. 8? As ações e serviços de saúde, executados pelo Sistema Único de Saúde (SUS), seja diretamente ou mediante participação complementar da iniciativa privada, serão organizados de forma regionalizada e hierarquizada em níveis de complexidade crescente.
Art. 9? A direção do Sistema Único de Saúde (SUS) é única, de acordo com o inciso I do art. 198 da Constituição Federal,
sendo exercida em cada esfera de governo pelos seguintes órgãos:
I - no âmbito da União, pelo Ministério da Saúde;
II - no âmbito dos Estados e do Distrito Federal, pela
respectiva Secretaria de Saúde ou órgão equivalente; e
IH - no âmbito dos Municípios, pela respectiva Secretaria
de Saúde ou órgão equivalente.
Art. 10. Os municípios poderão constituir consórcios para
desenvolver em conjunto as ações e os serviços de saúde que
lhes correspondam.
§ I? Aplica-se aos consórcios administrativos intermunicipais o princípio da direção única, e os respectivos atos constitutivos disporão sobre sua observância.
§ 2? No nível municipal, o Sistema Único de Saúde (SUS),
poderá organizar-se em distritos de forma a integrar e articular
recursos, técnicas e práticas voltadas para a cobertura total das
ações de saúde.
Art. 11. (Vetado).
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Art. 12. Serão criadas comissões intersetoriais de âmbito
nacional, subordinadas ao Conselho Nacional de Saúde, integradas pelos Ministérios e órgãos competentes e por entidades representativas da sociedade civil.
Parágrafo único. As comissões intersetoriais terão a finalidade de articular políticas e programas de interesse para a saúde, cuja execução envolva áreas não compreendidas no âmbito
do Sistema Único de Saúde (SUS).
Art. 13. A articulação das politicas e programas, a cargo
das comissões intersetoriais, abrangerá, em especial, as seguintes atividades:
I
alimentação e nutrição;
II
saneamento e meio ambiente;
111
vigilância sanitária e farmacoepidemiologia;
IV
recursos humanos;
V
ciência e tecnologia; e
saúde do trabalhador.
VI
Art. 14. Deverão ser criadas Comissões Permanentes de
integração entre os serviços de saúde e as instituições de ensino
profissional e superior.
Parágrafo único. Cada uma dessas comissões terá por finalidade propor prioridades, métodos e estratégias para a formação e educação continuada dos recursos humanos do Sistema
Único de Saúde (SUS), na esfera correspondente, assim como
em relação à pesquisa e à cooperação técnica entre essas ínstítuições.
CAPÍTULO IV
Da Competência e das Atribuições

Seção I
Das Atribuições Comuns
Art. 15. A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios exercerão, em seu âmbito administrativo, as seguintes
atribuições:
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I - definição das instâncias e mecanismos de controle,
avaliação e de fiscalização das ações e serviços de saúde.

11 - administração dos recursos orçamentários e financeiros destinados, em cada ano, à saúde;
UI - acompanhamento, avaliação e divulgação do nível
de saúde da população e das condições ambientais;
IV - organização e coordenação do sistema de informação de saúde;
V - elaboração de normas técnicas e estabelecimento
de padrões de qualidade e parâmetros de custos que caracterizam a assistência à saúde;
VI - elaboração de normas técnicas e estabelecimento
de padrões de qualidade para promoção da saúde do trabalhador;

VU - participação de formulação da política e da execução das ações de saneamento básico e colaboração na proteção e
recuperação do meio ambiente;
VIU
elaboração e atualização periódica do plano de
saúde;
IX
participação na formulação e na execução da
política de formação e desenvolvimento de recursos humanos
para a saúde;
X - elaboração da proposta orçamentária do Sistema
Único de Saúde (SUS), de conformidade com o plano de saúde;
XI - elaboração de normas para regular as atividades
de serviços privados de saúde, tendo em vista a sua relevância
pública;
XII - realização de operações externas de natureza financeira de interesse da saúde, autorizadas pelo Senado Federal;
XIU - para atendimento de necessidades coletivas, urgentes e transitórias, decorrentes de situações de perigo iminente, de calamidade pública ou de irrupção de epidemias, a autoridade competente da esfera administrativa correspondente poderá requisitar bens e serviços, tanto de pessoas naturais como de
jurídicas, sendo-lhes assegurada justa indenização.
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XIV - implementar o Sistema Nacional de Sangue, Componentes e Derivados;
XV - propor a celebração de convênios, acordos e protocolos internacionais relativos à saúde, saneamento e meio ambiente;
XVI - elaborar normas técnico-científicas de promoção,
proteção e recuperação da saúde;
XVII - promover articulação com os órgãos de fiscalização do exercício profissional e outras entidades representativas
da sociedade civil para a definição e controle dos padrões éticos
para pesquisa, ações e serviços de saúde;
XVIII - promover a articulação da politica e dos planos
de saúde;
XIX - realizar pesquisas e estudos na área de saúde;
XX - definir as instâncias e mecanismos de controle e
fiscalização inerentes ao poder de polícia sanitária;
XXI - fomentar, coordenar e executar programas e projetos estratégicos e de atendimento emergencial.

Seção II
Da Competência
Art. 16. A direção nacional do Sistema Único da Saúde
(SUS) compete:
I - formular, avaliar e apoiar políticas de alimentação e nutrição;
II - participar na formulação e na implementação das
políticas;
a) de controle das agressões ao meio ambiente;
bl de saneamento básico; e
c) relativas às condições e aos ambientes de trabalho;
III - definir e coordenar os sistemas:
a) de redes integradas de assistência de alta complexidade;
b) de rede de laboratórios de saúde pública;
c) de vigilância epidemiológica; e
d) vigilância sanitária;
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IV - participar da definição de normas e mecanismos
de controle, com órgãos afins, de agravo sobre o meio ambiente
ou dele decorrentes, que tenham repercussão na saúde humana;
V - participar da definição de normas, critérios e padrões para o controle das condições e dos ambientes de trabalho
e coordenar a política de saúde do trabalhador;
VI - coordenar e participar na execução das ações de
vigilância epidemiológica;
VIr - estabelecer normas e executar a vigilância sanitária de portos, aeroportos e fronteiras, podendo a execução ser
complementada pelos Estados, Distrito Federal e Municípios;
VIII - estabelecer critérios, parâmetros e métodos para
o controle da qualidade sanitária de produtos, substâncias e
serviços de consumo e uso humano;
IX - promover articulação com os órgãos educacionais
e de fiscalização do exercício profissional, bem como com entidades representativas de formação de recursos humanos na área
de saúde;
X - formular, avaliar, elaborar normas e participar na
execução da política nacional e produção de insumos e equipamentos para a saúde, em articulação com os demais órgãos governamentais;
XI - identificar os serviços estaduais e municipais de
referência nacional para o estabelecimento de padrões técnicos
de assistência à saúde;
XII - controlar e fiscalizar procedimentos, produtos e
substâncias de interesse para a saúde;
XIII - prestar cooperação técnica e financeira aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios para o aperfeiçoamento da sua atuação institucional;
XIV - elaborar normas para regular as relações entre o
Sistema Único de Saúde (SUS) e os serviços privados contratados de assistência à saúde;
XV - promover a descentralização para as Unidades Federadas e para os Municípios, dos serviços e ações de saúde,
respectivamente, de abrangência estadual e municipal;
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XVI - normatizar e coordenar nacionalmente o Sistema
Nacional de Sangue, Componentes e Derivados;
XVII - acompanhar, controlar e avaliar as ações e os serviços de saúde, respeitadas as competências estaduais e municipais;

XVIII - elaborar o Planejamento Estratégico Nacional no
âmbito do SUS, em cooperação técnica com os Estados, Municípios e Distrito Federal;
XIX - estabelecer o Sistema Nacional de Auditoria e
coordenar a avaliação técnica e financeira do SUS em todo o
Território N acional, em cooperação técnica com os Estados,
Municípios e Distrito Federal.
Parágrafo único. A União poderá executar ações de vigilância epidemiológica e sanitária em circunstâncias especiais,
como na ocorrência de agravos inusitados à saúde, que possam
escapar do controle da direção estadual do Sistema Único de
Saúde (SUS) ou que representem risco de disseminação nacional.
Art. 17. A direção estadual do Sistema Único de Saúde
(SUS) compete:
I - promover a descentralização para os Municípios
dos serviços e das ações de saúde;
II - acompanhar, controlar e avaliar as 'redes hierarquizadas do Sistema Único de Saúde (SUS);
In - prestar apoio técnico e financeiro aos Municípios e
executar supletivamente ações e serviços de saúde;
IV - coordenar e, em caráter complementar executar
ações e serviços:
a) de vigilância epidemiológica;
b I de vigilância sanitária;
c) de alimentação e nutrição; e
d) de saúde do trabalhador;
V - participar junto com os órgãos afins, do controle
dos agravos do meio ambiente que tenham repercussão na saúde humana;
VI - participar da formulação da política e da execução
de ações de saneamento básico;
J

J
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VII - participar das ações de controle e avaliação das
condições e dos ambientes de trabalho;
VIII - em caráter suplementar, formular, executar, acompanhar e avaliar a política de insumos e equipamentos para a
saúde;
IX - identificar estabelecimentos hospitalares de referência e gerir sistemas públicos de alta complexidade, de referência estadual e regional;
X - coordenar a rede estadual de laboratórios de saúde
pública e hemocentros, e gerir as unidades que permaneçam em
sua organização administrativa;
XI - estabelecer normas, em caráter suplementar, para o
controle e avaliação das ações e serviços de saúde;
XII - formular normas e estabelecer padrões, em caráter
suplementar, de procedimentos de controle de qualidade para
produtos e substâncias de consumo humano;
XIII - colaborar com a União na execução da vigilância
sanitária de portos, aeroportos e fronteiras;
XIV - o acompanhamento, a avaliação e divulgação dos
indicadores de morbidade e mortalidade no âmbito da unidade
federada.
Art. 18. A direção municipal do Sistema Único de Saúde
(SUS) compete:
I - planejar, organizar, controlar e avaliar as ações e
os serviços de saúde e gerir e executar os serviços públicos de
saúde;
II - participar do planejamento, programação e organização da rede regionalizada e hierarquizada do Sistema Único
de Saúde (SUS), em articulação com sua direção estadual;
In - participar da execução, controle e avaliação das
ações referentes às condições e aos ambientes de trabalho;
IV - executar serviços:
ai de vigilância epidemiológica;
b) vigilância sanitária;
c) de alimentação e nutrição;
di de saneamento básico; e
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e) de saúde do trabalhador;
V - dar execução, no âmbito municipal, à política de insumos e equipamentos para a saúde;
VI - colaborar na fiscalização das agressões ao meio
ambiente que tenham repercussão sobre a saúde humana e
atuar, junto aos órgãos municipais, estaduais e federais competentes, para controlá-las;
VII
formar consórcios administrativos intermunicipais;
VIII - gerir laboratórios públicos de saúde e hemocentros;
IX - colaborar com a União e 08 Estados na execução da
vigilância sanitária de portos, aeroportos e fronteiras;
X - observado o disposto no art. 26 desta Lei, celebrar
contratos e convênios com entidades prestadoras de serviços
privados de saúde, bem como controlar e avaliar sua execução;
XI - controlar e fiscalizar os procedimentos dos serviços
privados de saúde;
XII - normatizar complementarmente as ações e serviços
públicos de saúde no seu âmbito de atuação.
Art. 19. Ao Distrito Federal competem as atribuições reservadas aos Estados e aos Municípios.
TÍTULO III
Dos Serviços Privados de Assistência à Saúde
CAPÍTULO I
Do Funcionamento
Art. 20. Os serviços privados de assistência à saúde
caracterizam-se pela atuação, por iniciativa própria, de profissionais liberais, legalmente habilitados, e de pessoas jurídicas
de direito privado na promoção, proteção e recuperação da saúde.
Art. 21. A assistência à saúde é livre à iniciativa privada.
Art. 22. Na prestação de serviços privados de assistência
à saúde, serão observados os princípios éticos e as normas expedidas pelo órgão de direção do Sistema Único de Saúde (SUS)
quanto às condições para seu funcionamento.
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Art. 23. É vedada a participação direta ou indireta de empresas ou de capitais estrangeiros na assistência à saúde, salvo
através de doações de organismos internacionais vinculados à
Organização das Nações Unidas, de entidades de cooperação
técnica e de financiamento e empréstimos.
§ I? Em qualquer caso é obrigatória a autorização do órgão de direção nacional do Sistema Único de Saúde (SUS),
submetendo-se a seu controle as atividades que forem desenvolvidas e os instrumentos que forem firmados.
§ 2? Excetuam-se do disposto neste' artigo os serviços de
saúde mantidos, em finalidade lucrativa, por empresas, para
atendimento de seus empregados e dependentes, sem qualquer
ônus para a seguridade social.
CAPÍTULO II
Da Participação Complementar
Art. 24. Quando as suas disponibilidades forem insuficientes para garantir a cobertura assistencial à população de
uma determinada área, o Sistema Único de Saúde (SUS) poderá
recorrer aos serviços ofertados pela iniciativa privada.
Parágrafo único. A participação complementar dos serviços privados será formalizada mediante contrato ou convênio,
observadas, a respeito, as normas de direito público.
Art. 25. Na hipótese do artigo anterior, as entidades filantrópicas e as sem fins lucrativos terão preferência para participar do Sistema Único de Saúde (SUS).
Art. 26. Os critérios e valores para a remuneração de serviços e os parâmetros de cobertura assistencial serão estabelecidos pela direção nacional do Sistema Único de Saúde (SUS),
aprovados no Conselho Nacional de Saúde.
§ I? Na fixação dos critérios, valores, formas de reajuste e
de pagamento da remuneração aludida neste artigo, a direção
nacional do Sistema Único de Saúde (SUS) deverá fundamentar
seu ato em demonstrativo econômico-financeiro que garanta a
efetiva qualidade de execução dos serviços contratados.
§ 2? Os serviços contratados submeter-se-ão às normas
técnicas e administrativas e aos princípios e diretrizes do SisteCol. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 182(5):2829-2907, set./out. 1990.

2881
ma Único de Saúde (SUS), mantido o equílíbrío econômico e financeiro do contrato.
§ 3? (Vetado).
§ 4? Aos proprietários, administradores e dirigentes de entidades ou serviços contratados é vedado exercer cargo de chefia ou função de confiança no Sistema Único de Saúde (SUS).
TÍTULO IV
Dos Recursos Humanos

Art. 27. A política de recursos humanos na área da saúde
será formalizada e executada, articuladamente, pelas diferentes
esferas de governo, em cumprimento dos seguintes objetivos:
I - organização de um sistema de formação de recursos
humanos em todos os níveis de ensino, inclusive de pós-graduação, além da elaboração de programas de permanente aperfeiçoamento de pessoal;
Ir
(Vetado)
IrI - (Vetado)
IV - valorização da dedicação exclusiva aos serviços do
Sistema Único de Saúde (SUS).
Parágrafo único. Os serviços públicos que integram o Sistema Único de Saúde (SUS) constituem campo de prática para
ensino e pesquisa, mediante normas específicas. elaboradas
conjuntamente com o sistema educacional.
Art. 28. Os cargos e funções de chefia, direção e assessoramento, no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS), só poderão ser exercidos em regime de tempo integral.
§ I? Os servidores que legalmente acumulam dois cargos
ou empregos poderão exercer suas atividades em mais de um estabelecimento do Sistema Único de Saúde (SUS).
§ 2? O disposto no parágrafo anterior aplica-se também
aos servidores em regime de tempo integral, com exceção dos
ocupantes de cargos ou função de chefia, direção ou assessoramento.
Art. 29. (Vetado).
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Art. 30. As especializações na forma de treinamento em
serviço sob supervisão serão regulamentadas por Comissão Nacional, instituída de acordo com o art. 12 desta Lei, garantida a
participação das entidades profissionais correspondentes.
TÍTULO V
Do Financiamento
CAPÍTULO I

Dos Recursos
Art. 31. O orçamento da seguridade social destinará ao
Sistema Único de Saúde (SUS) ·de acordo com a receita estimada, 08 recursos necessários à realização de suas finalidades,
previstos em proposta elaborada pela sua direção nacional, com
a participação dos órgãos da Previdência Social e da Assistência Social, tendo em vista as metas e prioridades estabelecidas
na Lei de Diretrizes Orçamentárias.
Art. 32. São considerados de outras fontes os recursos
provenientes de:
I - (Vetado).
II - Serviços que possam ser prestados sem prejuízo da
assistência à saúde;
III - ajuda, contribuições, doações e donativos;
IV - alienações patrimonais e rendimentos de capital;
V - taxas, multas, emolumentos e preços públicos arrecadados no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS); e
VI - rendas eventuais, inclusive comerciais e industrais.
§ I? Ao Sistema Único de Saúde (SUS) caberá metade da
receita de que trata o inciso I deste artigo, apurada mensalmente, a qual será destinada à recuperação de viciados.
§ 2? As receitas geradas no âmbito do Sistema Único de
Saúde (SUS) serão creditadas diretamente em contas especiais,
movimentadas pela sua direção, na esfera de poder onde forem
arrecadadas.
§ ,3? As ações de saneamento que venham a ser executadas
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nanciadas por recursos tarifários específicos e outros da União,
Estados, Distrito Federal, Municípios e, em particular, do Ststema Financeiro da Habitação (SFH).
§ 4? (Vetado).
§ 5? As atividades de pesquisa e desenvolvimento científiCO e tecnológico em saúde serão co-financiadas pelo Sistema
Único de Saúde (SUS), pelas universidades e pelo orçamento
fiscal, além de recursos de instituições de fomento e financiamento ou de origem externa e receita própria das instituições
executoras.
§ 6? (Vetado).

CAPÍTULO II
Da Gestão Financeira

Art. 33. Os recursos financeiros do Sistema Único de Saúde (SUS) serão depositados em conta especial, em cada esfera
de sua atuação, e movimentados sob fiscalização dos respectivos Conselhos de Saúde.
§ I? Na esfera federal, os recursos financeiros. originários do Orçamento da Seguridade Social, de outros Orçamentos
da União, além de outras fontes, serão administrados pelo Ministério da Saúde, através do Fundo Nacional de Saúde.
§ 2? (Vetado).
§ 3? (Vetado).
§ 4? O Ministério da Saúde acompanhará, através de seu
sistema de auditoria, a conformidade à programação aprovada
da aplicação dos recursos repassados a Estados e Municípios.
Constatada a malversação, desvio ou não aplicação dos recursos, caberá ao Ministério da Saúde aplicar as medidas previstas
em lei.
Art. 34. As autoridades responsáveis pela distribuição da
receita efetivamente arrecadada transferirão automaticamente
ao Fundo Nacional de Saúde (FNS), observado o critério do parágrafo único deste artigo, os recursos financeiros correspondentes às dotações consignadas no Orçamento da Seguridade
Social, a projetos e atividades serem executados no âmbito do
Sistema Único de Saúde (SUS).

a
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Parágrafo único. Na distribuição dos recursos financeiros
da Seguridade Social será observada a mesma proporção da
despesa prevista de cada área, no Orçamento da Seguridade Social.

Art. 35. Para o estabelecimento de valores a serem transferidos a Estados, Distrito Federal e Municípios, será utilizada
a combinação dos seguintes critérios, segundo análise técnica
de programas e projetos:
I
perfil demográfico da região;
II - perfil epidemiológico da população a ser coberta;
III - caracteristicas quantitativas e qualitativas da rede
de saúde na área;
IV - desempenho técnico, econômico e financeiro no
período anterior;
V - níveis de participação do setor saúde nos orçamentos estaduais e municipais;
VI
previsão do plano qüinqüenal de investimentos da
rede;
VII
ressarcimento do atendimento a serviços prestados
para outras esferas de governo.
§ I? Metade dos recursos destinados a Estados e Municípios será distribuída segundo o quociente de sua divisão pelo número de habitantes, independentemente de qualquer procedimento prévio.
§ 2? Nos casos de Estados e Municipios sujeitos a notório
processo de migração, os critérios demográficos mencionados
nesta lei serão ponderados por outros indicadores de crescimento populacional, em especial o número de eleitores registrados.
§ 3? (Vetado).
§ 4? (Vetado).
§ 5? (Vetado).
§ 6? O disposto no parágrafo anterior não prejudica a
atuação dos órgãos de controle interno e externo e nem a aplicação de penalidades previstas em lei, em caso de irregularidades
verificadas na gestão dos recursos transferidos.
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília. 182(5):2829-2907, set./out. 1990.
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CAPÍTULO lU
Do Planejamento e do Orçamento
Art. 36. O processo de planejamento e orçamento do Sistema Único de Saúde (SUS) será ascendente, do nível local até o
federal, ouvidos seus órgãos deliberativos, compatibilizando-se
as necessidades da política de saúde com a disponibilidade de
recursos em planos de saúde dos Municípios, dos Estados, do
Distrito Federal e da União.
§ 1? Os planos de saúde serão a base das atividades e programações de cada nível de direção do Sístema Único de Saúde
(SUS), e seu financiamento será previsto na respectiva proposta
orçamentária.
§ 2? É vedada a transferência de recursos para o financiamento de ações não previstas nos planos de saúde, exceto em situações emergenciais ou de calamidade pública, na área de saúde.
Art. 37. O Conselho Nacional de Saúde estabelecerá as diretrizes a serem observadas na elaboração dos planos de saúde,
em função das características epidemiológicas e da organização
dos serviços em cada jurisdição administrativa.
Art. 38. Não será permitida a destinação de subvenções e
auxílios a instituições prestadoras de serviços de saúde com finalídade lucratíva.
Das Disposições Finais e Transitórias
Art. 39. (Vetado).
§ 1? (Vetado).
§ 2? (Vetado).
§ 3? (Vetado).
§ 4? (Vetado).
§ 5? A cessão de uso dos imóveis de propriedade do
Inamps para órgãos integrantes do Sistema Único de Saúde
(SUS) será feita de modo a preservá-los como patrimônio da Seguridade Social.
§ 6? Os imóveis de que trata o parágrafo anterior serão inventariados com todos os seus acessórios, equipamentos e ouCol. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 182(5):2829·2907, set.Zout. 1990.
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tros bens móveis e ficarão disponíveis para utilização pelo órgão de direção municipal do Sistema Único de Saúde (SUS) ou,
eventualmente, pelo estadual, em cuja circunscrição administ.rativa se encontrem, mediante simples termo de recebimento.
§ 7? (Vetado).
§ 8? O acesso aos serviços de informática e bases de dados, mantidos pelo Ministério da Saúde e pelo Ministério do
Trabalho e da Previdência Social, será assegurado às Secretarias Estaduais e Municipais de Saúde ou órgãos congêneres, como suporte ao processo de gestão, de forma a permitir a gerência informatizada das contas e a disseminação de estatísticas
sanitárias e epidemiológicas médico-hospitalares.
Art. 40. (Vetado).
Art. 41. As ações desenvolvidas pela Fundação das Pioneiras Sociais e pelo Instituto Nacional do Câncer, supervisionadas pela direção nacional do Sistema Único de Saúde (SUS),
permanecerão como referencial de prestação de serviços, formação de recursos humanos e para transferência de tecnologia.
Art. 42. (Vetado).
Art. 43. A gratuidade das ações e serviços de saúde fica
preservada nos serviços públicos contratados, ressalvando-se as
cláusulas dos contratos ou convênios estabelecidos com as entidades privadas.
Art. 44. (Vetado).
Art. 45. Os serviços de saúde dos hospitais universitários
e de ensino integram-se ao Sistema Único de Saúde (SUS), mediante convênio, preservada a sua autonomia administrativa,
em relação ao patrimônio, aos recursos humanos e financeiros,
ensino, pesquisa e extenção nos limites conferidos pelas instituições a que estejam vinculados.
§ I? Os serviços de saúde de sistemas estaduais e municipais de previdência social deverão integrar-se à direção correspondente do Sistema Único de Saúde (SUS), conforme seu âmbito de atuação, bem como quaisquer outros órgãos e serviços
de saúde.
§ 2? Em tempo de paz e havendo' interesse recíproco, os
serviços de saúde das Forças Armadas poderão integrar-se ao
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 182(5):2829-2907, set.vout. 1990.
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Sistema Único de Saúde (SUS), conforme se dispuser em convênio que, para esse fim, for firmado.
Art. 46. O Sistema Único de Saúde (SUS), estabelecerá
mecanismos de incentivos à participação do setor privado no investimento em ciência e tecnologia e estimulará a transferência
de tecnologia das universidades e institutos de pesquisa aos
serviços de saúde nos Estados, Distrito Federal e Municípios, e
às empresas nacionais.
Art. 47. O Ministério da Saúde, em articulação com os
níveis estaduais e municipais do Sistema Único de Saúde
(SUS), organizará, no prazo de dois anos, um sistema nacional
de informações em saúde, integrado em todo o território nacional, abrangendo questões epidemiológicas e de prestação de serviços.
Art. 48. (Vetado).
Art. 49. (Vetado).
Art. 50. Os convênios entre a União, os Estados e os Municípíos, celebrados para implantação dos Sistemas Unificados
e Descentralizados de Saúde, ficarão rescindidos à proporção
que seu objeto for sendo absorvido pelo Sistema Único de Saúde (SUS).
Art. 51. (Vetado).
Art. 52. Sem prejuízo de outras sanções cabíveis, constitui
crime de emprego irregular de verbas ou rendas públicas (Código Penal, art. 315) a utilização de recursos financeiros do Sístema Único de Saúde (SUS) em finalidades diversas das previstas
nesta lei.
Art. 53. (Vetado).
Art. 54. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 55. São revogadas a Lei n? 2.312(1), de 3 de setembro
de 1954, a Lei n? 6.229 (2 ), de 17 de julho de 1975, e demais disposições em contrário.
(1) Coleção das Leis. Rio de Janeiro. (5):37, jul./set. 1954.
(2) Coleção das Leis. Brasília, (5):41, Iul.Zset. 1975.
CoL Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 182(5):2829·2907, set.lout. 1990.
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Brasília, 19 de setembro de 1990; 169? da Independência e
102? da República.
FERNANDO COLLOR
Alceni Guerra

LEI N? 8.081, DE 21 DE SETEMBRO DE 1990
Estabelece os crimes e as penas aplicáveis aos atos discriminatórios ou de preconceito de raça, cor, religião, etnia ou proes.
dêncie nacional, praticados pelos meios de
comunicação ou por publicação de qualquer
natureza.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte lei:
Art. I? A Lei n? 7.71&1 11, de 5 de janeiro de 1989, passa a
vigorar acrescida do seguinte artigo:
«Art. 20. Praticar, induzir ou incitar, pelos meios de
comunicação social ou por publicação de qualquer natureza, a discriminação ou preconceito de raça, por religião, etnia ou procedência nacional.
Pena: reclusão de dois a cinco anos.
§ 1? Poderá o juiz determinar, ouvido o Ministério
Público ou a pedido deste, ainda antes do inquérito policial, sob pena de desobediência:
I - o recolhimento imediato ou a busca e apreensão
dos exemplares do material respectivo;
II - a cessação das respectivas transmissões radiofônicas ou televisivas.
§ 2? Constitui efeito da condenação, após o trânsito
em julgado da decisão, a destruição do material apreendido».
Art. 2? São renumerados os arts. 20 e 21 da Lei n? 7.716,
de 5 de janeiro de 1989, para arts. 21 e 22, respectivamente.
Art. 3? Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
(1) Coleção das Leis. Brasília, 181(1):10, jan.zfev. 1989.
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 182(5):2829-2907, set.Zout. 1990.
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Art. 4? Revogam-se as disposições em contrário.
Brasília, 21 de setembro de 1990; 169? da Independência e
102? da República.
FERNANDO COLLOR
Bernardo Cabral

LEI N? 8.082, DE 18 DE OUTUBRO DE 1990
Autoriza o Poder Executivo a abrir ao
Orçamento da Seguridade Social da União
crédito extraordinário no
valor de
Crfi130:-~iOO-:OOO,OO, para os fins que especifica.

Faço saber que o PRESIDENTE DA REPÚBLICA adotou
a Medida Provisória n? 226(1), de 1990, que o Congresso N acional aprovou, e eu, NELSON CARNEIRO, Presidente do Senado
Federal, para os efeitos do disposto no parágrafo único do art.
62 da Constituição Federal, promulgo a seguinte lei:
Art. I? É o Poder Executivo autorizado a abrir ao Orçamento da Seguridade Social da União (Lei n? 7.999, de 31 de janeiro de 1990), em favor do Ministério da Justiça, crédito extraordinário no valor de Cr$130.400.000,00 (cento e trinta milhões e quatrocentos mil cruzeiros), para atender à programação
constante do Anexo I desta lei.
Art. 2? Os recursos necessários à execução do disposto no
artigo anterior são provenientes do cancelamento da dotação
constante do Anexo II desta Lei e no montante especificado.
Art. 3? O Departamento do Tesouro Nacional do Ministério da Economia, Fazenda e Planejamento colocará. imediatamente, o valor integral deste crédito extraordinário à disposição
do Ministério da Justiça.
Art. 4? É o Poder Executivo autorizado a abrir créditos
adicionais à conta de recursos oriundos de convênios entre Órgãos Federais, decorrentes da aplicação desta lei, desde que respeitados os objetivos e metas da programação aprovada.
(1) V. pág. 2927 deste volume.
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 182(5):2829-2907, set./out. 1990.
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Art. 5? As relações jurídicas decorrentes da Medida Provisóría n? 208, de 17 de agosto de 1990, serão disciplinadas pelo
Congresso Nacional, nos termos do disposto no parágrafo único
do art. 62 da Constituição da República Federativa do Brasil.
Art. 6? Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 7? Revogam-se as disposições em contrário.
Senado Federal, 18 de outubro de 1990; 169? da Independência e 102? da República.
NELSON CARNEIRO
Os anexos estão publicados no DO de 19.10.1990, págs. 19931/32.

LEI N? 8.083, DE 19 DE OUTUBRO DE 1990
Faz a revieéo dos Orçamentos da União
para 1990 e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte lei:
Art. 1? Os Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social da
União (Lei n? 7.999 111, de 31 de janeiro de 1990) são revistos na
forma desta lei, estimando-se a Receita e fixando- se a Despesa
desta revisão em Cr$2.543.549.900.000,OO (dois trilhões, quinhentos e quarenta e três bilhões, quinhentos e quarenta e nove milhões e novecentos mil cruzeiros).
Art. 2? Dos recursos destinados à Despesa, referidos no
artigo anterior, Cr$2.220.165.587.000,00 (dois trilhões, duzentos e
vinte bilhões, cento e sessenta e cinco milhões e quinhentos e
oitenta e sete mil cruzeiros) suplementam dotações existentes
na Lei n? 7.999, de 1990, e constam dos anexos desta lei, a Seguir discriminados:
I - Cr$34.322.706.000,OO (trinta e quatro bilhões, trezentos e vinte e dois milhões e setecentos e seis mil cruzeiros) para
atender despesas com Pessoal e Encargos Sociais de órgãos e
entidades, conforme Anexo I;
II - Cr$145.173.924.000,00 (cento e quarenta e cinco bilhões, cento e setenta e três milhões e novecentos e vinte e quatro mil cruzeiros) para atender despesas com Amortização e Encargos da Dívida de órgãos e entidades, conforme Anexo 11;
(1) Coleção das Leis. Brasília, 181(1):38, jan/fev. 1990.
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111 - Cr$1.006.988.650.000,00 (um trilhão, seis bilhões, novecentos e oitenta e oito milhões e seiscentos e cinqüenta mil
cruzeiros) para atender despesas de que trata a atividade Administração da Dívida Pública Mobiliária Federal, constante do
Órgão 71.000 - Encargos Fínanceiros da União - Recursos sob
Supervisão do Ministério da Economia, Fazenda e Planejamento, conforme Anexo IH;
IV - Cr$8.542.358.000,00 (oito bilhões, quinhentos e quarenta e dois milhões e trezentos e cinqüenta e oito mil cruzeiros)
para atender despesas de Contrapartida Nacional Empréstimos
Externos de órgãos e entidades, conforme Anexo IV;
V - Cr$897.553.488.000,00 (oitocentos e noventa e sete bilhões, quinhentos e cinqüenta e três milhões e quatrocentos e
oitenta e oito mil cruzeiros) para atender despesas de Manutenção e Funcionamento de órgãos e respectivas entidades supervisionadas, conforme Anexo V;
VI - Cr$121.817.913.000,00 (cento e vinte e um bilhões, oitocentos e dezessete milhões e novecentos e treze mil cruzeiros)
para atender despesas com Investimentos, Inversões Financeiras e Outras Despesas de Capital de órgãos, conforme Anexo
VI; e
VII - Cr$5.766.548.000,00 (cinco bilhões, setecentos e sessenta e seis milhões, quinhentos e quarenta e oito mil cruzeiros)
para reforço da dotação da Reserva de Contingência, código orçamentário «90000.99.999.9999.9999".
Art. 3? Dos recursos conferidos à Despesa na forma do
art. I? desta lei, Cr$276.543.465.000,00 (duzentos e setenta e seis
bilhões, quinhentos e quarenta e três milhões e quatrocentos e
sessenta e cinco mil cruzeiros) destinam-se a atender as dotações a seguir discriminadas:
I - Cr$4.550.500.000,00 (quatro bilhões, quinhentos e cinqüenta milhões e quinhentos mil cruzeiros) para atender despesas com Pessoal e «Encargos Sociais da atividade Encargos Decorrentes de Liquidação, Transformação ou Fusão de Entidades
Federais» do Ministério da Economia, Fazenda e Planejamento,
conforme Anexo VII;
II - Cr$1.369.028.000,00 (um bilhão, trezentos e sessenta e
nove milhões e vinte e oito mil cruzeiros) para atender despesas
com Amortização e Encargos da Dívida, conforme Anexo VIII;
CoL Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília. 182(5):2829-2907, set./out. 1990.
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III - Cr$136.605.868.000,00 (cento e trinta e seis bilhões
seiscentos e cinco milhões e oitocentos e sessenta e oito mil cru:
zeiros) para atender despesas com Manutenção e Funcionamen.,
to, conforme Anexo IX; e
IV - Cr$134.0l8.069.000,00 (cento e trinta e quatro bilhões,
dezoito milhões e sessenta e nove mil cruzeiros) para atender
despesas com Investimentos, Inversões Financeiras e Outras
Despesas de Capital, conforme Anexo X.
Art. 4? É o Poder Executivo autorizado a abrir os créditos
indicados nos artigos 2? e 3?, desta lei, utilizando-se dos recursos provenientes do excesso de arrecadação das Receitas do
Tesouro Nacional, a teor do art. 43, § I?, inciso II e § 3?,
da Lei n:' 4.32012), de 17 de março de 1964, no valor de
Cr$2.496.709.052.000,00 (dois trilhões, quatrocentos e noventa e
seis bilhões, setecentos e nove milhões e cinqüenta e dois mil
cruzeiros).
§ 1~ Na abertura dos créditos a que se refere o art. 2~, II,
desta lei, desde que respeitado o limite global fixado, é o Poder
Executivo autorizado a alterar em até 20% (vinte por cento). 08
valores especificados por órgão explicitado no Anexo II desta
lei.
§ 2? O crédito a que se refere o art. 2~, IV, desta lei, atenderá exclusivamente aos projetos e atividades especificados no
Adendo I ao Anexo IV, respeitado o limite máximo fixado para
cada órgão.
§ 3~ O crédito de que trata o art. 2~, V, desta lei, atenderá
exclusivamente aos projetos e atividades especificados no
Adendo I ao Anexo V, respeitado o limite máximo fixado para
cada órgão, bem como o percentual mínimo de 23,09% (vinte e
três e nove centésimos por cento) para suplementação de cada
projeto ou atividade, relacionados com ações-fim dos órgãos,
explicitados no Adendo 11 ao Anexo V e contemplará, ainda, a.
programação constante do Adendo III ao Anexo V, observados
os valores constantes deste adendo.
Art. 5? Ficam canceladas as dotações constantes da Lei n?
7.999, de 1990, que estão:
(2) Coleção das Leis. Brasília, (3):85, abr./jun. 1964.
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 182(5):2829·2907, set./out. 1990.
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I - discriminadas no Anexo XI desta lei, nos montantes
nele especificados; e
II - consignadas à subatividade 03.008.0031.2161.0001 Refinanciamento de Dívidas Externas com Aval do Tesouro Nacional - Empresas Estatais Federais, Grupo de Despesa ({In~
versões Financeiras», em favor do órgão 74101 - Operações Oficiais de Crédito - Recursos sob Supervisão do Ministério da
Economia, Fazenda e Planejamento e financiada à conta de
Títulos de Responsabilidade do Tesouro Nacional, no valor de
Cr$1l.772.331.000,00 (onze bilhões, setecentos e setenta e dois
milhões e trezentos e trinta e um mil cruzeiros).

Art. 6? Ê o Poder Executivo autorizado a converter, mediante suplementação de créditos nos Orçamentos da União (Lei
7.999, de 1990), o valor de Cr$ 46.840.848.000,00 (quarenta e seis
bilhões, oitocentos e quarenta milhões e oitocentos e quarenta e
oito mil cruzeiros), conforme Anexo XIII desta lei, para atender
a programação indicada no Anexo XII, mediante a utilização
das seguintes fontes:
I - Cr$ 40.923.540.000,00 (quarenta bilhões, novecentos e
vinte e três milhões e quinhentos e quarenta mil cruzeiros) de
Títulos de Responsabilidade do Tesouro Nacional em Recursos
Ordinários do Tesouro Nacional; e
II - Cr$ 5.917.308.000,00 (cinco bilhões,' novecentos e dezessete milhões e trezentos e oito mil cruzeiros) de Títulos de
Responsabilidade do Tesouro Nacional em Resultado do Banco
Central.
Parágrafo único. Os recursos necessários à execução do
disposto neste artigo são provenientes do excesso de arrecadação das receitas do Tesouro Nacional, a teor do art. 43, § I?, inciso II e § 3?, da Lei n? 4.320, de 1964.
Art. 7? É o Poder Executivo autorizado a abrir créditos
suplementares, para incorporação aos Orçamentos da União
(Lei 7.999, de 1990), dos seguintes ingressos:
I - excesso de arrecadação de recursos diretamente arrecadados pelos órgãos e entidades da Administração direta, inclusive aqueles destinados a fundos;
II - excesso de arrecadação de recursos diretamente arrecadados pelas entidades da Administração indireta;
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília. 182(5):2829-2907, set.lout. 1990.
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IH - recursos provenientes de convênios;
IV - saldos de exercícios anteriores; e
V - recursos decorrentes de variação monetária e cambial
das operações de crédito contratadas e constantes da Lei n?
7.999, de 1990.
Art. 8? A execução das despesas programadas à conta de
recursos de que trata o art. 7? desta lei e dos recursos vinculados do Tesouro Nacional, fica condicionada à efetiva realização
dessas receitas.

Art. 9? São retificados os títulos dos subprojetos a seguir
relacionados, integrantes da Lei n? 7.999, de 1990, e suas alterações, na forma dos incisos deste artigo:
I - 43101.07.040.0183.1145.0033 - Infra-Estrutura Hídrica no Povoado do Campo Alegre em São João do Piauí (PI);
II - 43101.07.040.0183.1145.0042 - Infra-Estrutura Hídri·
ca em Taquara (BA);
III - 43101.15.081.0487.1314.0022 - Construção de Moradias Populares em Boa Esperança (PR);
IV - 43101.15.081.0487.1314.0041 - Construção de Moradias em J aniópolis (PR);
V - 29101.15.081.0487.1324.0041 - Irrigação da Bacia do
Rio Paraíba aproveitando a Barragem de Santo Antônio (PB);
VI - 29101.15.081.0487.1324.0002 - Construção da Barragem de Braúna e Irrigação do Rio Paraíba em São João do Tigre (PB);
VII - 80209.16.091.0571.1218.0009 - Recuperação do Sistema Viário de Bairro Coroadinho em São Luís (MA);
VIII - 49201.16.088.0537.1204.0078
BR-135/324/PI
Bertolínea - Eliseu Martins.
Art. 10. Os percentuais estabelecidos no art. 11, inciso I,
III e V, da Lei n? 7.999, de 1990, se aplicam aos valores das respectivas dotações de cada subprojeto ou subatividade atualizados até esta data, considerando, inclusive, as suplementações
objeto desta lei.
Art. 11. A comprovação de que trata o caput do art. 17 da
Lei n? 7.800, de 10 de julho de 1989, em relação aos seus incisos
Co!. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 182(5):2829-2907, set.lout. 1990.
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r a IV, para os Municipios de população inferior a 60.000 (sessenta mil) habitantes, poderá ser efetivada mediante declaração
do respectivo Prefeito.
Art. 12. É o Poder Executivo autorizado a abrir crédito
especial em favor da Superintendência da Zona Franca de Manaus, entidade supervisionada da Secretaria do Desenvolvimento Regional da Presidência da República, código orçamentário
40603, até o limite de Cr$ 181.616.000,00 (cento e oitenta e um
milhões e seiscentos e dezesseis mil cruzeiros) para o atendimento do subprojeto 40603.07.040.0031.1174.0005 - "Ala Cultural
do Centro Educacional e Desportivo de Manaus», no grupo de
despesa «Investimento».
Parágrafo único. Os recursos necessários ao atendimento
do disposto neste artigo decorrerão do cancelamento do saldo
do subprojeto 40603.07.040.0031.1174.0004 - "Saneamento de
Manaus - Manaus Moderna» apurado na data de abertura do
crédito.
Art. 13. Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação.

Art. 14. Revogam-se o caput e os parágrafos I? a 5? do
art. 6?, o caput e parágrafo único do art. 15 e o parágrafo único
do art. 16, da Lei n:' 7.999, de 1990, e as demais disposições em
contrário.
Brasília, 19 de outubro de 1990; 169? da Independência e
102? da República.
FERNANDO COLLOR
Zélia M. Cardoso de Mello
Esta lei e seus anexos estão publicados em suplemento ao DO de 22.10.1990.

LEI N? 8.084, DE 23 DE OUTUBRO DE 1990
Reprograma o Orçamento de Investimento das Empresas Estatais para 1990 e
dá outras providências.

O VICE-PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no exercicio do
cargo de Presidente da República, faço saber que o Congresso
N acional decreta e eu sanciono a seguinte lei:
Art. I? A despesa do Orçamento de Investimento relativo a 1990, das Empresas em que a União, direta ou indiretaCol. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 182(5):2829-2907, set.lout. 1990.
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mente, detém a maioria do capital social com direito a voto
aprovado pela Lei n? 7.999 111, de 31 de janeiro de 1990, observa:
da a programação em anexo a esta Lei, é fixada em
Cr$587.946.068.000,00 (quinhentos e oitenta e sete bilhões, novecentos e quarenta e seis milhões e sessenta e oito mil cruzeiros),
com o seguinte desdobramento:
Demonstrativo dos Investimentos por Órgãos
Crs mil
Especificação

Presidência da República
Ministério da Aeronáutica
Ministério da Agricultura e Reforma Agrária
Ministério da Infra-Estrutura
Ministério da Educação
Ministério do Exército
Ministério da Economia, Fazenda e Planejamento
Ministério da Justiça
Ministério da Marinha
Ministério da Saúde
Ministério do Trabalho e da Previdência Social
Entidades em Extinção, Dissolução ou Privatização
(Lei n~ 8.029/90)
Total

Valor
4.182.669
6.434.852
5.856,754
465.833.123
118.468
1.876.032
93.618.023
182.945
5.000
501.786
2.656.165
6.680.251
587.946.068

Art. 2? As fontes de receita, destinadas à cobertura da
despesa fixada no artigo anterior, vedado o endividamento junto a empreiteiras, fornecedores ou instituições financeiras, para
compensar frustração de receita, são estimadas com o seguinte
desdobramento:
Crê mil
Especificação
Geração Próprialoutros Recursos de Longo Prazo
Recursos para Aumento do Patrimônio Liquido
- Do Tesouro
- Demais
Operações de Crédito de Longo Prazo
Internas
- Externas
Total

(1) Coleção das Leis. Brasílla, 182(1):38. Ian.zfev. 1990.

Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília. 182(5):2829-2907. set.z'out. 1990.

Valor
468.321.088
59.327.697
15.786.692
43.541.005
60.297.283
24.541.496
35.755.787
587.946.068
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Art. 3? É o Poder Executivo autorizado a:
I - abrir créditos suplementares para cada subprojeto ou
subatividade. até o limite de vinte por cento do respectivo valor
por empresa, desde que respeitado o limite global fixado; e
n - abrir créditos suplementares para cada subprojeto ou
subatividade, até o limite de vinte por cento do respectivo valor
por empresa, mediante a utilização de recursos excedentes por
esta gerados.
Art. 4? Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 5? Revoga-se o disposto no anexo relativo ao Orçamento de Investimento das Empresas Estatais, a que se refere o
art. 13 da Lei n? 7.999, de 1990.
Parágrafo único. Em decorrência do disposto no caput
deste artigo as despesas com investimentos das Empresas Estatais nele referidas e que integram os Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social, constantes da Lei n? 7.999, de 1990, passam a
vigorar nestes Orçamentos em consonância com o disposto nesta lei.
Art. 6? Revogam-se as demais disposições em contrário.
Brasília, 23 de outubro de 1990; 169? da Independência e
102? da República.
ITAMAR FRANCO
Zélia M. Cardoso de Mello
LEI N? 8.085, DE 23 DE OUTUBRO DE 1990
Dispõe sobre o Imposto de Importação.

Faço saber que o PRESIDENTE DA REPÚBLICA adotou
a Medida Provisória n? 233(11, de 1990, que o Congresso Nacional aprovou, e eu, NELSON CARNEIRO, Presidente do Senado
Federal, para os efeitos do disposto no parágrafo único do art.
62 da Constituição Federal, promulgo a seguinte lei:
Art. 1? O Poder Executivo poderá, atendidas as condições
e os limites estabelecidos na Lei n? 3.244, de 14 de agosto de
(1) V. pág. 2944 deste volume.
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 182(5):2829·2907, set./out. 1990.
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1957, modificada pelos Decretos-Leis n? s 63, de 21 de novembro
de 1966, e 2.162, de 19 de setembro de 1984, alterar as alíquotas
do imposto de importação.
Parágrafo único. O Presidente da Repúblíca poderá outorgar competência ao Ministro da Economia, Fazenda e Planejamento para a prática dos atos previstos neste artigo.
Art. 2? As atribuições da extinta Comissão de Política
Aduaneira ficam transferidas à Secretaria Nacional de Economia, do Ministério da Economia, Fazenda e Planejamento, ressalvado o disposto no artigo anterior.
Art. 3? As mercadorias relacionadas na tabela anexa a esta lei, com a indicação dos correspondentes códigos de classificação na Nomenclatura Brasileira de Mercadorias, ficam sujeitas ao imposto de importação à alíquota ad valorem de zero por
cento, aplicando-se-Ihes o disposto no art. 1?
Art. 4? Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 5? Revogam-se o art. 8? da Lei n? 8.032, de 12 de abril
de 1990, e demais disposições em contrário.
Senado Federal, 23 de outubro de 1990; 169? da Independência e 102? da República.
NELSON CARNEIRO
A tabela anexa está publicada no DO de 24.10.1990, pág. 20220.

LEI N? 8.086, DE 23 DE OUTUBRO DE 1990
Autoriza o Poder Executivo a abrir ao
Orçamento da União crédito extraordinário, para os fins que especifica.

Faço saber que o PRESIDENTE DA REPÚBLICA adotou
a Medida Provisória n? 238(1), de 1990, que o Congresso Nacional aprovou, e eu, NELSON CARNEIRO, Presidente do Senado
Federal, para os efeitos do disposto no parágrafo único do art.
62 da Constituição Federal, promulgo a seguinte lei:
(1) V. pág. 2955 deste volume.
Colo Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 182(5):2829-2907, set./out. 1990.
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Art. 1? É o Poder Executivo autorizado a abrir ao Orçamento da União, aprovado pela Lei n? 7.999, de 31 de janeiro de
1990, em favor do Ministério da Ação Social, o crédito extraordinário no valor de Cr$300.000.000,00 (trezentos milhões de cruzeiros), para atender à programação constante do Anexo I desta
lei.
Art. 2? Os recursos necessários à execução do disposto no
artigo anterior decorrerão do cancelamento de dotação constante do Anexo Il desta lei e no montante especificado.
Art. 3? O Departamento do Tesouro Nacional da Fazenda
Nacional do Ministério da Economia, Fazenda e Planejamento
colocará, imediatamente, o valor integral deste crédito extraordinário à disposição do Ministério da Ação Social.
Art. 4? As relações jurídicas decorrentes das Medidas
Provisórias nr s 201 e 214, de 31 de julho de 1990 e de 30 de agosto de 1990, serão disciplinadas pelo Congresso Nacional, nos
termos do disposto no parágrafo único do art. 62 da Constituição da República Federativa do Brasil.
Art. 5? Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 6? Revogam-se as disposições em contrário.
Senado Federal, 23 de outubro de 1990; 169? da Independência e 102? da República.
NELSON CARNEIRO

o anexo está publicado no DO de 24.10.90,

pég. 20221.

LEI N? 8.087, DE 29 DE OUTUBRO DE 1990
Revoga a Lei n? 7.320(1), de 11 de junho
de 1985, que dispõe sobre antecipação de
comemoração de feriados e dá outras
providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte lei:
Art. 1? Fica revogada a Lei n? 7.320, de 11 de junho de
1985, que "dispõe sobre antecipação de comemoração de feriados e dá outras providências».
(1) Coleção das Leis. Brasília, (3):30, abr./jun. 1985.

Cal. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 182(5):2829-2907, set./out. 1990.
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Art. 2? Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 3? Revogam-se as disposições em contrário.
Brasilia, 29 de outubro de 1990; 169? da Independência e
102? da República.
FERNANDO COLLOR
Jarbas Passarinho
LEI N? 8.088, DE 31 DE OUTUBRO DE 1990
Dispõe sobre a atualização do Bônus do
Tesouro NacionaI e dos depósitos de poupança e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, faço saber que o Congresso N acional decreta e eu sanciono a seguinte lei:
Art. I? O valor nominal das Obrigações do Tesouro Nacional (OTN), emitidas anteriormente a 15 de janeiro de 1989 (art.
6? do Decreto-Lei n:' 2.284 111, de 10 de março de 1986) e do Bônus do Tesouro Nacional (BTN) será atualizado, no primeiro dia
de cada mês, pelo Índice de Reajuste de Valores Fiscais (IRVF),
divulgado pela Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), de acordo com metodologia estabelecida em
Portaria do Ministro da Economia, Fazenda e Planejamento.
Parágrafo único. O valor do BTN Fiscal do primeiro dia
útil de cada mês corresponderá ao valor do BTN fixado para o
mesmo mês.
Art. 2? Os depósitos de poupança, em cada período de
rendimento, serão atualizados monetariamente pela variação do
valor nominal do BTN e renderão juros de cinco décimos por
cento ao mês.
§ I? A atualização monetária e os juros serão calculados
sobre o menor saldo diário apresentado em cada período de rendimento.
§ 2? Para os efeitos do disposto neste artigo, considera-se
período mínimo de rendimento:
(1) Coleção das Leis. Brasília, (1):11, jari/mar. 1986.

Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 182(5):2829-2907, set./out. 1990.
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a) para os depósitos de pessoas físicas e entidades sem fins
lucrativos, o mês corrido a partir da data de aniversário da conta de depósito de poupança; e
b) para os demais depósitos, o trimestre corrido a partir da
data de aniversário da conta de depósito de poupança.
§ 3? A data de aniversário da conta de depósito de poupança será o dia do mês de sua abertura, considerando-se a data de aniversário das contas abertas nos dias 29, 30 e 31 como o
dia I? do mês seguinte.
§ 4? A atualização monetária de que trata este artigo será
computada mediante a aplicação da variação do valor nominal
do BTN verificada:
a) para os depósitos de pessoas físicas e entidades sem fins
lucrativos, no mês imediatamente anterior ao do crédito de rendimentos; e
b) para os demais depósitos, no trimestre encerrado no mês
imediatamente anterior ao do crédito de rendimentos.
§ 5? O crédito da atualização monetária e dos juros será
eíetuado:
a) mensalmente, na data de aniversário da conta, para os
depósitos de pessoas físicas e entidades sem fins lucrativos; e
b) trimestralmente, na data de aniversário no último mês
do trimestre, para os demais depósitos.
§ 6? A taxa de juros fixadas no caput deste artigo aplicase aos depósitos de poupança livre e rural, devendo, para as demais modalidades, prevalecer aquela estabelecida na legislação e
atos normativos específicos.
Art. 3? O disposto no artigo anterior aplica-se ao crédito
de rendimento realizado a partir do mês de junho de 1990, inclusive.
Art. 4~ (Vetado).
Art. 5? (Vetado).
Art. 6? (Vetado).
Art. 7? (Vetado).
Art. 8? É autorizado o pagamento, em cruzados novos, do
valor de aquisição de bens imóveis de propriedade da União e
de suas autarquias.
Col.Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 182(5):2829-2907, set.lout. 1990.
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§ 1~ O produto da alienação dos bens de que trata este artigo será obrigatoriamente utilizado no resgate de títulos da
divida pública federal, preferencialmente junto ao Banco Central do Brasil.
§ 2? O disposto no parágrafo anterior não se aplica ao produto da venda dos bens imóveis previstos nas Leis n~s 8.011121
de 4 de abril de 1990, e 8.025 (3), de 12 de abril de 1990.
'
§ 3~ O Ministério da Economia, Fazenda e Planejamento
regulamentará o disposto neste artigo, podendo autorizar a
transferência de titularidade de cruzados novos para aquisição
dos bens a que se refere o caput deste artigo.
Art. 9~ Dê-se ao art. 18 da Lei n? 8.024 141, de 12 de abril de
1990, a seguinte redação:
Art. 18. O Ministro da Economia, Fazenda e Planejamento
poderá:
I - reduzir cada um dos prazos e elevar cada um dos limites estabelecidos nos arts. 5~, 6? e 7?, da Lei n? 8.024, de 12
de abril de 1990;
11 - autorizar leilões de conversão antecipada em cruzairos, de direitos expressos em cruzados novos, em função de objetivos da política monetária e conveniência em ser ampliada a
liqüidez da economia..
Art. 10. As conversões a que se referem o § 1~ do art. 5~, §
I? do art. 6~, § 1~ do art. 7~ e art. 10 da Lei n~ 8.024, de 12 de
abril de 1990, Iar-se-ão, em qualquer hipótese, na moeda que tiver curso forçado e poder liberatório pleno à época de sua vigência, sendo vedada a restituição compulsória em títulos da
dívida pública ou em qualquer outro título financeiro.
Art. 11. É o Banco Central do Brasil autorizado a instituir
uma modalidade de caderneta de poupança vinculada, nas seguintes condições:
I - para cada valor em cruzeiros depositado durante o
prazo mínimo de dez meses, será assegurada, ao término desse

(2) Coleção das Leis. Brasília, 182(2, t.1):693, rnar./abr. 1990.
(3) Coleção das Leis. Brasília, 182(2, t.1):730, rnar./abr. 1990.
(4) Coleção das Leis. Brasília, 182 (2, t.1):724, rnar./abr. 1990.
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 182(5):2829-2907, set./out. 1990.
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prazo, a conversão de idêntico valor de cruzados novos, daqueles recolhidos ao Banco Central, na forma do art. 9~ da Lei n~
8.024, de 12 de abril de 1990, em nome do titular da conta;
II - aplícar-se-ão à caderneta de poupança de que trata este artigo todas as demais condições de remuneração e prazo válidas para os depósitos de poupança livre.
Parágrafo único. O Banco Central do Brasil estabelecerá
as demai.s condições relativas às cadernetas de poupança referidas 'no caput deste artigo, bem como disciplinará o direcionamento dos recursos captados, os quais deverão ser preferencialmente utilizados para cobertura dos saldos devedores das instituições financeiras junto ao Banco Central do Brasil.
Art. 12. (Vetado).
Art. 13. É autorizado, a partir de 13 de setembro de 1990,
o pagamento integral em cruzados novos, de saldo devedor, inclusive de parcelas atrasadas, de mutuários junto ao Sistema
Financeiro da Habitação (SFH), desde que seja efetuado em
parcela única e o contrato esteja enquadrado nas condições da
Lei n:' 8.004 151, de 14 de março de 1990.
§ 1 ~ Nos casos em que a propriedade do imóvel habitacional financiado por instituição integrante do SFH sejam COmum
a mais de uma pessoa, admitir-se-á a utilização de saldos em
cruzados novos de titularidade dos co-proprietários. para a finalidade indicada neste artigo.
§ 2~ Poderão ser utilizados para a finalidade e nas condições previstas neste artigo, observada a legislação pertinente,
os saldos das contas vinculadas do Fundo de Garantia de Tempo de Serviço (FGTS) do proprietário ou co-proprietários do
imóvel.
§ 3~ Os recursos em cruzados novos recebidos pelas instituiçães financeiras na quitação das dividas de que trata este artigo:
I - ficarão depositados em nome da instituição financeira, no Banco Central do Brasil, e convertidos em cruzeiros, a
partir de 16 de setembro de 1991, em doze parcelas mensais,
iguais e sucessivas;
(5) "Coleção das Leis. Brasília, 182(2, t.l):677, mar.vabr. 1990.
Col. Leis Rep. Ped. Brasil, Brasília, 182(5):2829-2907, set.lout. 1990.

2904
H
serão atualizados monetariamente pela variação da
BTN Fiscal, a partir da data de quitação da dívida junto ao
agente financeiro, acrescidos de juros equivalentes a seis por
cento ao ano ou fração pro rata;

HI - não poderão ser utilizados no recolhimento de cruza.
dos novos ao Banco Central do Brasil, para os fins previstos no
art. 9? da Lei n? 8.024, de 12 de abril de 1990; e
IV - terão a titularidade transferida à Caixa Econômica
Federal, até o limite recebido dos mutuários, no caso de quitação de contratos celebrados com recursos de repasse ou refinanciamentos do extinto Banco Nacional da Habitação, observado
o disposto nas alíneas anteriores.
Art. 14. O Ministro da Economia, Fazenda e Planejamento, poderá autorizar, para quaisquer contratos de financiamento
habitacional, a utilização de cruzados novos na quitação de saldo devedor de mutuários junto ao Sistema Financeiro da Habitação (SFH).
§ I? (Vetado).
§ 2? Os recursos em cruzados novos recebidos pelas instituições financeiras na quitação das dívidas de que trata este artigo:
I - ficarão depositados em nome da instituição financeira, no Banco Central do Brasil, e convertidos em cruzeiros, a
partir de 16 de setembro de 1991, em doze parcelas mensais,
iguais e sucessivas;
II - serão atualizados monetariamente pela variação do
BTN Fiscal, a partir da data de quitação da dívida junto ao
agente financeiro, acrescidos de juros equivalentes a seis por
cento ao ano ou fração pro rata;
IH - não poderão ser utilizados no recolhimento de cruzados novos ao Banco Central do Brasil, para os fins previstos no
art. 9? da Lei n? 8.024, de 12 de abril de 1990.
Art. 15. Os §§ I? e 2? do art. 5?, os §§ I? e 2? do art. 6? e os
§§ I? e 2? do art. 7? da Lei n? 8.024, de 1990, passam a vigorar
com a seguinte redação:
((Art. 5?
.

Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 182(5):2829-2907, set./out. 1990.
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§ 1? As quantias que excederem o limite fixado no
caput deste artigo serão convertidas, a partir de 16 de setembro de 1991, em doze parcelas mensais iguais e sucessivas, segundo a paridade estabelecida no § 2? do art. I? desta lei.
§ 2? As quantias mencionadas no parágrafo anterior
serão atualizadas monetariamente pela variação do BTN
Fiscal, verificada entre o dia 19 de março de 1990 e a data
do efetivo pagamento das parcelas referidas no dito parágrafo, acrescidas de juros equivalentes a seis por cento ao

ano ou fração pro rata.

Art. 6?

.........................................................
§ I? As quantias que excederem o limite fixado no
caput deste artigo serão convertidas, a partir de 16 de setembro de 1991, em doze parcelas mensais iguais e sucessivas, segundo a paridade estabelecida no § 2? do art. I? desta lei.
§ 2? As quantias mencionadas no parágrafo anterior
serão atualizadas pela variação do BTN Fiscal, verificada
entre a data do. próximo crédito de rendimento e a data do
efetivo pagamento das parcelas referidas no dito parágrafo, acrescidas de juros equivalentes a seis por cento ao ano
ou fração pro rata.

Art. 7?
§ I? As quantias que excederem o limite fixado no
caput deste artigo serão convertidas, a partir de 16 de setembro de 1991, em doze parcelas mensais iguais e sucessivas, segundo a paridade estabelecida no § 2? do art. I? desta lei.
§ 2? As quantias mencionadas no parágrafo anterior
serão atualizadas monetariamente pela variação do BTN
Fiscal, verificada entre a data de vencimento do prazo original do título e a data do efetivo pagamento das parcelas
referidas no dito parágrafo, acrescidas de juros de seis por
cento ao ano ou fração pro rete,»
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 182(5):2829-2907, set.!out. 1990.
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Art. 16. O Ministério da Economia, Fazenda e Planeja_
mento fornecerá, trimestralmente, às Comissões de .Assuntos
Econômicos do Senado Federal e de Economia, Indústria e Comércio e de Finanças e Tributação da Câmara dos Deputados,
todas as informações necessárias ao acompanhamento e avaliação do plano de estabilização definido pela Lei n? 8.024, de 1990,
entre as quais a programação monetária, prevista e realizada,
sua compatibilização com a política econômica e, mais especín.
camente, com a política fiscal, e relatórios sobre a Iiquidez, normas, instruções e liberações de depósitos em cruzados novos e
sua conversão.
Art. 17. São isentos do imposto de renda os rendimentos
cujos beneficiários sejam pessoas físicas, entidades sem fins lucrativos e pessoas jurídicas não tributadas com base no lucro
real:
I - creditados, a partir de I? de junho de 1990, em contas
de depósitos de poupança; e
II - produzidos, a partir de 19 de março de 1990, pelos
cruzados novos não convertidos em cruzeiros, nos termos dos
arts. 5?, 6? e 7? da Lei n? 8.024, de 1990.
Parágrafo único. No caso de pessoas jurídicas tributadas
com base no lucro real, os rendimentos referidos neste artigo
continuarão integrando a base de cálculo do imposto, no encero
ramento do período-base de apuração.
Art. 18. O Imposto sobre Operações de Crédito, Câmbio e
Seguro, ou relativas a Títulos e Valores Mobiliários será cobrado, à alíquota máxima de um e meio por cento por dia, sobre o
valor das operações relativas a crédito e a títulos e valores mobiliários, limitado o imposto ao valor dos encargos ou do rendimento da operação.
§ I? O Poder Executivo, em consonância com os objetivos
de política monetária, estabelecerá alíquotas diferenciadas do
imposto de que trata este artigo, em função do prazo e da natureza da operação.
§ 2? São excluídas da incidência do imposto de que trata
este artigo as operações de aquisição de títulos e valores mobiliários realizadas pelas instituições autorizadas a funcionar pelo
Banco Central do Brasil.
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 182(5):2909-3005, set./out. 1990.
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§ 3? O imposto de que trata este artigo será excluído da
base de cálculo do imposto de renda a que se refere o art. 47 da
Lei n? 7.799 161, de 10 de julho de 1989, incidente sobre o rendimento real da operação, no caso da incidência sobre títulos ou
valores mobiliários.
§ 4? (Vetado).
§ 5? (Vetado).
Art. 19. Todos os títulos, valores mobiliários e cambiais
serão emitidos sempre sob a forma nominativa, sendo transmissíveis somente por endosso em preto.
§ I? Revestir-se-ão de forma nominativa os títulos, valores
mobiliários e cambiais em circulação antes da vigência desta
lei, quando, por qualquer motivo, reemitidos, repactuados,
desdobrados ou agrupados.
§ 2? A emissão em desobediência à forma nominativa prevista neste artigo torna inexigível qualquer débito representado
pelo título, valor mobiliário ou cambial irregular.
§ 3? A Comissão de Valores Mobiliários regulamentará o
disposto neste artigo em relação aos valores mobiliários.
Art. 20. O Banco Central do Brasil fica autorizado a baixar normas complementares aos dispositivos desta lei.
Art. 21. São convalidados os atos praticados com base nas
Medidas Provisórias nrs 189 171, de 30 de maio de 1990, 195181, de
30 de junho de 1990, 200191, de 27 de julho de 1990 e 2121 101, de 29
de agosto de 1990.
Art. 22. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 23. Revogam-se as disposições em contrário.
Brasília, 31 de outubro de 1990; 169? da Independência e
102? da República.
FERNANDO COLLOR
João da Silva Maia
(6) Coleção das Leis. Brasília, 181(4):1470, jul./ago. 1989.
(7) Coleção das Leis. Brasília, 182(3):1852, maío/jun. 1990.
(8) Coleção das Leis. Brasília, 182(3):1862, maio/jun. 1990.
(9) Coleção das Leis. Brasília, 182(4}:2491, jul./ago. 1990.
(lO) Coleção das Leis. Brasília, 182(4):2516, jul.Zago. 1990.
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 182(5):2909-3005, set./out. 1990.

MEDIDAS PROVISÚRIAS

MEDIDA PROVISÓRIA N? 218, DE 3 DE SETEMBRO
DE 1990
Institui normas para a defesa da concorrência e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição
que lhe confere o artigo 62 da Constituição, adota a seguinte
medida provisória, com força de lei:
Art. I? Compete à Secretaria Nacional de Direito Econômico, por meio de seu Departamento Nacional de Proteção e Defesa Econômica (DNPDE), a apuração e correção de todo e
qualquer ato, individual ou coletivo, ou atividade econômica de
mercado que atente ou possa atentar contra a ordem econômica
e os princípios da livre iniciativa e da livre concorrência.
Parágrafo único. O DNPDE atuará de ofício, mediante
provocação de órgão ou entidade da Administração Pública, ou
em razão de representação de qualquer interessado.
Art. 2? O DNPDE, tomando conhecimento, fundado em
provas ou indícios, das ocorrências referidas no artigo I? notificará em 8 (oito) dias, o representado, para prestar esclarecimentos no prazo de 15 (quinze) dias, prorrogável a juízo e na extensão que o DNPDE considerar adequada à espécie.
§ I? Instaurado o processo, o DNPDE comunicará a ocorrência ao Cade, que designará, por sorteio, um Conselheiro para
acompanhar seu andamento.
§ 2? Para efeito de apuração das ocorrências, o DNPDE
poderá, em caráter confidencial, requisitar do representado, de
qualquer órgão ou entidade da Administração Pública, de empresas, firmas individuais, estabelecimentos, administradores e
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 182(5):2909-3005, set.lout. 1990.
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controladores, o fornecimento, no prazo de 15 (quinze) dias,
prorrogável na forma do caput, de documentos, informações ou
esclarecimentos que julgar necessários.
§ 3? Quando se tratar de dumpíng, mediante importação,
no todo ou em parte, de produto estrangeiro, o DNPDE deverá,
ainda, comunicar a ocorrência ao Ministério da Economia. Fazenda e Planejamento, a fim de serem tomadas as medidas
cabíveis.
Art. 3? Analisado o material coligido na forma do disposto no artigo 2?, o DNPDE, alternativamente:
a) arquivará o processo se, fundamentadamente, considerar
inexistentes ou insubsistentes as ocorrências que haviam determinado sua instauração;
b) ou, em caso contrário, encaminhará relatório ao representado, a fim de que este, em 15 (quinze) dias, prorrogáveis a
juízo e na extensão que o DNPDE considerar adequada à espécie, comprove a improcedência da representação.
Parágrafo único. O silêncio do representado, em face do
relatório referido na letra b supra, será tido como confissão da
responsabilidade pelas ocorrências deduzidas na representação.
Art. 4? Verificada a procedência da representação, o
DNPDE, em circunstanciado relatório final, que evidenciará os
fundamentos do seu juízo, expedirá intimação ao representado
para que adote as medidas de correção indicadas, com estabelecimento dos prazos de seu atendimento.
§ I? Desatendida a intimação, o DNPDE providenciará,
conforme o caso, cumulativa ou alternativamente:
a) a declaração de inidoneidade do representado, para fins
de habitação em licitação ou contratação, promovendo a publicação do ato no órgão oficial;
b) a inscrição do representado no Cadastro Nacional de Defesa do Consumidor;
c) a recomendação de que não seja concedido ao agente causador parcelamento de tributos federais por ele devidos; e
d) o encaminhamento do processo ao Cade, para as medidas da sua competência.
§ 2? As providências tomadas pelo DNPDE, uos termos
deste artigo, permanecerão em vigor até o completo atendírnento, pelo representado, do inteiro teor da intimação, observado o
disposto no § 3?
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 182(5):2909-3005, set./out. 1990.
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§ 3~ Verificando o DNPDE o completo atendimento, pelo
representado, da intimação, e desde que não se trate de reincidência, serão automaticamente suspensas as providências tornadas nos termos do § 1~, alíneas a, b e c. O DNPDE informará ao
Cade sobre o atendimento da intimação, para que delibere sobre
a suspensão ou não dos procedimentos porventura iniciados na
forma do § I?, alínea d.
Art. 5? Verificada a improcedência da representação o
DNPDE, fundamentadamente, recomendará ao Secretário Nacional de Direito Econômico o arquivamento do processo.
Art. 6~ O Conselho Administrativo de Defesa Econômica
(Cade), criado pela Lei n~ 4.137 111, de 10 de setembro de 1962, órgão integrante da estrutura do Ministério da Justiça, com as
competências previstas na referida lei e nesta medida provisória. funcionará junto à Secretaria Nacional de Direito Econômico do Ministério da Justiça, que lhe dará suporte de pessoal e
administrativo.
Parágrafo único. O Cade contará com 4 (quatro) Conselheiros e um Presidente, todos de notório conhecimento jurídico
ou econômico, nomeados pelo Presidente da República por indicação do Ministro da Justiça, e demissíveis ad nutum.
Art. 7~ Por infração à Lei n~ 4.137, de 10 de setembro de
1962, o Cade, poderá recomendar a desapropriação de empresas,
de suas ações ou quotas, às quais deverão ser, no mais breve
tempo possível, objeto de alienação mediante licitação ou alienação em bolsas de valores.
Art. 8~ O artigo 5~ da Lei n~ 7.347 121, de 24 de julho de
1985, fica acrescido de § 4~ com a seguinte redação:
«§ 4? As ações previstas nesta lei, inclusive a cautelar poderão também ser propostas pelo Procurador-Geral
do Cade, a juízo e por decisão do órgão, para prevenir ou
corrigir o abuso do poder econômico, cabendo ao juiz determinar, liminarmente, em razão de fundamentado pedido
do autor, a aplicação de qualquer das sanções previstas na
Lei n? 4.137, de 10 de setembro de 1962".
Art. 9~ O Procurador-Geral do Cade, para a propositura
das ações de sua competência, poderá delegar poderes ao Minis(1)

Coleção das Leis. Brasília, (7):147, out.ldez. 1962.

(2) Coleção das Leis. Brasília, (5):28, jul./set. 1985.
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tério Público Federal ou dos Estados e às Procuradorias dos
Municípios.
Art. 10. São declarados extintos os mandatos dos atuais
Conselheiros do Cade.
Art. 11. Ressalvados os de Conselheiros e de Presidente e
o de Procurador-Geral passam a integrar a estrutura da Secretaria Nacional de Direito Econômico do Ministério da Justiça os
atuais cargos e funções do Cade.
Art. 12. Os processos em curso no Cade, na data da entrada em vigor desta medida provisória, serão enviados ao
DNPDE, que os examinará, na forma do disposto nos artigos 2?
a 5?, no prazo de 360 (trezentos e sessenta) dias.
Art. 13. A Secretaria Nacional de Direito Econômico e o
Cade poderão representar ao Ministério Público, com vistas à
aplicação da Lei n? 1.521131, de 26 de dezembro de 1951.
Art. 14. As decisões administrativas previstas nesta medida provisória deverão ser referendadas pelo Secretário N acional de Direito Econômico e serão passíveis de recurso, voluntáfio ou de ofício, com.efeito suspensivo, ao Ministro da Justiça.
Parágrafo único. Em caso de negativa do referendo o assunto será submetido à decisão do Secretário Executivo do Ministério da Justiça.
Art. 15. Na apuração e correção dos atos ou atividades de
que trata o art. I?, a autoridade levará em conta, primordialmente, os efeitos econômicos negativos produzidos no mercado,
ainda que não se caracterize dolo ou culpa dos agentes causadores.
Art. 16. Esta medida provisória entra em vigor na data de
sua publicação, revogadas as disposições em contrário, em especial os artigos 26 a 46 da Lei n? 4.137, de 10 de dezembro de
1962.
Brasília, 3 de setembro de 1990; 169? da Independência e
102? da República.
FERNANDO COLLOR
Bernardo Cabral
Zélia M. Cardoso de Mello
(3) Coleção das Leis. Rio de Janeiro, (7):105, out./dez. 195L
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MEDIDA PROVISÚRIA N? 219, DE 4 DE SETEMBRO
DE 1990
Revoga o parágrafo único do artigo I? e
o artigo 11 da Medida Provisória n? 211(1),
de 24 de agosto de 1990 e dá outras
providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição
que lhe confere o artigo 62 da Constituição, adota a seguinte
medida provisória, com força de lei:
Art. I? Ficam revogados o parágrafo único do artigo I? e o
artigo 11 da Medida Provisória n? 211, de 24 de agosto de 1990.
Art. 2~ O inciso II do artigo 8~ e o artigo 14 da Medida
Provisória n~ 211, de 24 de agosto de 1990, passam a vigorar
com as seguintes redações:
« 8~

I II - uma única vez, entre a data-base de cada ano e a
do ano imediatamente posterior, salvo se de outra forma
estiver regulado por Acordo ou Convenção Coletiva de trabalho ou por sentença normativa».
«Art. 14. As relações jurídicas decorrentes das Medidas Provisórias n?s 193(2), de 25 de junho de 1990, e 199(3),
de 26 de julho de 1990, bem como do parágrafo único do artigo 1? e do artigo 11 desta medida provisória serão disciplinadas pelo Congresso Nacional, nos termos do disposto
no parágrafo único do artigo 62 da Constituíção da República Federativa do Brasil».
Art. 3~ Esta medida provisória entra em vigor na data de
sua publicação.
Brasília, 4 de setembro de 1990; 169~ da Independência e
102? da República.
FERNANDO COLLOR
Zélia M. Cardoso de Mello

Antonio Magri
(1) Coleção das Leis. Brasília, 182(4):2512, juL/ago. 1990.
(2) Coleção das Leis. Brasília. 182(3):185, maio/jun. 1990.
(3) Coleção das Leis. Brasília, 182(4):2487, jul./ago. 1990.
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MEDIDA PROVISÚRIA N? 220, DE 6 DE SETEMBRO
DE 1990
Dispõe sobre o controle prévio das exportações e importações de açúcar, álcool,
mel rico ou mel residual (melaço).

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição
que lhe confere o art. 62 da Constituição, adota a seguinte medida provisória, com força de lei:
Art. I? A emissão de Guias de Exportação ou de Importação, ou documento de efeito equivalente, relativamente às exportações e Importações de açúcar, álcool, mel fico ou mel residual (melaço) poderá sujeitar-se a controle prévio com objetivo
de assegurar o abastecimento do mercado interno e a formação
dos estoques de segurança.
Parágrafo único. O disposto neste artigo não se aplica às
operações:
a) amparadas em autorizações de produção de açúcar para
exportação deferidas pelo extinto Instituto do Açúcar e do AIcool até 31 de maio de 1990, em conformidade com o Plano de
Safra 1989/90, e que contem com liberações de embarque fornecidas pelo extinto Instituto do Açúcar e do Álcool ou pela Secretaria do Desenvolvimento Regional da Presidência da República;
b) de drawback que envolvam importação e exportação de
açúcar, álcool, mel rico invertido, ou melaço.
Art. 2? Esta medida provisória entra em vigor na data de
sua publicação.
Art. 3? As relações jurídicas decorrentes da Medida Provisória n? 205(1), de 7 de agosto de 1990, serão disciplinadas pelo
Congresso Nacional nos termos do disposto no parágrafo único,
do artigo 62 da Constituição da República Federativa do Brasil.
Brasfl ia, 6 de setembro de 1990; 169? da Independência e
102? da República.
FERNANDO COLLOR
Zélia M. Cardoso de Mello
Ozires Silva
(1) Coleção das Leis. Brasília, 182(4):2503, jul.Zago. 1990.
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 182(5):2909-3005, set./out. 1990.
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MEDIDA PROVISÚRIA N? 221, DE 6 DE SETEMBRO
DE 1990
Dispõe sobre a natureza jurídica do
Instituto Brasileiro do Patrimônio Cultural
(IBPC) e da Biblioteca Nacional.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição
que lhe confere o artigo 62 da Constituição, adota a seguinte
medida provisória, com força de lei:
Art. 1~ Fica atribuída a natureza jurídica de autarquia ao
Instituto Brasileiro do Patrimônio Cultural (IBPC), a que se refere o inciso lI, do art. 2?, da Lei n? 8.029 111, de 12 de abril de
1990.
Art. 2? Fica atribuída à Biblioteca Nacional, a que se refere o inciso IH, do art. 2?, da Lei n? 8.029, de 12 de abril de 1990,
a natureza jurídica de fundação.
Art. 3? As relações jurídicas decorrentes da Medida Provisória n? 206121, de 8 de agosto de 1990, serão disciplinadas pelo
Congresso N acionaI, nos termos do disposto no parágrafo único, do artigo 62, da Constituição da República Federativa do
Brasil.
Art. 4? Esta medida provisória entra em vigor na data de
sua publicação.
Brasília, 6 de setembro de 1990; 169? da Independência e
102? da República.
FERNANDO COLLOR
Bernardo Cabral
MEDIDA PROVISÚRIA N? 222, DE 11 DE SETEMBRO
DE 1990 1'1
Altera a estrutura básica da Secretaria
da Ciência e Tecnologia da Presidência da
República e dá outras providências.
(l) Coleção das Leis. Brasília, 182{2. t.l):762, marJabr. 1990.

(2) Coleção das Leis. Brasília, 182(4):2504, jul./ago. 1990.
(*) Retificada no DO de 13.9.1990 Ipág. 2915 deste volume).
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o PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição
que lhe confere o art. 62 da Constituição, adota a seguinte medída provisória. com força de lei:
Art. I? O art. 11 da Lei n? 8.028, de 12 de abril de 1990,
passa a vigorar com a seguinte redação:
«Art. 11. A Secretaria da Ciência e Tecnologia, com a
finalidade de planejar, coordenar, supervisionar e centrolar as atividades de ciência e de tecnologia, inclusive tecnologia industrial básica, as atividades de pesquisa e de·
senvolvimento em áreas prioritárias, bem como a formulação e a implementação da política de informática e automação, tem a seguinte estrutura básica:
I
Conselho Nacional de Ciência e Tecnologia;
II
Conselho Nacional de Informática e Automação:
III
Departamento de Planejamento;
IV
Departamento de Coordenação dos Órgãos de
Execução;
V
Departamento de Coordenação de Programas;
VI - Departamento de Tecnologia;
VII - Departamento de Política de Informática e Automação;
VIII
Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais;
IX - Instituto Nacional de Pesquisa da Amazônia;
X - Instituto Nacional de Tecnologia.»
Art. 2? Compete ao Conselho Nacional de Ciência e Tec·
nologia (CCT):
I - estudar e propor:
a) diretrizes e objetivos da política nacional de ciência e de
tecnologia e medidas de compatibilização com as demais pol íticas públicas;
b) anteprojetos de lei relativos ao plano plurianual. diretrizes orçamentárias e orçamentos anuais, no que se refere à ciência e à tecnologia;
c) planos e programas federais na área de ciência e tecnologia;
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 182(5):2909-3005, set.lout. 1990.
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d) criação e aperfeiçoamento de instrumentos de promoção
e incentivo ao desenvolvimento científico e tecnológico e à difusão e absorção de seus resultados;
e) criação e aperfeiçoamento de instrumentos necessários à
mobilização, pelas empresas nacionais, dos recursos destinados
à sua capacitação tecnológica;
f) diretrizes gerais e mecanismos de cooperação e intercâmbio internacionais, multi e bilaterais, na área de ciência e tecnologia;
g) diretrizes gerais e mecanismos de transferência de tecnologia e sua difusão e absorção no País;

H - deliberar sobre:
diretrizes e normas para aplicação dos recursos do Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico;
b) diretrizes e normas objetivando a ação coordenada e cooperativa entre os órgãos da Administração Pública Federal e
sua plena articulação com os governos estaduais, na área de
ciência e tecnologia;
a)

IH - acompanhar e avaliar a execução da política, dos
planos e programas de ciência e de tecnologia do Governo Federal e dos respectivos orçamentos.
Art. 3? O CCT é constituído dos seguintes membros:
I - o Secretário da Ciência e Tecnolgia, como Presidente;

H - um representante do:
a) Ministério das Relações Exteriores;
b) Ministério da Educação;
c) Ministério da Saúde;
d) Ministério da Economia, Fazenda e Planejamento;
e) Ministério da Agricultura e Reforma Agrária;
f) Ministério da Infra-Estrutura;
g) Estado-Maior das Forças Armadas;
IH - um representante dos Secretários Estaduais de Ciência e Tecnologia;
CoI. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 182(5):2909-3005, set.Zout. 1990.
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IV
seis representantes das comunidades científica. tecnológica e empresarial, designados pelo Presidente da Repúblí.
ca a partir de listas tríplices apresentadas pelo Secretário da
Ciência e Tecnologia.
Art. 4? São transferidas ao Departamento de Pol'ítica de
Informática e Automação, da Secretaria da Ciência e Tecnologia, as competências da Secretaria Especial de Informática.
Parágrafo único. O acervo patrimonial e a tabela de especialistas da Secretaria Especial de Informática são transferidos
para a Secretaria da Ciência e Tecnologia.
Art. 5? As atribuições dos órgãos mencionados nos incisos
III a X do art. 11 da Lei n? 8.028, de 12 de abril de 1990, com a
redação dada pelo art. I? desta medida provisória, serão definidos na Estrutura Regimental da Secretaria da Ciência e Tecnologia a ser aprovada pelo Poder Executivo.
Art. 6? Esta medida provisória entra em vigor na data de
sua publicação.
Art. 7? Revogam-se as disposições em contrário.
Brasília, 11 de setembro de 1990; 169? da Independência e
102? da República.

FERNANDO COLLOR
Bernardo Cabral

MEDIDA PROVISÓRIA N? 223, DE 13 DE SETEMBRO
DE 1990
Estabelece regras para a livre negociação de reajuste das mensalidades escolares
e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição
que lhe confere o art. 62 da Constituição, adota a seguinte medida provisória, com força de lei.
Art. I? A livre negociação de reajuste das mensalidades
escolares das instituições privadas de ensino de primeiro, segundo e terceiro graus, bem assim das pré-escolas, reger-se-á pelo
disposto nesta medida provisória.
Col. Leis Rep , Fed. Brasil, Brasília, 182(5):2909-3005, set./out. 1990.
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Art. 2? São partes legítimas da livre negociação:
I - no ensino de terceiro grau:
ai a administração da instituição;
b) o corpo discente respectivo, representado na forma dos
§§ I? e 2? deste artigo;
II - nas escolas de primeiro e segundo graus e nas préescolas, obedecida a seguinte ordem de prioridade de representação:
ai a administração da instituição;
b) a associação de pais de alunos da escola, devidamente
legalizada;
c) a assembléia geral de pais de alunos;
d) a associação estadual de pais de alunos ou a federação
de associações de pais de alunos, devidamente regularizadas.
§ I? O corpo discente será representado nas negociações
por três alunos por curso, podendo o conselho universitário ou
colegiado da instituição estabelecer número maior.
§ 2? Os representantes do corpo discente serão escolhidos
em eleições convocadas pelos diretórios acadêmicos ou pelos diretórios centrais de estudantes e, na ausência ou omissão destes, pela instituição.
Art. 3? A convocação das partes, para o processo de livre
negociação, será feita pela instituição de ensino, com a antecedência de pelo menos dez dias úteis, mediante:
I - convite escrito, com aviso de recebimento, às associações de pais ou aos diretórios acadêmicos ou centrais de estudantes;
II - edital publicado na imprensa local e convite-circular,
encaminhado aos pais por intermédio dos alunos, convocando a
assembléia geral de pais de alunos.
Parágrafo único. O convite, edital ou convite-circular explicitará data, horário e local da reunião, quorum para instalação dos trabalhos e advertência sobre as implicações decorrentes do não comparecimento.
Art. 4? Efetivada a negociação entre a instituição e a associação de pais de alunos da escola, havendo discordância, poCol. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 182(5):2909-3005, set.z'out. 1990.
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derá a assembléia geral no prazo de cinco dias úteis, obedecido
o quorum do artigo seguinte e por maioria de votos, tornar sem
efeito o acordo realizado.
Art. 5~ As assembléias gerais se instalarão com a presença da maioria absoluta de pais de alunos da instituição e deliberação por maioria de votos dos presentes, em votação secreta.
§ I? Não terão direito a voto os alunos bolsistas custeados
pela instituição.
§f:-:J? Não sendo alcançado o quorum previsto neste artigo ou não havendo decisão pela assembléia, passarão a representar os pais de alunos, nas negociações, as associações estaduais de pais ou as federações de associações de pais, devidamente regularizadas, que serão convocadas pela instituição de
ensino, na forma do art. 3'?, inciso I, com a antecedência de cinco dias úteis.
Art. 6? O processo de livre negociação observará os seguintes trâmites e prazos:
I - até o último dia útil anterior ao da data designada
para a realização da reunião ou assembléia, as entidades representativas do corpo discente depositarão na secretaria da instituição, mediante recibo, as listas nominais dos respectivos representantes;
11 - na reunião ou assembléia geral, as partes poderão
firmar compromisso de juízo arbitral, nos termos dos arts. 1072
e seguintes do Código de Processo Civil, observado o disposto
nesta medida provisória;
111 - a instituição apresentará, na reunião ou assembléia,
sua proposta, bem assim seus planos de custos, livro de registro de matrículas visado pela autoridade competente, relação de
bolsistas custeados pela instituição e demais elementos necessários;
V -não encerradas, no prazo de dez dias úteis, as negociações, poderá ser instalado o juízo arbitral, devendo o laudo
ser proferido em igual prazo.
§ I? Os planos de custos de que trata o inciso III deste artigo serão apresentados, nas instituições de terceiro grau, pelos
conselhos universitários ou colegiado superior da mantenedora
e nos demais graus e pré-escolas, pelos respectivos dirigentes.
Cal. Leis Rep . Fed. Brasil, Brasília, 182(5):2909-3005, set./out. 1990.
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§.2? A primeira negociação terá como base os preços homologados pelo Conselho Federal ou Conselhos Estaduais e do
Distrito Federal, na forma da Lei n? 8.039 111, de 30 de maio de
1990.
Art. 7? O compromisso de juízo arbitral (art. 5?, II), quando houver, será firmado pelas partes, conforme constar da ata
dos trabalhos da reunião, que fará parte integrante do compromisso.
Parágrafo único. O compromisso do árbitro, ou TE'- .isa, será firmado perante a secretaria da instituição de ensino, no prazo de vinte e quatro horas contados do encerramento da negociação (art. 6?, IV).
Art. 8? Enquanto não for definido o índice de reajuste, as'
instituições praticarão os preços homologados pelo conselho de
educação competente, desde que tenham sido definidos estritamente nos termos da Lei n? 8.039, de 30 de maio de 1990.
Parágrafo único. Proferido o laudo arbitral, o reajuste nele
estabelecido terá aplicação imediata. Se as partes admitirem
cláusula de recurso, a eventual diferença será reposta nos ter-

mos da decisão em grau de recurso.
Art. 9? Se os pais de alunos ou os representantes do corpo
discente se recusarem a dar início às negociações, ou não firmarem o compromisso de juízo arbitral, a instituição ficará autorizada a requerer a concessão do reajuste ao Ministério da Economia, Fazenda e Planejamento, juntando, para tanto, a proposta,
acompanhada dos elementos constitutivos dos custos, e a comprovação da recusa das negociações ou do compromisso do juízo
arbitral.
Parágrafo umco. A apresentação do requerimento ao Ministério da Economia, Fazenda e Planejamento não autoriza a
efetivação de qualquer reajuste.
Art. 10. As unidades da Campanha Nacional de E~colas
da Comunidade (Cnec) terão suas mensalidades estabelecidas,
ao nível de cada escola, pelas respectivas diretorias dos Conselhos Comunitários Cenecistas, integradas pelos sócios e pais de
alunos.
(1) Coleção das Leis. Brasília, 182(3):1811, maio/jun. 1990.
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 182(5):2909·3005, set.vout. 1990.
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Art. 11. As instituições de ensino que não adotarem Os
procedimentos previstos nesta medida provisória continuarão
sujeitas ao regime de que trata a Lei n? 8.039, de 1990, e ao dís.
posto na Lei n? 8.076 (2 ), de 23 de agosto de 1990, que suspendeu
a concessão de medidas liminares em mandados de segurança e
procedimentos cautelares.
Art. 12. Os reajustes de mensalidades escolares em desacordo com esta medida provisória implicará em multa a ser
aplicada pela Superintendência Nacional do Abastecimento (Sunab), nos termos do art. 11, alínea a, da Lei Delegada n? 4131, de
26 de setembro de 1962, com as alterações produzidas pelas Leis
n?s 7.784(41, de 28 de junho de 1989, e 8.035 151, de 27 de abril de
1990.
Parágrafo único. Os proprietários e os administradores da
instituição privada de ensino que for multada respondem solidariamente pelo pagamento da multa, na forma do § 5? do art.
12 da Lei Delegada n? 4, de 1962, com a redação dada pelo
Decreto-Lei n? 422(61, de 20 de janeiro de 1969.
Art. 13. As relações jurídicas decorrentes da Medida Provisória n? 207(7), de 13 de agosto de 1990, serão disciplinadas pelo Congresso Nacional, nos termos do disposto no parágrafo
único do art. 62 da Constituição da República Federativa do
Brasil.
Art. 14. Esta medida provisória entra em vigor na data de
sua publicação.
Art. 15. Revogam-se as disposições em contrário.
Brasília, 13 de setembro de 1990; 169? da Independência e
102? da República
FERNANDO COLLOR
Carlos Chiarelli
(2) Coleção das Leis. Brasília, 182(4);2483, jul./ago. 1990.
(3) Coleção das Leis. Brasília, (5):19, jul./set. 1962.
(4) Coleção das Leis. Brasília, 181(3): 889, maio/jun. 1989.
(5) Coleção das Leis. Brasília, 182(2, t.1):80G, mar.labr. 1990.
(6) Coleção das Leis. Brasília, (1):40, jan./mar. 1969.
(7) Coleção das Leis. Brasília, 182(4):2504, jul./ago. 1990.
Cal. Leis Rep. Fed. Brasil. Brasília, 182(5):2909-3005, set./out. 1990.
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MEDIDA PROVISORIA N? 224, DE 17 SETEMBRO
DE 1990
Dispõe sobre a comercialização e industrialização do trigo e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição
que lhe confere o art. 62 da Constituição, adota a seguinte medida provisória, com força de lei:
Art. 1~ São livres, em todo o território nacional, a comercialização e a industrialização do trigo, de qualquer procedência.
Art. 2? Observados os acordos internacionais de que o
País seja signatário, o Ministro da Economia, Fazenda e Planejamento poderá, por motivos de política econômica, propor ao
Presidente da República a regulamentação da importação de trigo, estabelecendo, inclusive, que a mesma se faça por pessoas
jurídicas de direito privado, mediante licitação pública ou leilão, em bolsas de mercadorias, dos direitos respectivos.
Art. 3? Os estoques de trigo, de propriedade da União, serão transferidos à Companhia de Financiamento da Produção
ICFP), aos preços estabelecidos, na data da transferência, pelo
Ministro da Economia, Fazenda e Planejamento.
Art. 4? É extinto o Departamento de Trigo (Dtrig) da Superintendência Nacional do Abastecimento (Sunabl, ficando
transferidos o acervo técnico e as respectivas atribuições ao Ministério da Economia, Fazenda e Planejamento.
Art. 5? O disposto no art. I? desta medida provisória não
elide a garantia de aquisição, pela União, do trigo nacional da
safra de 1990.
Art. 6? Caberá ao Ministério da Economia, Fazenda e Planejamento fixar sistema de comercialização dos estoques de trigo de propriedade da União, podendo, até 28 de fevereiro de
1991, adotar regime de cotas para assegurar o abastecimento regional ou nacional.
Art. 7? O Ministério da Economia, Fazenda e Planejamento expedirá as instruções necessárias à execução do disposto
nesta medida provisória.
Colo Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 182(5):2909-3005, set./out. 1990.
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Art. 8? Esta medida provisória entra em vigor na data de
sua publicação.
Art. 9? Revogam-se o Decreto-Lei n? 210111, de 27 de feve_
reiro de 1967, a Lei n? 5.420121, de 18 de abril de 1968, a Lei n?
6.387 131, de 9 de dezembro de 1976, e as demais disposições ern
contrário.
Brasília, 17 de setembro de 1990; 169? da Independência e
102? da República.
FERNANDO COLLOR
Zélia M. Cardoso de Mello
Antonio Cabrera Mano Filho
MEDIDA PROVISÓRIA N? 225, DE 18 DE SETEMBRO
DE 1990
Dispõe sobre a organização da Segureridade Social, altera a legislação de benefícios da Previdência Social e ,dá outras
providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição
que lhe confere o art. 62 da Constituição, adota a seguinte medida provisória, com força de lei:
Art. I? A partir de I? de janeiro de 1991, a renda mensal do
benefício de prestação continuada, que substitui o salário-decontribuição ou o rendimento do trabalho do segurado, não terá
valor inferior ao salário mínimo, nem superior ao do limite máximo do salário-de-contribuição.
Art. 2? Ao segurado em gozo de aposentadoria, auxíliodoença ou auxílio-acidente e ao dependente que, durante o ano,
receber pensão ou auxílio-reclusão, é devido o abono anual.
Parágrafo único. A partir do exercício de 1990, o abono
anual será calculado, no que couber, da mesma forma que a gratificação de natal dos trabalhadores, tal como previsto na Lei n?
4.090 111, de 13 de julho de 1962, e legislação subseqüente.
(1) Coleção das Leis. Brasília, (1):300, jan.lmar. 1967.
(2) Coleção das Leis. Brasília, (3):21, abri./jun. 1968.
(3) Coleção das Leis. Brasília, (7):83, out.Zdez. 1976.
(1) Coleção das Leis. Brasília, (5):45, jul./set. ,_962.

Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 182(5):2909-3005, set./out. 1990.
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Art. 3? A partir de I? de janeiro de 1991, o salário-debenefício consistirá na média aritmética simples de todos os últimOS salários-de-contribuição dos meses imediatamente anteriores ao do afastamento da atividade, ou da data da entrada do requerimento, até o máximo de trinta e seis, apurados em período
não superior a quarenta e oito meses.
§ I? No caso de aposentadoria por tempo de serviço especial ou por idade, contando o segurado com menos de vinte e
quatro contribuições no período máximo a que se refere este artigo, o salário-de-benefício corresponde a 1/24 (um vinte e quatro
aves) da soma dos salários-de-contribuição apurados.
§ 2? O salário-de-benefício não será inferior a um salário
mínimo, nem superior ao limite máximo do salário-de-contribuição na data de início do benefício.
§ 3? Serão considerados, no cálculo do salário-de-benefício,
os ganhos habituais do segurado empregado, a qualquer titulo,
sob a forma de moeda corrente ou de utilidades, sobre os quais
incidir contribuição previdenciária.
§ 4? Não serão considerados, no cálculo do salário-debenefício, os aumentos salariais não decorrentes de lei, promoção, disposição de acordo ou dissídio coletivo ou norma geral da
empresa.
§ 5? Se, no período básico de cálculo, o segurado tiver recebido benefício por incapacidade, sua duração é contada,
considerando-se como salário-de-contribuição, no período, o
salário-de-benefício que tenha servido de base para o cálculo da
renda mensal reajustado nas mesmas épocas e bases dos benefícios em geral, não podendo ser inferior a um salário mínimo.
Art. 4? Todos os salártos-de-contrfbuição computados no
cálculo do valor do benefício, cuja data de início ocorra a partir
de I? de janeiro de 1991, serão atualizados monetariamente, mês
a mês, pela variação do Índice de Preços ao Consumidor (IPC),
calculado pela Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), correspondente ao mês seguinte ao do saláriode-contribuição.
Art. 5? Os valores dos benefícios serão reajustados a fim
de manter o respectivo poder aquisitivo na data de sua concessão.
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 182(5):2909-3005, set./out. 1990.
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§ I? A partir de novembro de 1990, os valores dos benefícios em manutenção serão reajustados, bimestralmente, pela
variação do Índice da Cesta Básica, calculado pelo IBGE.
§ 2? Nenhum benefício reajustado pode exceder o limite
máximo do salário-de-benefício na data do reajustamento, respeitados os direitos adquiridos.
Art. 6? Fica alterada, a partir de I? de janeiro de 1991, para
dois por cento, a alíquota da contribuição para o Finsocial
(Decreto-Lei n? 1.940(21, de 25 de maio de 1982, art. I?, § I?; Lei n?
7.738 131, de 9 de março de 1989, art. 28; Lei n? 7.787(41, de 30 de junho de 1989, art. 7?; e Lei n? 7.894(5), de 24 de novembro de 1989,
art. I?).
Art. 7? A partir do exercicio financeiro de 1991, as instituições referidas no art. I? do Decreto-Lei n? 2.426 (6) , de 7 de abril
de 1988, pagarão a contribuição prevista no art. 3? da Lei n?
7.689(71, de 15 de dezembro de 1988, à alíquota de quinze por cento.

Art. 8? Até a aprovação do Plano de Benefícios da Previdência Social, aplicam-se as demais disposições da legislação
pertinente.
Art. 9? No prazo de noventa dias, será expedido decreto.
para regulamentar a forma pela qual serão concedidos os be.
nef'ícios de que trata esta medida provisória.
Art. 10. Esta medida provisória entra em vigor na data de
sua publicação.
Art. 11. Revogam-se as disposições em contrário.
Brasília, 18 de setembro de 1990; 169? da Independência e
102? da República,
FERNANDO COLLOR

Zélia M. Cardoso de Mello
Antonio Magri
(2) Coleção das Leis. Brasília, (3):7, abri./jun. 1982.
(3) Coleção das Leis. Brasília, 181(2):418, mar./abr. 1989.
(4) Coleção das Leis. Brasília, 181(4):1443, jul. Zago. 1989.
(5) Coleção das Leis. Brasília, 181(6, t.1):2952, nov.Zdea. 1989.
(6) Coleção das Leis. Brasília, (3):8, abr.Zjun. 1988.
(7) Coleção das Leis. Brasília, (7):73, out./dez. 1988.

Col. Leis Rep , Fed. Brasil, Brasília, 182(5):2909-3005, set./out. 1990.
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MEDIDA PROVISÓRIA N? 226, DE 19 DE SETEMBRO
DE 1990 (')
Autoriza o Poder Executivo a abrir ao
Orçamento da Seguridade Social da União
crédito extraordinário no valor de
CrS130AOO.OOO,OO, para os fins que eeoecitica.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição
que lhe confere o art. 62 da Constituição, adota a seguinte medida provisória, com força de lei:
Art. I? Fica o Poder Executivo autorizado a abrir ao Orçamento da Seguridade Social da União (Lei n? 7.999, de 31 de
janeiro de 1990), em favor do Ministério da Justiça, crédito extraordinário no valor de CrSI30AOO.000,00 (cento e trinta milhões e quatrocentos mil cruzeiros), para atender à programação
constante do Anexo I desta medida provisória.
Art. 2? Os recursos necessários à execução do disposto no
artigo anterior são provenientes do cancelamento da dotação
constante do Anexo II desta medida provisória e no montante
especificado.
Art. 3? O Departamento do Tesouro Nacional do Ministério da Economia, Fazenda e Planejamento colocará, imediatamente, o 'valor integral deste crédito extraordinário à disposição
do Ministério da Justiça.
Art. 4? Fica o Poder Executivo autorizado a abrir créditos
adicionais à conta de recursos oriundos de convênios entre Órgãos Federais, decorrentes da aplicação desta medida provisória, desde que respeitados os objetivos e metas da programação
aprovada.
Art. 5? As relações jurídicas decorrentes da Medida Provisória n? 208, de 17 de agosto de 1990, serão disciplinadas pelo
Congresso Nacional, nos termos do disposto no parágrafo único
do art. 62 da Constituição da República Federativa do Brasil.
Art. 6? Esta medida provisória entra em vigor na data de
sua publicação.

(*) V. Lei

n'' 8.082, de 18.10.1990 (pág. 2889 deste volume).

Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 182(5):2909·3005, set.lout. 1990.
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Art. 7? Revogam-se as disposições em contrário.
Brasília, 19 de setembro de 1990; 169? da Independência e
102? da República.
FERNANDO COLLOR
Bernardo Cabral
Zélia M. Cardoso de Mello
Os anexos estão publicados no DO de 20.9.1990, pág. 18060.

MEDIDA PROVISÓRIA N? 227, DE 20 DE SETEMBRO
DE 1990
Modifica a Lei n? 6.649(1), de 16 de
maio de 1979, que regula a locação predial
urbana, e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição
que lhe confere o art. 62 da Constituição, adota a seguinte medida provisória, com força de lei:
Art. i? Os arts. 15 e 49 da Lei n? 6.649, de 16 de maio de
1979, passam a vigorar com a seguinte redação:
«Art. 15.
.
.
Parágrafo único. Sem prejuízo do disposto no art. 31
do Decreto n? 24.150(21, de 20 de abril de 1934, o reajuste do
aluguel somente poderá ser exigido quando o contrato o estipular, fixando a época em que será efetuado, mediante a
aplicação de índice livremente pactuado pelas partes, dentre os editados pela Fundação Getúlio Vargas (FGV), pela
Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas (FIPE) ou
por órgão oficial, exceto os de variação da taxa cambial e
do salário mínimo».
«Art. 49. Na locação de imóveis residenciais, poderá
ser estipulada cláusula de reajuste do aluguel, com periodicidade não inferior a um semestre.
(1) Coleção das Leis. Brasília, (3):44, abr./jun. 1979.
(2) Coleção das Leis. Rio de Janeiro, (3):635, mar.lmaio 1934.
CoL Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 182(5):2909-3005, set.lout. 1990.
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§ I? No silêncio do contrato, far-se-á, semestralmente, o reajuste do aluguel.

§ 2? Na locação contratada por prazo l:Ieterminado,
sem cláusula de reajuste do aluguel, o locador só poderá
exigi-la ao término do prazo contratual e a cada semestre
subseqüente.
§ 3? Par-se-á o reajuste do aluguel, mediante a aplicação, desde o mês de início da locação ou do último reajuste, de índice livremente pactuado pelas partes, dentre os
editados pela Fundação Getúlio Vargas (FGVI, pela Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas (FIPE) ou por
órgão oficial. exceto os de variação da taxa cambial e do
salário mínimo.

§ 4? É lícito às partes fixar, de comum acordo, novo
aluguel, bem assim inserir ou modificar cláusula de reajuste.
§ 5? Não tendo havido acordo, nos termos do parágrafo anterior, o locador ou o locatário, após três anos de
vigência do contrato, poderá pedir a revisão judicial do
aluguel, a fim de reajustá-lo ao preço de mercado,
aplicando-se o disposto nos §§ 2? e 3? do art. 53, conforme
o caso.
§ 6? A revisão judicial poderá ser requerida de três
em três anos, contados do último acordo ou, na falta deste,
do início do contrato».

Art. 2? Nas locações regidas pelo Decreto n? 24.150, de 20
de abril de 1934, e nas demais locações não residenciais, far-se-á
o reajuste do aluguel pelo incide livremente pactuado pelas partes, dentre os editados pela Fundação Getúlio Vargas (FGV),
pela Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas (FIPE) ou
por órgão oficial, exceto os de variação da taxa cambial e do
salário-mínimo.
Art. 3? Na ação de revisão de aluguel residencial, o locado
ou o locatário poderá pedir que o Juiz, ao despachar a petição
inicial e sem audiência do requerido, lhe arbitre, desde logo, à
CoL Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 182(5):2909-3005, set.lout. 1990.
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vista dos documentos indispensáveis à comprovação do valor
locativo no mercado da situação do imóvel, o aluguel provisório.
§ l~ O aluguel provisório, que não excederá oitenta por
cento do valor indicado na petição inicial, vigorará até que proferida a sentença.
§ 2? Quando houver fundado receio de lesão grave ou de
difícil reparação, à vista das alegações e propostas oferecidas
na resposta do requerido, o Juiz poderá rever o valor do aluguel
provisório.
§ 3? Nas sentenças proferidas na ação de que trata este artigo, a apelação será recebida apenas no efeito devolutivo.

Art. 4? Nas locações residenciais. o primeiro reajuste de
aluguéis, após a data da publicação desta medida provisória,
será feito considerando-se:
I - até fevereiro de 1990, os indices pactuados;
II - no mês de março de 1990, o indice de quarenta e um
inteiros e vinte e oito centésimos por cento; e
UI - no período de abril a setembro, as metas para os percentuais de variação média dos preços fixadas nos atos expedidos com base no art. 2?, inciso Ill, da Lei n? 8.030 131, de 12 de
abril de 1990.
Art. 5?
Esta medida provisória entra em vigor na data
de sua publicação.
Art. 6? Revogam-se os arts. 6? e 7? da Lei n? 7.801 141, de 11
de julho de 1989, o art. 7? da Lei n? 8.030, de 1990, e as demais
disposições em contrário.
Brasília, 20 de setembro de 1990; 169? da Independência e
102? da República.
FERNANDO COLLOR

Bernardo Cabral
Zélia M. Cardoso de Mello
(3) Colecão das Leis. Brasília, 182(2. t.l):779, rnar.labr. 1990.
(4) Coleção das Leis. Brasília, 181(4):1541, jul./ago. 1989.
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 182(5):2909-3005, set./out. 1990.
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MEDIDA PROVISORIA N? 228, DE 21 DE SETEMBRO
DE 1990
Dispõe sobre as funções de confiança a
que se refere a Lei n:' 7.596(1), de 10 de abril
de 1987, e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição
que lhe confere o art. 62 da Constituição, adota a seguinte medida provisória, com força de lei:
Art. I? São transformadas em Funções Gratificadas (FG)
as funções de confiança integrantes do Plano Único de Classificação e Retribuição de Cargos e Empregos das instituições federais de ensino a que se refere o art. 3? da Lei n? 7.596, de 10 de
abril de 1987.
§ I? Os atuais ocupantes das funções de confiança que
continuarem desempenhando as funções gratificadas, resultante
da transformação prevista neste artigo e, bem assim, os que
vierem a ser designados para essas funções, terão sua remuneração do cargo ou emprego de carreira acrescida dos valores
correspondentes a cada nível, constantes do anexo a esta medida provisória.
§ 2? Poderão ser designados para o exercício de Função
Gratificada pessoas não pertencentes ao quadro ou tabela permanente da instituição, até o máximo de dez por cento do total
das respectivas funções.
§ 3? Os valores referidos no § I? serão revistos nas mesmas bases e épocas de reajustamento geral dos vencimentos e
salários dos servidores públicos federais.
§ 4? Os ocupantes de Função Gratificada cumprirão obrigatoriamente regime de tempo integral.

Art. 2? O Poder Executivo fixará, mediante decreto, no
prazo de trinta dias contados da data da publicação desta medida provisória, o quadro distributivo das Funções Gratificadas,
por nível e para cada instituição.
(1) Coleção das Leis. Brasília (3):45, abr.vjun. 1987.
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 182(5):2909·3005, set./out. 1990.
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Art. 3? Fica vedada, nas instituições federais de ensino, a
concessão de qualquer gratificação pela participação em órgão
de deliberação coletiva ou por serviços especiais.
Art. 4? Os efeitos financeiros decorrentes do disposto nos
artigos precedentes vigorarão a partir do primeiro dia do mês
subseqüente ao da publicação do decreto a que se refere o artigo

anterior.
Art. 5? O art. 8? do Decreto-Lei n? 465 121, de 11 de fevereiro de 1969, passa a vigorar com a seguinte redação:
«Art. 8? O pessoal docente das universidades e demais instituições federais de ensino superior terá direito a
trinta dias de férias anuais, feitas as competentes escalas
de modo a assegurar o cumprimento do disposto no § 2? do
art. 28 da Lei 5.540131, de 28 de novembro de 1968.»
Art. 6? As relações juridicas decorrentes da Medida Provisória n? 209 141, de 21 de agosto de 1990, serão disciplinadas pelo Congresso Nacional, nos termos do disposto no parágrafo
único do art. 62 da Constituição da República Federativa do
Brasil.
Art. 7? Esta medida provisória entra em vigor na data de
sua publicação.
Art. 8? Revogam-se os arts. 32 e 38 do Plano Único de
Classificação e Retribuição de Cargos e Empregos, instituído
pelo Decreto n? 94.664 151, de 23 de julho de 1987, o Decreto n?
95.689 161, de 29 de janeiro de 1988, e demais disposições em contrário.
Brasília, 21 de setembro de 1990; 169? da Independência e
102? da República.
FERNANDO COLLOR

Carlos Chiarelli
(2) Coleção das Leis. Brasília, (1):66, jan.lmar. 1969.
(3) Coleção das Leis. Brasília, (2):152, out./dez. 1969.
(4) Coleção das Leis. Brasília, 182(4):2508, jul.Zago. 1990.
(5) Coleção das Leis. Brasília, (6):193, jul./set. 1987.
(6) Coleção das Leis. Brasília, (2):107, jan./mar. 1988.
Cal. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 182(5):2909-3005, set./out. 1990.
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ANEXO
Refere-se a Medida Provisória n:' 228,
de 21 de setembro de 1990
Retribuição da Função Gratificada
Código da Função Gratificada

Valor da Gratificação

FG-l
FG-2
FG-S

70.164,73
59.970,05
51.220,89
43.716,19
36.217,21
28.966,30
23.173,04
17.165.21
12.260,87

FG-4
FG-5
FG-6
FG-7
FG-8
FG-9

MEDIDA PROVISÓRIA N? 229, DE 21 DE SETEMBRO
DE 1990
Transfere para o Banco Central do Brasil a responsabilidade pelo passivo em cruzados novos das instituições financeiras em
regime de liquidação extrajudicial, e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição
que lhe confere o art. 62 da Constituição, adota a seguinte medida provisória, com força de lei:
Art. I? Na hipótese de decretação do regime de liquidação
extrajudicial de que trata a Lei n? 6.024(1), de 13 de março de
1974, será de responsabilidade do Banco Central do Brasil o
passivo de instituição liqüidanda correspondente aos saldos em
cruzados novos de que trata o art. 9? da Lei n? 8.024 (2 ) , de 12 de
abril de 1990, bem assim dos saldos em cruzados novos referidos no art. 2? desta medida provisória.
§ I? Ficarão automaticamente subtraídos das contas mantidas pela Iiquidanda, ou em seu nome, junto ao Banco Central
(1) Coleção das Leis. Brasília, DO de 14.3.1974, pág. 75.
(2) Coleção das Leis. Brasília, 182(2, t.l):724, mar./abr. 1990.
Cal. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 182(5):2909-3005, set./out. 1990.
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do Brasil, os valores resultantes da transferência de que trata
este artigo.
§ 2? Se os valores de que trata o § I? forem insuficientes,
o Banco Central do Brasil sub-rogar-se-á perante a massa nos
direitos relativos à diferença.
Art. 2? É da responsabilidade do Banco Central do Brasil
a conversão, em cruzeiros, na forma do art. 7~, §§ I? e 2? da Lei
n? 8.024, de 12 de abril de 1990, dos cruzados novos referentes a
obrigações antecipadas nos termos do art. 18, alínea b, da Lei
n? 6.024, de 13 de março de 1974.
Parágrafo único. O Banco Central do Brasil sub-rogar-se-á
perante a massa nos créditos relativos a essas conversões.
Art. 3? Na conversão dos valores de que tratam os arts. l~
e 2?, o Banco Central do Brasil observará integralmente o disposto na Lei n? 8.024, de 12 de abril de 1990.
Art. 4? Inexistindo dolo ou culpa. não se transmitirá à
instituição financeira in bonis a responsabilidade decorrente
das informações de instituições em liquidação extrajudicial que
com ela mantenham convênio para utilização da reserva bancária.
Art. 5? Fica o Conselho Monetário Nacional autorizado a
baixar as normas complementares necessárias ao cumprimento
desta medida provisória.
Art. 6? Esta medida provisória entra em vigor na data de
sua publicação.
Art. 7? Revogam-se as disposições em contrário.
Brasília, 21 de setembro de 1990; 169? da Independência e
102? da República.
FERNANDO COLLOR
Zélia M. Cardoso de Mello
MEDIDA PROVISÚRIA N? 230, DE 21 DE SETEMBRO
DE 1990
Autoriza o Poder Executivo a abrir ao
Orçamento Fiscal da União crédito extraordinário no valor de Cr$20. 000.000.000,00, para os fins que especifica.
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o PRESIDENTE DA REPÜBLICA, no uso da atribuição
que lhe confere o art. 62 e tendo em vista o disposto no § 3?, do
art. 167 da Constituição, adota a seguinte medida provisória,
com força de lei:
Art. I? Fica o Poder Executivo autorizado a abrir ao Orçamento Fiscal da União (Lei n? 7.999, de 31 de janeiro de 1990),
em favor dos Encargos Financeiros da União - Recursos sob
supervisão do Ministério da Economia, Fazenda e Planejamento, crédito extraordinário no valor de Cr$20.000.000.000,00 (vinte
bilhões de cruzeiros) para atender à programação constante do
Anexo I desta medida provisória.
Art. 2? Os recursos necessários à execução do disposto no
artigo anterior decorrerão do excesso de arrecadação das receitas do Tesouro Nacional a teor do art. 43, § I?, inciso H, e § 3?,
da Lei n? 4.320, de 17 de março de 1964.
Art. 3? Esta medida provisória entra em vigor na data de
sua publicação.
Art. 4? Revogam-se as disposições em contrário.
Brasília, 21 de setembro de 1990, 169? da Independência e
102? da República.
FERNANDO COLLOR
Zélia M. Cardoso de Mello
o anexo está publicado no

DO de 24.9.1990. pég. 18321.

MEDIDA PROVISÓRIA N? 231, DE 21 DE SETEMBRO
DE 1990
Altera disposições do Código de Processo Penal Militar.

O PRESIDENTE DA REPÜBLICA, no uso da atribuição
que lhe confere o artigo 62 da Constituição Federal, adota a seguinte medida provisória, com força de lei:
Art. I? Os artigos 451, 452, 453, 454, 455, 456, 457, 463, 464
e 465, do Decreto-Lei n? 1.002(1), de 21 de outubro de 1969, Código de Processo Penal Militar, passam a vigorar com a seguinte
redação:
(1) Coleção das Leis. Brasília, (7):377, out.v'dee. 1969.
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 182(5):2909'3005, set.vout. 1990.
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«Art.. 451 Consumado o crime de deserção
nos casos previstos na lei penal militar, o Comandante da unidade ou autoridade correspon.
dente, ou ainda a autoridade superior, fará la.
vrar, sem demora. o respectivo termo, que poderá ser impresso ou datilografado. sendo por
ele assinado e por duas testemunhas idôneas,
além do militar incumbido da lavratura.
§ I? A contagem dos dias de ausência, necessários à consumação da deserção iniciar-se-á
à zero hora do dia seguinte em que for verificada a falta injustificada do militar.
§ 2? No caso previsto no art. 190 do Código Penal Militar, a lavratura do termo será imediata.»
«Art. 452 O termo de deserção tem o caráEfeitos do
termo de
ter de instrução provisória e destina-se a fornsdeserção.
cer os elementos necessários à propositura da
ação penal, sujeitando, desde logo, o desertor à
prisão.»
«Art. 453 O desertor que não for julgado
Retardamento
do processo.
dentro em sessenta dias, a contar do dia de sua
apresentação voluntária ou captura, será posto
em liberdade, salvo se tiver dado causa ao retardamento do processo.»
Lavratura do
«Art. 454 Transcorrido o prazo para contermo de
sumar-se o crime de deserção, o comandante da
deserção
unidade, ou autoridade correspondente, ou aine sua publicação da a autoridade superior, fará lavrar o termo de
em boletim.
deserção circunstanciadamente, inclusive com a
qualificação do desertor, assinando-o com duas
testemunhas idôneas, fazendo-se nos livros respectivos os devidos assentamentos, e publicando-se, em boletim ou documento equivalente, o termo de deserção, acompanhado da parte
de ausência.
§ I? O oficial desertor será agregado, permanecendo nessa situação ao apresentar-se ou
ser capturado, até decisão transitada em julgado.
Termo de
deserção.
Formalidades.
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Remessa do
termo de
deserção e
documentos à
Auditoria.

AutuaçãO e
vista ao
Ministério
Público.

Apresentação
ou captura do
desertor.
Sorteio do
conselho.

Rito
processual.

§ 2? Feita a publicação, a autoridade militar remeterá, em seguida, o termo de deserção à
Auditoria competente, juntamente com a parte
de ausência, o inventário do material permanente da Fazenda Nacional e as cópias do boletim
ou documento equivalente e dos assentamentos
do desertor.
§ 3? Recebidos o termo de deserção e demais peças, o juiz-auditor mandará autuá-los e
dar vista do processo, por cinco dias, ao procurador, podendo este requerer o arquivamento,
ou o que for de direito, ou oferecer denúncia, se
nenhuma formalidade tiver sido omitida, ou
após o cumprimento das diligências requeridas.
§ 4? Recebida a denúncia, o juiz-auditor
determinará seja aguardada a captura ou apresentação voluntária do desertor.»

«Art. 455 Apresentando-se ou sendo capturado o desertor, a autoridade militar fará a
comunicação ao juiz-auditor, com a informação
sobre a data e o lugar onde o mesmo se apresentou ou foi capturado, além de quaisquer outras
circunstâncias concernentes ao fato criminoso.
Em seguida, procederá o juiz-auditor ao
sorteio e à convocação do Conselho Especial de
Justiça, expedindo o mandado de citação do
acusado, para ser processado e julgado. Nesse
mandado, será transcrita a denúncia.
§ I? Reunido o Conselho Especial de Justiça, presentes o procurador, o defensor e o acusado, o Presidente ordenará a leitura da denúncia, seguindo-se o interrogatório do acusado,
que poderá oferecer documentos de defesa e requerer, no ato, a inquirição de testemunhas, até
o número de três, que serão arroladas dentro do
prazo de três dias e ouvidas, independentemente de notificação, dentro de igual prazo, que o
conselho poderá prorrogar até o dobro, ouvido o
Ministério Público.
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§ 2? Findo o interrogatório, e se nada for
requerido ou determinado, ou finda a inquirição
das testemunhas e realizadas as diligências ordenadas, o conselho passará ao julgamento,
observando-se o rito prescrito neste códígo.»
«Art. 456 Vinte e quatro horas depois de
Inventário dos
iniciada a contagem dos dias de ausência de
bens deixados
ou extraviados
uma praça, o comandante da respectiva subunipelo ausente.
dade, ou autoridade competente, encaminhará
parte de ausência ao comandante ou chefe da
respectiva organização, que mandará inventariar o material permanente da Fazenda N acionaI, deixado ou extraviado pelo ausente, com a
assistência de duas testemunhas idôneas.
§ I? Quando a ausência se verificar em subunidade isolada ou em destacamento, o respectivo comandante, oficial ou não, providenciará
o inventário, assinando-o com duas testemunhas idôneas.
§ 2? Após a parte de ausência e antes da
Diligências
para localização consumação da deserção, serão realizadas, por
e retorno do
determinação do comandante da subunidade ou
ausente.
seu correspondente, ou, ainda, da autoridade
superior. diligências para a localização e retorno do ausente a sua unidade, a fim de evitar a
deserção.
Parte de
§ 3? Decorrido o prazo para se configurar
deserção.
a deserção, o comandante da subunidade ou autoridade correspondente encaminhará ao comandante, ou chefe competente, uma parte acompanhada do inventário e do termo de diligência.
Julgamento.

Lavratura do
termo de
deserção.

§ 4? Recebida a parte, de que trata o parágrafo anterior, fará o comandante, ou autoridade correspondente, lavrar o termo de deserção.
onde se mencionarão todas as circunstâncias do
fato. Esse termo poderá ser lavrado por uma
praça, especial ou graduada, e será assinado pelo comandante e por duas testemunhas idôneas
de preferência oficiais.
'
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ExclusãO do
serviço ativo,
agregação e
remessa à
Auditoria.

§ 5? Comprovada a deserção de praça especial ou praça sem estabilidade, será ela imediatamente excluída do serviço ativo. Se praça
estável, será agregada, fazendo-se, em ambos 08
casos, publicação em boletim, ou registro equivalente, do termo de deserção e remetendo-se,
em seguida, 08 autos à Auditoria competente.»

Vista ao
Ministério
Público Militar.

«Art. 457 Recebidos do comandante da
Unidade ou da autoridade competente o termo
de deserção e a cópia do boletim, ou documento
equivalente que o publicou, acompanhados dos
demais atos lavrados, e dos assentamentos, o
juiz-auditor mandará autuá-los e dar vista do
processo, por cinco dias. ao procurador, que requererá o que for de direito, aguardando-se a
captura ou apresentação voluntária do desertor,
se nenhuma formalidade tiver sido omitida, ou
após o cumprimento das diligências requeridas.
§ l? O desertor sem estabilidade que se
apresentar ou for capturado deverá ser submetido à inspeção de saúde e, quando julgado apto
para o serv iço militar, será reineIuído.

Inspeção de
saúde, para
fins de
reinclueâo.
Incapacidade
para serviço
ativo.

Notícia da
reínclusão,
reversão e
denúncia.

§ 2? A ata de inspeção de saúde será remetida à auditoria a que tiver sido distribuído o
processo, com urgência, para que, em caso de
incapacidade definitiva, seja o desertor sem estabilidade isento da reincIusão e do processo,
sendo os autos arquivados, após o pronunciamento do representante do Ministério Público
Militar.
§ 3? Reincluida que seja a praça especial
ou a praça sem estabilidade, ou procedida a reversão da praça estável, o comandante da unidade providenciará, com urgência, sob pena de
responsabilidade, a remessa à auditoria de cópia do ato de reincIusão ou do ato de reversão.
O juiz-auditor determinará sua juntada aos autos e dará vista do processo, por cinco dias, ao
procurador, que requererá o arquivamento, ou o
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que for de direito, ou oferecerá denúncia, se nenhuma formalidade tiver sido omitida, ou após
o cumprimento das diligências requeridas.
Citação,
interrogatório,
inquirição de
testemunha e
julgamento.

§ 4? Recebida a denúncia, determinará o
juiz-auditor a citação do acusado, realizando-se
em dia e hora, previamente designados, o interrogatório do acusado e, em seguida, a inquirição das testemunhas de acusação e de defesa,
se as houver, procedendo-se ao julgamento na
mesma sessão, observadas, no que for aplicável, as formalidades estabelecidas neste código.

Sentença
condenatória.
Mandado de

§ 5? Em caso de condenação do acusado, o
juiz-auditor fará expedir, imediatamente, mandado de prisão, que será encaminhado à autoridade competente.

prisão.

Sentença
absolutória.
Alvará de
soltura.

§ 6? Sendo absolvido o acusado, ou se este já tiver cumprido a pena imposta na sentença, o juiz-auditor providenciará, sem demora,
que seja posto em liberdade, mediante alvará de
soltura, se por outro motivo não estiver preso.»

Lavratura do
termo de
inaubmiaeão.

«Art. 463 Consumado o crime de insubmissão, o comandante ou autoridade correspondente da unidade para que fora designado o insubmisso fará lavrar o termo de insubmissão,
circunstancialmente, com indicação de nome, filiação, naturalidade e classe a que pertencer o
insubmisso e a data em que este deveria apresentar-se, sendo o termo assinado pelo referido
comandante, ou autoridade correspondente, e
duas testemunhas idôneas, podendo ser impresso ou datilografado.

Efeitos do
termo de
inaubmiseão.

§ I? O termo, juntamente com os demais
documentos relativos à insubmissão, tem o caráter de instrução provisória, destina-se a fornecer os elementos necessários à propositura da
ação penal, e é o instrumento legal autorizador
da captura do insubmisso, para efeito de incorporação.
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Remessa do
termo de
insubmissão
e documentos
à Auditoria.

Menagem e
inspeção de
saúde.
Incapacidade
para o serviço
militar.

Inclusão do
insubmisso.

Liberdade do
insubmisso.

§ 2? O comandante ou autoridade competente que tiver lavrado o termo de insubmisaão,
remetê-Io-á à Auditoria, acompanhado de cópia
autêntica de documento hábil que comprove o
conhecimento pelo insubmisso da data e local
de sua apresentação, e demais documentos.
§ 3? Recebido o termo de insubmissão e os
documentos que o acompanham, o juiz-auditor
determinará sua autuação e dará vista do processo por cinco dias, ao procurador. que requererá o que for de direito, aguardando-se a captura ou apresentação voluntária do insubmisso,
se nenhuma formalidade tiver sido omitida ou
após cumprimento das diligências requeridas.»
«Art. 464 O insubmisso que se apresentar
ou for capturado terá direito ao quartel por menagern e será submetido à inspeção de saúde. Se
incapaz, ficará isento do processo e da inclusão.
§ 1? A ata de inspeção de saúde será, pelo
comandante da unidade ou autoridade competente, remetida à auditoria a que tiver sido distribuído o processo, com urgência, para que, em
caso de incapacidade para o serviço militar, sejam os autos arquivados, após pronunciar-se o
Ministério Público Militar.
§ 2? Incluído o insubmisso, o comandante
da unidade ou autoridade correspondente providenciará, com urgência, a remessa à Auditoria
de cópia do ato de inclusão. O juiz-auditor determinará sua juntada aos autos e dará vista do
processo, por cinco dias, ao procurador, que poderá requerer o arquivamento, ou o que for de
direito, ou oferecer denúncia, se nenhuma formalidade tiver sido omitida ou após o cumprimento das diligências requeridas.
§ 3? O insubmisso que não for julgado no
prazo de sessenta dias, a contar do dia de sua
apresentação voluntária ou captura, sem que
para isso tenha dado causa, será posto em liberdade e responderá solto ao processo, até a decisão final.»
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«Art. 465 Aplica-se ao processo de insubmissão, para" sua instrução e julgamento, o disposto para o processo de deserção, previsto nos
§§ 4?, 5?, 6? e 7?, do artigo 457, deste código."
Art. 2? Ficam revogados os arts. 458, 459, o Capitulo IV
do Título II do Livro lI, e seus arts. 460, 461 e 462, do DecretoLei n:' 1.002, de 21 de outubro de 1969, Código de Processo Penal
Militar.
Art. 3? Esta medida provisória entra em vigor na data de
sua publicação.
Brasília, 21 de setembro de 1990; 169? da Independência e
102? da República.
FERNANDO COLLOR
Bernardo Cabral
MEDIDA PROVISÓRIA N? 232, DE 21 DE SETEMBRO
DE 1990
Transforma funções do Grupo-Direção
e Assistência Intermediária em funções de
Direção Intermediária e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição
que lhe confere o art. 62 da Constituição, adota a seguinte medida provisória, com força de lei:
Art. 1? São transformadas em funções de confiança de Direção Intermediária - código DI, sem aumento de despesa,
19.280 (dezenove mil, duzentos e oitenta) funções de confiança
do Grupo-Direção e Assistência Intermediária (DAI), mantido o
valor unitário de Cr$ 8.212,27 (oito mil, duzentos e doze cruzeiros e vinte e sete centavos) mensais.
Art. 2? A Direção Intermediária corresponde o exercício
de atividade de chefia de seção, setor, núcleo, agência, posto ou
equipe. em unidades centrais ou descentralizadas.
Art. 3? A designação para o exercicio de função de Direção Intermediária deverá recair, exclusivamente, em servidor
ocupante de cargo ou emprego efetivo do quadro ou tabela do
próprio órgão ou entidade, que guarde relação direta com as
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 182(5):2909-3005, set.lout. 1990.
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competências das respectivas unidades organizacionais, cuja remuneração será acrescida do valor fixado no art. I?
§ I? No caso de insuficiência de servidores que preencham
os requisitos referidos no caput, a designação poderá recair, em
caráter excepcional, em outro servidor do órgão ou entidade.
§ 2? Um terço, no mínimo, dos servidores designados para
o exercício de função de Direção Intermediária devem ser ocupantes de cargos ou empregos de nível médio.

Art. 4? O exercício de função de Direção Intermediária será considerado para efeito de progressão e ascensão funcional e
de escolha para o desempenho de cargo em comissão de nível
mais elevado.
Art. 5? Os servidores ocupantes de função de Direção Intermediária ficam sujeitos ao regime de quarenta horas semanais de trabalho.
Art. 6? Fica o Poder Executivo autorizado a extinguir
25.453 (vinte e cinco mil, quatrocentos e cinqüenta e três) funções de confiança, remanescentes do Grupo-Direção e Assistência Intermediária (DAI), criado com base no art. 4? da Lei nf
5.645111, de 10 de dezembro de 1970.
Art. 7? Os servidores ocupantes das funções a serem extintas com base no artigo anterior poderão, no interesse da administração, ser mantidos no exercício de suas atribuições até
trinta dias após a publicação dos decretos de estrutura regimental dos órgãos ou entidades.
Art. 8? As relações jurídicas decorrentes da Medida Provisória n:' 210 121, de 22 de agosto de 1990, serão disciplinadas pelo Congresso N acionaI, nos termos do disposto no parágrafo
único do art. 62 da Constituição da República Federativa do
Brasil.
Art. 9? Esta medida provisória entra em vigor na data de
sua publicação.
(1) Coleção das Leis. Brasília, (7):78, out./dez. 1970.
(2) Coleção das Leis. Brasfha, 182(4):2511, jul.Zago. 1990.
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Art. 10. Revogam-se as disposições em contrário.
Brasília, 21 de setembro de 1990; 169? da Independência e
102? da República

FERNANDO COLLOR
Bernardo Cabral
MEDIDA PROVISÓRIA N? 233, DE 21 DE SETEMBRO
DE 1990 (*)
Dispõe sobre o Imposto de Importação.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição
que lhe confere o art. 62 da Constituição, adota a seguinte medida provisória, com força de lei:
Art. I? O Poder Executivo poderá, atendidas às condições
e aos limites estabelecidos na Lei n? 3.244111, de 14 de agosto de
1957, modificada pelos Decretos-Leis n:' 63(2), de 21 de novembro
de 1966, e 2.162 131, de 19 de setembro de 1984, alterar as alíquotas do Imposto de Importação.
Parágrafo único. O Presidente da República poderá outorgar competência ao Ministro da Economia, Fazenda e Planejamento para a prática dos atos previstos neste artigo.
Art. 2? As atribuições da extinta Comissão de Política
Aduaneira ficam transferidas à Secretaria Nacional de Economia, do Ministério da Economia, Fazenda e Planejamento, ressalvado o disposto no artigo anterior.
Art. 3? As mercadorias relacionadas na tabela anexa a esta medida provisória, com a indicação dos correspondentes códigos de classificação na Nomenclatura Brasileira de Mercadorias, ficam sujeitas ao Imposto de Importação à aliquota ad
valorem de zero por cento, aplicando-se-lhes o disposto no art.

I?
A tabela está publicada no DO de 24.9.1990, pág. 18323.
(*) V. Lei n:' 8.085, de 23.10.1990 (pag. 2897 deste volume).

(1) Coleção das Leis. Rio de Janeiro, (5):54, jul./set. 1957.
(2) Coleção das Leis. Brasília, (7):129, out.ldez. 1966.
(3) Coleção das Leis. Brasília, (5):18, jul./set. 1984.
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 182(5):2909-3005, set.Zout. 1990.

2945
Art. 4? Esta medida provisória entra em vigor na data de
sua publicação.
Art. 5? Revogam-se o art. 8? da Lei n? 8.032 141, de 12 de
abril de 1990, e demais disposições em contrário.
Brasilia, 21 de setembro de 1990; 169? da Independência e
102? da República.
FERNANDO COLLOR
Zélia M. Cardoso de Mello
MEDIDA PROVISÓRIA N? 234, DE 26 DE SETEMBRO
DE 1990
Dispõe sobre a garantia de Salário Efetivo e dá outras providências.

O VICE-PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no exercicio do
cargo de PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe confere o art. 62 da Constituição, adota a seguinte
medida provisória, com força de lei:
Art. 1? Será assegurada a garantia do Salário Efetivo a
todo trabalhador, na primeira data-base respectiva, após o término do prazo de vigência estabelecido no último acordo, convenção ou sentença normativa de dissídio coletivo de trabalho.
Art. 2? Para os efeitos do disposto nesta Medida Provisória considera-se:
I - Data-base a data de reajuste anual dos salários e fixação das demais condições de trabalho aplicáveis, pelo periodo
de um ano, aos contratos individuais de trabalho, relativos a
cada categoria profissional;
II - Salário Efetivo aquele que assegure a reposição de
perdas salariais, na forma do art. 3?, considerada a vigência do
último acordo, convenção ou sentença normativa de dissídio coletivo de trabalho; e
III - Fator de Recomposição Salarial (FRS) a unidade de
valor para o cálculo do Salário Efetivo.
(4) Coleção das Leis. Brasília, 182(2, t.l);793, mar.vabr. 1990.
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Art. 3? O Salário Efetivo de que trata esta medida provisória, expresso em FRS, será calculado:
I - dividindo-se o valor do salário de cada mês pelo FRS
correspondente ao dia do efetivo pagamento; e
II - extraindo-se a medida aritmética do valor, em FRS,
dos salários dos meses de vigência do último acordo, convenção
ou sentença normativa de dissídio coletivo de trabalho,
§ I? Na hipótese de adiantamento de salário, no todo ou
em parte, far-se-á a divisão de que trata o inciso I, utilizando-se
o valor do FRS correspondente ao dia do efetivo pagamento de
cada parcela adiantada.
§ 2? Sem prejuízo do direito do empregado à respectiva
percepção, não serão computados, no cálculo do Salário Efetivo:
a) o décimo-terceiro salário ou gratificação equivalente:
b) as parcelas de natureza não habitual;
c) o abono de férias; e
d) as parcelas percentuais incidentes sobre o salário.
§ 3? As parcelas percentuais referidas na alínea d do parágrafo anterior serão aplicadas após a conversão do Salário Efetivo em cruzeiros, na forma do disposto no art. 4~.
Art. 4? O Salário Efetivo, calculado na forma do disposto
no artigo anterior, será convertido em cruzeiros, pelo valor do
FRS correspondente ao último dia do mês relativo à data-base
de que trata o art. I?
Art. 5? O valor do FRS será de Cr$I,OO (um cruzeiro), em
primeiro de março de 1989, sendo corrigido pela variação pro
rata dia do Índice de Preços ao Consumidor (IPC), calculado
pela Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística
(IBGE), correspondente ao mês seguinte ao de referência do
FRS.
§ I? O Ministro da Economia, Fazenda e Planejamento divulgará, no primeiro dia útil de cada mês, tabela atualizada dos
valores do FRS, tomando por base o valor estipulado do IPC
referente aos meses que ainda não tenham sido calculados.
§ 2? O FRS será automaticamente extinto em I? de agosto
de 1991.
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 182(5):2909-3005, set./out. 1990.
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Art. 6? Na hipótese de o valor estimado do IPC ser diferente do efetivamente verificado, com a conseqüente alteração
nos valores do FR8, e observado o principio da irredutibilidade
salarial, no segundo mês após a data-base definida no art. I?,
será corrigido o Salário Efetivo e pagas as diferenças entre o
valor corrigido e os salários já pagos desde a data-base:
I - recalculando-se o seu valor pela aplicação da tabela
atualizada do FR8, conforme disposto no art. 3? e convertendoo em cruzeiros, de acordo com o art. 4?; e
II - subraindo-se do valor calculado, nos termos do dispoto no inciso anterior, o valor do salário acordado na data-base e
aplicando-se sobre as diferenças mensais devidas a variação
acumulada do IPC, respectivamente no bimestre e no mês anterior.
Art. 7? O disposto nos artigos anteriores não impede que
o empregador, respeitado o principio da irredutibilidade salarial, efetue ajustes nos salários de seus empregados, de modo a
preservar a respectiva estrutura de cargos e salários ou quadro
de carreira.
Art. 8? Respeitada a livre negociação salarial entre empregados e empregadores, nos termos do disposto no art. 3~ da Lei
n? 8.030 111, de 12 de abril de 1990, todos e quaisquer reajustes
salariais ocorrerão:
I - na data-base referente à respectiva categoria profissional; e
II - uma única vez, entre a data-base de cada ano e a do
ano imediatamente posterior, salvo se de outra forma estiver regulado por acordo ou convenção coletiva de trabalho ou por
sentença normativa de dissídio coletivo de trabalho.
Art. 9? É devido aos trabalhadores, no mês de agosto de
1990, um abono no valor de Cr$3.000,00 (três mil cruzeiros),
desde que o valor do salário referente ao mês de agosto de 1990,
somado ao valor do abono concedido, não ultrapasse a
Cr$26.017,30 (vinte e seis mil, dezessete cruzeiros e trinta centavos).
(1) Coleção das Leis. Brasília, 182(2, t.Ll: 779, mar.Zabr. 1990.
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§ I? Se a soma referida no caput deste artigo ultrapassar a
Cr$26.0l7,30 o abono será reduzido de forma a garantir a condição estabelecida no caput.
§ 2? O abono a que se refere este artigo não será incorporado aos salários, a qualquer título, nem será sujeito a quaisquer incidências de caráter tributário ou previdenciário.
Art. 10. É vedado o repasse aos preços dos reajustes salariais e do abono de que trata esta medida provisória.

Parágrafo único.

A inobservância do disposto neste artigo

constituirá a infração de que trata a alínea a do art. 11, e importará na aplicação das penalidades previstas no caput do art. 11
e no art. 12, todos da Lei Delegada n? 4121, de 26 de setembro de
1962, com as modificações introduzidas pelas Leis n?s 7.784(31,
de 28 de junho de 1989, e 8.035 141, de 27 de abril de 1990.
Art. 11. O disposto nesta medida provisória, à exceção do
estipulado no art. 9?, não se aplica:
I - aos vencimentos, soldos e demais remunerações e
vantagens pecuniárias de servidores públicos civis e militares

da Administração Pública Federal direta, autárquica e fundacional; e

II - às rendas mensais dos benefícios pagos pela Previdência Social ou pela União.
Art. 12.

O Ministro da Economia, Fazenda e Planejamento

expedirá as instruções que se fizerem necessárias à execução do

disposto nesta medida provisória.

Art. 13. As relações jurídicas decorrentes das Medidas
Provisórias nf s 193151, de 25 de junho de 1990, 199161, de 26 de julho de 1990, e n? 211 171, de 24 de agosto de 1990, alterada pela
Medida Provisória n:' 219(81, de 4 de setembro de 1990, serão dís(2) Coleção das Leis. Brasília, (5):19, jul./set. 1962.
(3) Coleção das Leis. Brasília, 181(3):889, maío/Iun. 1989.
(4) Coleção das Leis. Brasília. 182(2. t.l):806. mar./abr. 1990.
(5) Coleção das Leis. Brasília, 182(3):1858. maio/jun. 1990.
(6) Coleção das Leis. Brasília, 182(4):2487. jul./ago. 1990.
(7) Coleção das Leis. Brasília,.182(4):2512, jul./ago. 1990.

(8) V. pág. 2913 deste volume.
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ciplinadas pelo Congresso Nacional, nos termos do disposto no
parágrafo único do art. 62 da Constituição da República Federativa do Brasil.
Art. 14. Esta medida provisória entra em vigor na data de
sua publicação.
Art. 15. Revogam-se a Medida Provisória n? 219, de 1990,
e demais disposições em contrário.
Brasília, 26 de setembro de 1990; 169? da Independência e
102? da República.
ITAMAR FRANCO
Eduardo de Freitas Teixeira
Antonio Magri
MEDIDA PROVISÚRIA N? 235, DE 28 DE SETEMBRO
DE 1990
Dispõe sobre a aplicação financeira de
recursos recolhidos ao FNDE, e dá outras
providências.

O VICE-PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no exercício do
cargo de PRESIDENTE DA REPÚBLICA, usando da atribuição que lhe confere o art. 62 da Constituição, adota a seguinte
medida provisória, com força de lei:
Art. 1? Os recursos recolhidos pelas empresas ao Fundo
Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE), à conta do
salário-educação, destinados ao programa de concessão de bolsas de estudo, poderão ser aplicados em títulos do Tesouro Nacional, por íntermédio do Banco Central do Brasil.
Parágrafo único. O produto das aplicações deverá ser destinado a programas educacionais, observada a programação prevista no orçamento da União.
Art. 2? As relações jurídicas decorrentes das Medidas
Provisórias n?s 194(11, de 29 de junho de 1990, 203(21, de 2 de
agosto de 1990, e 213(31, de 30 de agosto de 1990, serão dísciplí(1) Coleção das Leis. Brasília, 182(3):1861, maic/jun. 1990.
(2) Coleção das Leis. Brasília, 182(4):24,98, jul./ago. 1990.
(3) Coleção das Leis. Brasília, 182(4):2521, jul./ago. 1990.
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 182(5):2909-3005, set.lout. 1990.
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nadas pelo Congresso Nacional, nos termos do disposto no parágrafo único do art. 62 da Constituição da República Federatí.
va do Brasil.
Art. 3? Esta medida provisória entra em vigor na data de
sua publicação.
Art. 4~ Revogam-se as disposições em contrário.
Brasília, 28 de setembro de 1990; 169? da Independência e
102? da República.
ITAMAR FRANCO
Carlos Chiarelli
MEDIDA PROVISÓRIA N? 236, DE 28 DE SETEMBRO
DE 1990
Dispõe sobre a extinção da Contribuição Sindical de que tratam os artigos 578 a
610 da Consolidação das Leis do Trabalho,
e dá outras providências.

o VICE·PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no exercício do
cargo de PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuíção que lhe confere o art. 62 da Constituição, adota a seguinte
medida provisória, com força de lei:
Art. I? Fica extinta a Contribuição Sindical, de que tratam os artigos 578 a 610 da Consolidação das Leis do Trabalho.
Art. 2? Esta medida provisória entra em vigor na data de
sua publicação, revogadas as disposições em contrárfo,
Brasília, 28 de setembro de 1990; 169? da Independência e
102? da República.
ITAMAR FRANCO
Antonio Magri
MEDIDA PROVISÓRIA N? 237, DE 28 DE SETEMBRO
DE. 1990
Dispõe sobre a atualização do Bônus do
'Tesouro Nacional e dos depósitos de poupança, e dá outras providências.
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 182(5):2909-3005, set./out. 1990.
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o VICE-PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no exercício do
cargo de PRESIDENTE DA REPÚBLICA, usando da atribuição que lhe confere o artigo 62 da Constituição, adota a seguinte
medida provisória, com força de lei:
Art. I? O valor nominal Idas Obrigações do Tesouro Nacionai 10TN), emitidas anteriormente a 15 de janeiro de 1989 (art.
6? do Decreto-Lei n:' 2.284(1), de 10 de março de 1986) e do Bõnus
do Tesouro Nacional IBTN) será atualizado, no primeiro dia de
cada mês, pelo Índice de Reajuste de Valores Fiscais IIRVF),
divulgado pela Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística IIBGE), de acordo com metodologia estabelecida em
portaria do Ministro da Economia, Fazenda e Planejamento.
Parágrafo único. O valor do BTN Fiscal do primeiro dia
útil de cada mês corresponderá ao valor do BTN fixado para o
mesmo mês.
Art. 2? Os depósitos de poupança, em cada período de
rendimento, serão atualizados monetariamente pela variação do
valor nominal do BTN e renderão juros de cinco décimos por
cento ao mês.
§ I? A atualização monetária e os juros serão calculados
sobre o menor saldo diário apresentado em cada período de rendimento.
§ 2? Para os efeitos do disposto neste artigo, considera-se
período mínimo de rendimento:
a) para os depósitos de pessoas físicas e entidades sem fins
lucrativos, o mês corrido a partir da data de aniversário da conta de depósito de poupança; e
b I para os demais depósitos, o trimestre corrido a partir da
data de aniversário da conta de depósito de poupança.
§ 3? A data de aniversário da conta de depósito de poupança será o dia do mês de sua abertura, considerando-se a data de aniversário das contas abertas nos dias 29, 30 e 31 como o
dia I? do mês seguinte.
§ 4? A atualização monetária de que trata este artigo será
computada mediante a aplicação da variação do valor nominal
do BTN verificada:
(1) Coleção das Leis. Brasília, (1):11, jan.Zmar, 1986.
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a) para os depósitos de pessoas físicas e entidades sem fins
lucrativos, no mês imediatamente anterior ao do crédito de rendimentos; e
b) para os demais depósitos, no trimestre encerrado no mês
imediatamente anterior ao do crédito de rendimentos.

§ 5? O crédito da atualização monetária e dos juros será
efetuado:
a) mensalmente, na data de aniversário da conta, ou no primeira dia útil seguinte, caso a data de aniversário não seja dia
útil, para os depósitos de pessoas fisicas e entidades sem fins
lucrativos; e
bj trimestralmente, na data de aniversário no último mês
do trimestre, ou no primeiro dia útil seguinte, caso a data de
aniversário não seja dia útil, para os demais depósitos.
§ 6? A taxa de juros fixada no caput deste artigo aplica-se
aos depósitos de poupança livre e rural, devendo para as demais modalidades prevalecer aquela estabelecida na legislação e
atos normativos específicos.
Art. 3? O disposto no artigo anterior aplica-se ao crédito
de rendimentos realizado a partir do mês de junho de 1990, inclusive.
Art. 4? Fica autorizado, a partir de 13 de setembro de
1990, o pagamento integral, em cruzados novos, de saldo devedor de mutuários junto ao Sistema Financeiro da Habitação
ISFH), desde que seja efetuado em parcela única, e o contrato
esteja enquadrado nas condições da Lei n? 8.004(2), de 14 de
março de 1990.
§ I? Nos casos em que a propriedade do imóvel habitacional financiado por instituição integrante do SFH seja comum a
mais de uma pessoa, admitir-se-á a utilização de saldos em cruzados novos de titularidade dos co-proprietários, para a finalidade indicada neste artigo.
§ 2? Poderão ser utilizados para a finalidade e nas condições previstas neste artigo, observada a legislação pertinente,
os saldos das contas vinculadas do Fundo de Garantia do Tem-

(2) Coleção das Leis. Brasília, 182(2, t.1):677, mar./abr. 1990.
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 182(5):2909-3005, set./out. 1990.
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pc de Serviço (FGTS) do proprietário ou co-proprietários do
imóvel.
§ 3? Os recursos em cruzados novos recebidos pelas instituições financeiras na quitação das dívidas de que trata este artigo:
a) ficarão depositados em nome da instituição financeira,
Banco Central do Brasil, e convertidos em cruzeiros, a partir
de 16 de setembro de 1991, em doze parcelas mensais, iguais e
sucessivas;
b) serão atualizados monetariamente pela variação do BTN
Fiscal, a partir da data de quitação da. dívida junto ao agente financeiro, acrescidos de juros equivalentes a seis por cento ao
ano ou fração pro rata;
c) não poderão ser utilizados no recolhimento de cruzados
noVOS ao. Banco Central do Brasil, para os fins previstos no art.
9? da Lei n? 8.024 131, de 12 de abril de 1990; e
d) terão a titularidade transferida à Caixa Econômica Federal, até o limite recebido dos mutuários, no caso de quitação de
contratos celebrados com recursos de repasses ou refinanciamentos do extinto Banco Nacional da Habitação, observado o
disposto nas alíneas anteriores.
DO

Art. 5? Ficam isentos do imposto de renda os rendimentos
cujos beneficiários sejam pessoas físicas, entidades sem fins lucrativos e pessoas jurídicas não tributados com base no lucro
real:
I - creditados, a partir de I? de junho de 1990, em contas
de depósitos de poupança; e
II - produzidos, a partir de 19 de março de 1990, pelos
cruzados novos, não convertidos em cruzeiros, nos termos dos
arts. 5?, 6? e 7? da Lei n? 8.024, de 1990.
Parágrafo único. No caso de pessoas jurídicas tributadas
com base no lucro real, os rendimentos referidos neste artigo
continuarão integrando a base de cálculo do imposto, no encerramento do período-base de apuração.
(3) Coleção das Leis. Brasília, 182(2, t.1):724, mar.labr. 1990.
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 182(5):2909-3005, set.lout. 1990.
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Art. 6? O Imposto sobre Operações de Crédito, Câmbio e
Seguro, ou relativas a Titulas ou Valores Mobiliários será cobrado, à alíquota máxima de um e meio por cento por dia, sobre
o valor das operações relativas a crédito e a títulos e valores
mobiliários, limitado o imposto ao valor dos encargos ou do
rendimento da operação.
§ I? O Poder Executivo, em consonância com os objetivos
da política monetária, estabelecerá alíquotas diferenciadas do
imposto de que trata este artigo, em função do prazo e da natureza da operação.
§ 2? Ficam excluídas da incidência do imposto de que trata este artigo as operações de aquisição de títulos e valores mobiliários realizados pelas instituições autorizadas a funcionar,
pelo Banco Central do Brasil.
§ 3? O imposto de que trata este artigo será excluído da
base de cálculo do imposto de renda a que se refere o art. 47 da
Lei n? 7.799(41, de 10 de julho de 1989, incidente sobre o rendimento real da operação, no caso da incidência sobre títulos ou
valores mobiliários.
Art. 7? Todos os títulos, valores mobiliários e cambiais
serão emitidos sempre sob a forma nominativa, sendo transmissíveis somente por endosso em preto.
§ 1? Revestir-se-ão de forma nominativa os títulos, valores
mobiliários e cambiais em circulação antes da vigência desta
medida provisória, quando, por qualquer motivo, reemitidos,
repactuadcs, desdobrados ou agrupados.
§ 2? A emissão em desobediência à forma nominativa prevista neste artigo torna inexigível qualquer débito representado
pelo título, valor mobiliário ou cambial irregular.
§ 3? A Comissão de Valores Mobiliários regulamentará o
disposto neste artigo em relação aos valores mobiliários.
Art. 8? Fica autorizado o pagamento, em cruzados novos,
do valor de aquisição de bens imóveis residenciais de propriedade da União.
§ I? O produto da alienação dos bens de que trata este artigo será obrigatoriamente utilizado no resgate de títulos da
(4) Coleção das Leis. Brasília, 181(4):1470, jul./ago. 1989.
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 182(5):2909,3005, set./out. 1990.
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dívida pública federal, preferencialmente junto ao Banco Central do Brasil.
§ 2? O disposto no parágrafo anterior não se aplica ao produto da venda dos bens imóveis previstos nas Leis n?s 8.011(51,
de 4 de abril de 1990 e 8.025(61, de 12 de abril de 1990.
Art. 9? O Banco Central do Brasil fica autorizado a baixar
normas complementares aos dispositivos desta medida provisória.
Art. 10. As relações jurídicas decorrentes das Medidas
Provisórias n?s 189171, de 30 de maio de 1990, 195181, de 30 de junho de 1990, 200191, de 27 de julho de 1990, e 212(101, de 29 de
agosto de 1990, serão disciplinadas pelo Congresso Nacional,
nOS termos do disposto no parágrafo único do art. 62 da Constituição da República Federativa do Brasil.
Art. 11. Esta medida provisória entra em vigor na data de
sua publicação.
Art. 12. Revogam-se as disposições em contrário.
Brasília, 28 de setembro de 1990; 169? da Independência e
102? da República.
ITAMAR FRANCO
Zélia M. Cardoso de Mello
MEDIDA PROVISÓRIA N? 238, DE 28 DE SETEMBRO
DE 1990 ('I
Autoriza o Poder Executivo a abrir ao
Orçamento da União crédito extraordinário,
para os fins que especifica.

O VICE-PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no exercício do
cargo de PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição
(5) Coleção das Leis. Brasília, 182(2, t.l):693. mar.labr. 1990.
(6) Coleção das Leis. Brasília, 182(2, t.l):730, mar.!abr. 1990.
(7) Coleção das Leis. Brasília, 182(3):1852, maio.Zjun. 1990.
(8) Coleção das Leis. Brasília, 182(3):1862, maio./jun. 1990.
(9) Coleção das Leis. Brasília, 182(4):2491, jul./ago. 1990.
(10) Coleção das Leis. Brasília, 182(4):2516, jul.Zago. 1990.
1*) V. Lei n? 8.086, de 23.10.1990 (pág. 2898 deste volume).
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que lhe confere o art. 62, combinado com o § 3? do art. 167, da
Constituição, adota a seguinte medida provisória. com força de
lei:
Art. I? Fica o Poder Executivo autorizado a abrir ao Orçamento da União, aprovado pela Lei n? 7.999, de 31 de janeiro de
1990, em favor do Ministério da Ação Social, o crédito sxtraordi.
nário no valor de Cr$300.000.000,00 (trezentos milhões de cruzeiros), para atender à programação constante do Anexo I desta medida provisória.
Art. 2? Os recursos necessários à execução do disposto no
artigo anterior decorrerão do cancelamento de dotação constante
do Anexo II desta medida provisória e no montante especificado.
Art. 3? O Departamento do Tesouro Nacional da Secretaria
da Fazenda Nacional do Ministério da Economia, Fazenda e Planejamento colocará, imediatamente, o valor integral deste crédíto extraordinário à disposição do Ministério da Ação Social.
Art. 4? As relações jurídicas decorrentes das Medidas Provisórias n?s 201 e 214, de 31 de julho de 1990 e de 30 de agosto de
1990, serão disciplinadas pelo Congresso Nacional nos termos do
disposto no parágrafo único do art. 62 da Constituição da República Federativa do Brasil.
Art. 5? Esta medida provisória entra em vigor na data de
sua publicação.
Art. 6? Revogam-se as disposições em contrário.
Brasília, 28 de setembro de 1990; 169? da Independência e
102? da República.
ITAMAR FRANCO
Zélia M. Cardoso de Mello
Os anexos estão publicados no DO de 1.10.1990, pag. 18713.

MEDIDA PROVISÚRIA N? 239, DE 2 DE OUTUBRO
DE 1990
Dispõe sobre o reajuste das prestações
pactuadas nos contratos de financiamento
firmados no âmbito do Sistema Financeiro
da Habitação, vinculados ao Plano de Equivalência Salarial e dá outras providências.
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 182(5):2909-3005, set./out. 1990.
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o VICE-PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no exercício do
cargo de PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe confere o art. 62 da Constituição, adota a seguinte
medida provisória, com força da lei:
Art. I? As prestações mensais pactuadas nos contratos de
financiamento firmados no âmbito do Sistema Financeiro da
Habitação (SFH), vinculados ao Plano de Equivalência Salarial
por Categoria Profissional (PES/CP), serão reajustadas em função da data-base para a respectiva revisão salarial, mediante a
aplicação do percentual que resultar:

I - da variação, até fevereiro de 1990, do Índice de Preços
ao Consumidor (IPC) e, a partir de março de 1990, do valor nominal do Bônus do Tesouro Nacional (BTN);
,
II salário.

do acréscimo de percentual relativo ao ganho real de

§ 1? No caso de contratos enquadrados na modalidade plena do PES/CP, far-se-á, a partir do mês de julho de 1990, o reajuste mensal das respectivas prestações, com base no percentual de variação do valor nominal do BTN.
§ 2? Do percentual de reajuste de que trata o caput deste
artigo será deduzido o percentual de reajuste a que se refere o
parágrafo anterior.
§ 3? É facultado ao agente financeiro aplicar, em substituição aos percentuais previstos no caput e § I? deste artigo, o
índice de aumento salarial da categoria profissional que for antecipadamente conhecido.

Art. 2? Ao mutuário, cujo aumento salarial for inferior à
variação dos percentuais referidos no caput e parágrafo I? do
artigo anterior, fica assegurado o reajuste das prestações mensais em percentual idêntico ao do respectivo aumento salarial,
desde que efetuem a devida comprovação perante o agente financeiro.

Art. 3? O Fundo de Compensação das Variacões Salariais,
(FCVS) quitará somente um saldo devedor remanescente por
mutuário ao final do contrato, inclusive os já firmados no âmbito do SFH.
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 182(5);2909-3005, set./out. 1990.
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tuadas na forma estabelecida no caput do artigo
8.004 111, de 14 de março de 1990.

5~

da Lei

n~

§ 2? Ocorrendo a hipótese de um mutuário figurar como
co-devedor em contrato celebrado anteriormente, não será consíderado como tendo mais de um financiamento.
§ 3? Para assegurar o cumprimento do disposto neste artigo, fica o Banco Central do Brasil autorizado a coordenar a implementação de um cadastro nacional de mutuários do Sistema
Financeiro da Habitação que será constituido, mantido e administrado pelas instituições do mesmo sistema.

Art. 4~ O Banco Central do Brasil expedirá as instruções
necessárias à aplicação desta medida provisória. inclusive aquelas, retiJ.tivas ao reajuste de prestações de financiamentos firmados no âmbito do SFH.
Art. 5~ As relações jurídicas decorrentes das medidas Provisórias nvs 191121, de 6 de junho de 1990; 196(3), de 30 de junho
de 1990; 202141, de 1? de agosto de 1990; e 217{51, de 31 de agosto de
1990, serão disciplinadas pelo Congresso Nacional, nos termos
do disposto no parágrafo único do art. 62 da Constituição da
República Federativa do Brasil.
Art. 6? Esta medida provisória entra em vigor na data de
sua publicação.
Art. 7?

Revogam-se as disposições em contrário.

Brasília, 2 de outubro de 1990; 169~ da Independência e
da República.

102~

ITAMAR FRANCO
Zélia M. Cardoso de Mello

(1) Coleção das Leis. Brasília, 182(2, t.1):677, maio/abro 1990.

(2) Coleção das Leis. Brasília, 182(3):1855, maio/jun. 1990.
(3) Coleção das Leis. Brasília, 182(3):1865, maio/jun. 1990.
(4) Coleção das Leis. Brasília, 182(4):2496, jul./ago. 1990.
(5) Coleção das Leis. Brasília, 182(4):2524, jul./ago. 1990.
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 182(5):2909-3005, set.lout. 1990.
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MEDIDA PROVISÚRIA N? 240, DE 2 DE OUTUBRO
DE 1990
Inclui entre as competências do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) a execução dos programas e atividades do Governo Federal na área do Trabalho e dá outras providências.

o VICE-PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no exercicio do
cargo de PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe confere o art. 62 da Constituição, adota a seguinte
medida provisória, com força de lei:
Art. I? Fica incluída na área de competência do Instituto
Nacional do Seguro Social (INSS) a execução dos programas relacionados com as políticas do Governo Federal nas áreas de
emprego, apoio ao trabalhador desempregado, identificação e
registro profissional, inspeção do trabalho e segurança e saúde
do trabalhador.

Parágrafo único. As competências das Delegacias Regionais do Trabalho (DRT) e as atribuições de seus titulares, especialmente as estabelecidas pela Consolidação das Leis do Trabalho, conaiderar-se-ão absorvidas pelas unidades descentralizadas do INSS e respectivos titulares, a partir de sua instalação.
Art. 2? As DRT do extinto Ministério do Trabalho (M'I'b] ,
mantida a atual estrutura, ficam incorporadas ao INSS, até que
seja aprovada a estrutura regimental da autarquia.
Parágrafo único. Em decorrência do disposto neste artigo,
são transferidos ao INSS o acervo patrimonial, as dotações orçamentárias aprovadas para este exercício, os recursos financeiros, os recursos humanos, os cargos e empregos efetivos, bem
como os cargos e funções de confiança das DRT.
§ I? No caso de mutuários que tenham contribuído para o
FCVS em mais de um financiamento, desde que não sejam referentes a imóveis na mesma localidade, fica assegurada a cobertura do fundo, a qualquer tempo, somente para quitações efeCol. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 182(5):2909-3005, set./out. 1990.
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Art. 3?
As relações jurídicas decorrentes da Medida
Provisória n? 216 (1 ), de 31 de agosto de 1990, serão disciplinadas
pelo Congresso Nacional, nos termos do parágrafo único do art.
62 da Constituição da República Federativa do Brasil.
Art. 4? Esta medida provisória entra em vigor na data de
sua publicação.
Art. 5? Revogam-se as disposições em contrário.
Brasilia, 2 de outubro de 1990; 169? da Independência e
102? da República.
ITAMAR FRANCO
Antonio Magri
MEDIDA PROVISÓRIA N? 241, DE 9 DE OUTUBRO
DE 1990
Dá nova redação ao § 3.° do art. 8f> da
Lei n.O 8.029(l}, de 12 de abril de 1990.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição
que lhe confere o art. 62 da Constituição, adota a seguinte medida provisória, com força de lei:
Art. I? O § 3? do art. 8? da Lei n? 8.029, de 12 de abril de
1990, passa a vigorar com a seguinte redação:
«Art. 8?
.
§ 3? Para atender a execução da Política de Apoio às
Microempresas e às Pequenas Empresas, é instituído adicional às contribuições relativas às entidades de que trata
o art. I? do Decreto-Lei n? 2.318 121, de 30 de dezembro de
1986, de:
a) um décimo por cento no exercício de 1991;
b) dois décimos por cento em 1992; e
c) três décimos por cento a partir de 1993."
(1) Coleção das Leis. Brasília, 182(4):762, jul./ago. 1990.
(1) Coleção das Leis. Brasília, '182(2, t.l):762, mar.labr. 1990.
(2) Coleção das Leis. Brasília, '(7):89, out./dez. 1986.
Cal. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 182(5):2909-3005, set.lout. 1990.
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Art. 2? Esta medida provisória entra em vigor na data de
sua publicação.
Brasília, 9 de outubro de 1990; 169~ da Independência e
102? da República.
FERNANDO COLLOR
Zélia M. Cardoso de Mello

MEDIDA PROVISÚRIA N? 242, DE 10 DE OUTUBRO
DE 1990 1*1
Dispõe sobre a natureza jurídica do
Instituto Brasileiro do Patrimônio Cultural
(IBPC) e da Biblioteca Nacional.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição
que lhe confere o art. 62 da Constituição, adota a seguinte medida provisória, com força de lei:
Art. I? Fica atribuída a natureza jurídica de autarquia ao
Instituto Brasileiro do Patrimônio Cultural (IBPC), a que se refere o inciso U do art. 2~ da Lei n? 8.029, de 12 de abril de 1990.
Art. 2? Fica atribuída à Biblioteca Nacional, a que se refere o inciso UI do art. 2? da Lei n? 8.029, de 12 de abril de 1990, a
natureza jurídica de fundação.
Art. 3~ As relações jurídicas decorrentes das Medidas
Provisórías nr s 206, de 8 de agosto de 1990, e 221, de 6 de setembro de 1990, serão disciplinadas pelo Congresso Nacional, nos
termos do disposto no parágrafo único do art. 62 da Constituição da República Federativa do Brasil.
Art. 4? Esta medida provisória entra em vigor na data de
sua publicação.
Brasília, 10 de outubro de 1990; 169? da Independência e
102? da República.
ITAMAR FRANCO
Bernardo Cabral
(*) Retificada no DO de 12.10.1990 (v. pág. 3373 deste volume).

Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 182(5):2909-3005, set./out. 1990.
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MEDIDA PROVISÓRIA N? 243, DE 11 DE OUTUBRO
DE 1990
Dispõe sobre o controle prévio das exportações e importações de açúcar, álcool.
mel rico ou mel residual (melaço).

O VICE-PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no exercicio do
cargo de PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe confere o art. 62 da Constituição, adota a seguinte
medida provisória, com força de lei:
Art. I? A emissão de Guias de Exportação ou de Importação, ou documento de efeito equivalente. relativamente às exportações e importações de açúcar álcool, mel rico ou mel residual (melaço) poderá sujeitar-se a controle prévio com objetivo
de assegurar o abastecimento do mercado interno e a formação
dos estoques de segurança.
Parágrafo único.

O disposto neste artigo não se aplica às

operações:

a) amparadas em autorizações de produção de açúcar para
exportação deferidas pelo extinto Instituto do Açúcar e do Álcool até 31 de maio de 1990, em conformidade com o Plano de
Safra 1989/90, e que contem com Iíberações de embarque fornecidas pelo extinto Instituto do Açúcar e do Álcool ou pela Secretaria do Desenvolvimento Regional da Presidência da República;
bl de drawback que envolvam importação e exportação de
açúcar, álcool, mel fico invertido, ou melaço.

Art. 2? As relações jurídicas decorrentes das medidas provisórias nr s 205111, de 7 de agosto de 1990, e 220(21, de 6 de setembro de 1990, serão disciplinadas pelo Congresso Nacional nos
termos do disposto no parágrafo único do art. 62 da Constituição.
Art. 3? Esta medida provisória entra em vigor na data de
sua publicação.
(1) Coleção das Leis. Brasília, 182(4):2499, jul./ago. 1990.
(2) V. pág. 2962 deste volume.
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 182(5):2909-3005. set./out. 1990.
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Art. 4? Revogam-se as disposições em contrário.
Brasília, 11 de outubro de 1990; 169? da Independência e
102? da República.
ITAMAR FRANCO
Zélia M. Cardoso de Mello
Ozires Silva

MEDIDA PROVISÚRIA N? 244, DE 12 DE OUTUBRO
DE 1990
.
Estabelece regras para a livre nelociaçâo de reajuste das mensalidades escolares
e dá outras providências.

O VICE-PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no exercício do
cargo de PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe confere o art. 62 da Constítuíçao, adota a seguinte
medida provisória, com força de lei:
Art. I? A livre negociação de reajuste das mensalidades
escolares das instituições privadas de ensino de primeiro, segundo e terceiro graus, bem assim das pré-escolas, reger-se-á
pelo disposto nesta medida provisória.
Art. 2'? São partes legítimas da livre negociação:
I - no ensino de terceiro grau:
a) a administração da instituição;
b) o corpo discente respectivo, representado na forma dos
§§ I? e 2? deste artigo;
II - nas escolas de primeiro e segundo graus e nas préescolas, obedecida a seguinte ordem de prioridade de representação:
a I a administração da instituição;
b) a associação de pais de alunos da escola, devidamente
legalizada;

a assembléia geral de pais de alunos;
di a associação estadual de pais de alunos ou a federação
de associações de pais de alunos, devidamente regularizadas.
c)

Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 182(5):2909-3005, set.vout. 1990.
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§ 1? O corpo discente será representado nas negociações
por três alunos por curso, podendo o conselho universitário ou
colegiado da instituição estabelecer número maior.
§ 2? Os representantes do corpo discente serão escolhidos
em eleições convocadas pelos diretórios acadêmicos ou pelos diretórios centrais de estudantes e. na ausência ou omissão destes, pela instituição.

Art. 3? A convocação das partes, para o processo de livre
negociação, será feita pela instituição de ensino, com a antecedência. de pelo menos dez dias úteis, mediante:
I - convite escrito, com aviso de recebimento, às associações de pais ou aos diretórios acadêmicos ou centrais de estudantes;
II - edital publicado na imprensa local e convite-circular,
encaminhado aos pais por intermédio dos alunos, convocando a
assembléia geral de pais de alunos.
Parágrafo único. O convite, edital ou convite-circular explicitará data, horário e local da reunião, quorum para instalação dos trabalhos e advertência sobre as implicações decorrentes .po não comparecimento.
Art. 4? Efetivada a negociação entre a instituição e a associação de pais de alunos da escola, havendo discordância, poderá a assembléia geral no prazo de cinco dias úteis, obedecido
o quorum do artigo seguinte e por maioria de votos, tornar sem
efeito o acordo realizado.
Art.5? As assembléias gerais se instalarão com a presença da maioria absoluta de pais de alunos da instituição e deliberarão por maioria de votos dos presentes, em votação secreta.
§ I? Não terão direito a voto os alunos bolsistas custeados
pela instituição .
.§ 2? Não sendo alcançado o quorum previsto neste artigo
ou não havendo decisão pela assembléia, passarão a representar
os pais de alunos, nas negociações, as associações estaduais de
pais ou as federações de associações de pais, devidamente regularizadas, que serão convocadas pela instituição de ensino, na
forma do art. 3?, inciso I, com a antecedência de cinco dias
úteis.
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 182(5):2909-3005, set./out. 1990.

2965
Art. 6? O processo de livre negociação observará os seguintes trâmites e prazos:
I - até o último dia útil anterior ao da data designada
para a realização da reunião ou assembléia, as entidades representativas do corpo discente depositarão na secretaria da instituição, mediante recibo, as listas nominais dos respectivos representantes;
II - na reunião ou assembléia geral, as partes poderão
firmar compromisso de juízo arbitral, nos termos, dos arts.
1.072 e seguintes do Código de Processo Civil, observado o disposto nesta medida provisória;
1I1 - a instituição apresentará, na reunião ou assembléia,
sua proposta, bem assim seus planos de custos, livro de registro de matrículas visado pela autoridade competente, relação de
bolsistas custeados pela instituição e demais elementos necessários;
IV - não encerradas, no prazo de dez dias úteis, as negociações, poderá ser instalado o juízo arbitral, devendo o laudo
ser proferido em igual prazo.
§ 1? Os planos de custos que trata o inciso IH deste artigo
serão apresentados, nas instituições de terceiro grau, pelos conselhos universitários ou colegiado superior da mantenedora e
nos demais graus e pré-escolas, pelos respectivos dirigentes.
§ 2? A primeira negociação terá como base os preços homologados pelo Conselho Federal ou Conselhos Estaduais e do
Distrito Federal, na forma da Lei n? 8.039 111, de 30 de maio de
1990.
Art. 7? O compromisso de juízo arbitral (art. 6?, H), quando houver, será firmado pelas partes, conforme constar da ata
dos trabalhos da reunião, que fará parte integrante do compromisso.
Parágrafo único. O compromisso do árbitro, ou recusa, será firmado perante a secretaria da instituição de ensino, no prazo de vinte quatro horas contados do encerramento da negociação (art. 6?, IV).

(1) Coleção das Leis. Brasília, 182(3):1811, rnaio/jun, 1990.
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 182(5):2909-3005, set.vout. 1990.
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Art. 8? Enquanto não for definido o índice de reajuste, as
instituições praticarão os preços homologados pelo Conselho de
Educação competente, desde que tenham sido definidos estrita.
mente nos termos da Lei n? 8.039, de 30 de maio de 1990.
Parágrafo único. Proferido o laudo arbitral, o reajuste nele
estabelecido terá aplicação imediata. Se as partes admitirem
cláusula de recurso, a eventual diferença será reposta nos termos da decisão em grau de recurso.
Art. 9? Se os pais de alunos ou os representantes do corpo
discente se recusarem a dar início às negociações, ou não firmarem o compromisso de juízo arbitral, a instituição ficará autor]zada a requerer a concessão do reajuste ao Ministério da Educa.
cão, juntando, para tanto, a proposta, acompanhada dos elementos constitutivos dos custos, e a comprovação da recusa das
negociações ou do compromisso do juizo arbitral.
Parágrafo único. A apresentação do requerimento ao Ministério da Educação não autoriza a efetivação de qualquer reajuste.
Art. 10. As unidades da Campanha Nacional de Escolas
da Comunidade (CNEC) terão suas mensalidades estabelecidas,
ao nível de cada escola, pelas respectivas diretorias dos Conselhos Comunitários Cenecistas, integradas pelos sócios e pais de
alunos.
Art. 11. As instituições de ensino que não adotarem os
procedimentos previstos nesta medida provisória continuarão
sujeitas ao regime de que trata a Lei n? 8.039, de 1990, e ao disposto na Lei n? 8.076 121, de 23 de agosto de 1990, que suspendeu
a concessão de medidas liminares em mandados de segurança e
procedimentos cautelares.
Art. 12. Os reajustes de mensalidades escolares em desacorda com esta medida provisória implicará em multa a ser
aplicada pela Superintendência Nacional do Abastecimento (Sunab), nos termos do artigo 11, alinea a, da Lei Delegada n? 4(31,
de 26 de setembro de 1962, com as alterações produzidas pelas
(2) Coleção das Leis. Brasília, 182(4):2483, jul./ago. 1990.
(3) Coleção das Leis. Brasília, (5):19, juL/ago. 1962.
CoL Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 182(5):2909-3005, set./out. 1990.
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Leis n'' 7.7841 41, de 28 de junho de 1989 e 8.035 151, de 27 de abril
de 1990.
Parágrafo único. Os proprietários e os administradores da
instituiçãO privada de ensino que for multada respondem solidariamente pelo pagamento da multa, na forma do § 5? do art.
12 da Lei Delegada n? 4, de 1962, com a redação dada pelo
Decreto-Lei n? 422161, de 20 de janeiro de 1969.
Art. 13. As relações jurídicas decorrentes da Medida Provisória n? 223(71, de 13 de setembro de 1990, serão disciplinadas
pelo Congresso Nacional, nos termos do disposto no parágrafo
único do art. 62 da Constituição da República Federativa do
Brasil.
Art. 14. Esta medida provisória entra em vigor na data de
sua publicação.
Art. 15. Revogam-se as disposições em contrário.
Brasília, 12 de outubro de 1990; 169? da Independência e
102? da República.
ITAMAR FRANCO

Carlos Chiarelli
MEDIDA PROVISÓRIA N? 245, DE 12 DE OUTUBRO
DE 1990
Altera a estrutura básica da Secretaria
da Ciência e Tecnologia da Presidência da
República dá outras providências.

O VICE-PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no exercício do
cargo de PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe confere o art. 62 da Constituição, adota a seguinte
medida provisória, com força de lei:
Art. I? O art. 11 da Lei n? 8.028, de 12 de abril de 1990,
passa a vigorar com a seguinte redação:
(4) Coleção das Leis Brasília, 181(3):889, maio/jun. 1989.
(5) Coleção das Leis. Brasília, 182(2, t.l):80G, mar./abr. 1990.
(6) Coleção das Leis. Brasília, (1):40, jan./mar. 1969.
(7) V. pág. 2918 deste volume.

Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 182(5):2909-3005, set./out. 1990.
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Art. 11. A Secretaria da Ciência e Tecnologia, com a fina.
lidade de planejar, coordenar, supervisionar e controlar as atívidades de ciência e de tecnologia. inclusive tecnologia indus.
trial básica, as atividades de pesquisa e desenvolvimento em
áreas prioritárias, bem como a formulação e a implementação
da política de informática e automação, tem a seguinte estrutu.
ra básica:
I
Conselho Nacional de Ciência e Tecnologia;
II
Conselho Nacional de Informática e Automação;
III
Departamento de Planejamento;
IV
Departamento de Coordenação dos Órgãos de Exscução:
V
Departamento de Coordenação de Programas;
VI
Departamento de Tecnologia;
VII
Departamento de Política de Informática e Automação;
VIII
Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais;
IX
Instituto Nacional de Pesquisa da Amazônia;
X
Instituto Nacional de Tecnologia.
Art. 2? Compete ao Conselho Nacional de Ciência e Tecnologia (CCT):
I - estudar e propor:
a) diretrizes e objetivos da política nacional de ciência e de
tecnologia e medidas de compatibilização com as demais políticas públicas;
b) anteprojetos de lei relativos ao plano plurianual, diretrizes orçamentárias e orçamentos anuais, no que se refere à ciência e à tecnologia;
c) planos e programas federais na área de ciência e tecnologia;
d) criação e aperfeiçoamento de instrumentos de promoção
e incentivo ao desenvolvimento científico e tecnológico e à difusão e absorção de seus resultados;
e) criação e aperfeiçoamento de instrumentos necessários à
mobilização, pelas empresas nacionais, dos recursos destinados
à sua capacitação tecnológica;
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 182(5):2909-3005, set./out. 1990.
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f) diretrizes gerais e mecanismos de cooperação e intercâmbio internacionais, multi e bilaterais, na área de ciência e tecnologia;
g) diretrizes gerais e mecanismos de transferência de tecnologia e sua difusão e absorção no País;

II - deliberar sobre:
a) diretrizes e normas para aplicação dos recursos do Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico;
b) diretrizes e normas objetivando a ação coordenada e cooperativa entre os órgãos da Administração Pública Federal e
sua plena articulação com os governos estaduais, na área de
ciência e tecnologia;
III - acompanhar e avaliar a execução da politica dos
planos e programas de ciência e de tecnologia do Governo Federal e dos respectivos orçamentos.
Art. 3? O CCT é constituído dos seguintes membros:
I
o Secretário da Ciência e Tecnologia. como Presiden-

te;
II - um representante do:
a) Ministério das Relações Exteriores;
b) Ministério da Educação;
c) Ministério da Saúde;
d) Ministério da Economia, Fazenda e Planejamento;
e] Ministério da Agricultura e Reforma Agrária;
f) Ministério da Infra-Estrutura;
g) Estado-Maior das Forças Armadas;
III - um representante dos Secretários Estaduais de Ciência e Tecnologia;
IV - seis representantes das comunidades científica, tecnológica e empresarial, designados pelo Presidente da República a partir de listas tríplices apresentadas pelo Secretário da
Ciência e Tecnologia.
Art. 4? São transferidas à Secretaria da Ciência e Tecnologia as competências da Secretaria Especial de. Informática.
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 182(5):2909-3005, set./out. 1990.
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Parágrafo único. O acervo patrimonial e a tabela de especialistas da Secretaria Especial de Informática são transferidos
para a Secretaria da Ciência e Tecnologia.
Art. 5? As atribuições dos órgãos mencionados nos incisos
III a X do art. 11 da Lei n? 8.028, de 12 de abril de 1990, com a
redação dada pelo art. I? desta medida provisória, serão definidas na Estrutura Regimental da Secretaria da Ciência e Tecnologia a ser aprovada pelo Poder Executivo.
Art. 6? As relações jurídicas decorrentes da Medida Provisória n? 222, de 11 de setembro de 1990, serão disciplinadas
pelo Congresso Nacional, nos termos do disposto no parágrafo
único do art. 62 da Constituição.
Art. 7? Esta medida provisória entra em vigor na data de
sua publicação.
Art. 8? Revogam-se as disposições em contrário.
Brasília, 12 de outubro de 1990; 169? da Independência e
102? da República.
ITAMAR FRANCO
Bernardo Cabral

MEDIDA PROVISÓRIA N? 246, DE 13 DE OUTUBRO
DE 1990
Institui normas para a defesa da concorrência e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição
que lhe confere o artigo 62 da Constituição, adota a seguinte
medida provisória, com força da lei:
Art. I? Compete à Secretaria Nacional de Direito Econômico ISNDEl, por meio de seu Departamento Nacional de Proteção e Defesa Econômica (DNPDE), a apuração e correção de todo e qualquer ato, individual ou coletivo, ou atividade econômica de mercado que atente ou possa atentar contra a ordem econômica e os princípios da livre iniciativa e da livre concorrência.
Cal. Leis Rep. Ped. Brasil, Brasília, 182(5):2909-3005, set./out. 1990.
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§ I? Compete, igualmente, ao DNPDE adotar as providências necessárias à repressão das. infrações previstas na Lei n~
8.002(11, do 14 de março de 1990.
§ 2? O DNPDE atuará de ofício, mediante provocação de
órgão ou entidade da Administração Pública, ou em razão de representação de qualquer interessado.
Art. 2? O DNPDE, tomando conhecimento, fundado em
provas ou indícios, das ocorrências referidas no artigo 1~ noti·
ficará, em 8 (oito) dias. o representado. para prestar esclarecimentos no prazo de 15 (quinze) dias, prorrogável a juízo e na extensão que o DNPDE considerar adequada à espécie.
§ I? Instaurado o processo, o DNPDE comunicará a ocorrência ao CADE, que designará, por sorteio, um Conselheiro
para acompanhar seu andamento.
§ 2? Para efeito de apuração das ocorrências, o DNPDE
poderá, em caráter confidencial, requisitar do representado, de
qualquer órgão ou entidade da Administração Pública, de empresas, firmas individuais, estabelecimentos, administradores
ou controladores, o fornecimento, no prazo de 15 (quinze) dias,
prorrogável na forma do caput, de documentos, informações ou
esclarecimentos que julgar necessários.
§ 3? Quando se tratar de dumping, mediante importação,
no todo ou em parte, de produto estrangeiro, o DNPDE deverá, ainda, comunicar a ocorrência ao Ministério da Economia,
Fazenda e Planejamento, para as medidas cabíveis.
Art. 3? Analisado o material coligido na forma do disposto no artigo 2?, o DNPDE, alternativamente:
a) arquivará o processo se, fundamentadamente, considerar
inexistentes ou insubsistentes as ocorrências que determinaram
sua instauração; ou
b) em caso contrário, encaminhará relatório ao representado, a fim de que este, em 15 (quinze) dias, prorrogáveis a juízo e
na extensão que o DNPDE considerar adequada à espécie, comprove a improcedência da representação.
Parágrafo único. O silêncio do representado, em face do
relatório referido na letra b supra, será tido como confissão da
responsabilidade pelas ocorrências deduzidas na representação.
J

(1) Coleção das Leis. Brasília, 182(2, t.l):675, mar./abr. 1990.
CaL Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 182(5):2909-3005, set./out. 1990.
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Art. 4? Verificada a procedência da representação, o
DNPDE, em circunstanciado relatório final, que evidenciará os
fundamentos do seu juízo, expedirá intimação ao representado,
para que adote as medidas de correção indicadas, com estabelscimento dos prazos de seu, atendimento.
§ 1? Desatendida a intimação, o DNPDE providenciará,
conforme o caso, cumulativa ou alternativamente:
a) a declaração de inidoneidade do representado, para fins
de habilitação em licitação ou contratação, promovendo a publicação do ato no órgão oficial;
b) a inscrição do representado no Cadastro Nacional de De·
fesa do Consumidor;
cl a recomendação de que não seja concedido ao representado parcelamento de tributos federais por ele devidos; e
d) o encaminhamento do processo ao Cade, para as medidas da sua competência.
§ 2? As providências tomadas pelo DNPDE, nos termos
deste artigo, permanecerão em vigor até o completo atendimento, pelo representado, do inteiro teor da intimação, observado o
disposto no § 3?
§ 3? Verificando o DNPDE o completo atendimento, pelo
representado, da intimação, e desde que não se trate de reincidência, serão automaticamente canceladas as providências tomadas nos termos do § 1?, alíneas a, b e c. O DNPDE informará
ao Cade sobre o atendimento da intimação, para que delibere
sobre a suspensão ou não dos procedimentos porventura iniciados na forma do § 1?, alínea d .
Art. 5? Verificada a improcedência da representação o
DNPDE, fundamentadamente, recomendará ao Secretário Nacional de Direito Econômico o arquivamento do processo.
Art. 6? O artigo 74 da Lei n? 4.137(2 ) de 10 de setembro de
1962 passa a vigorar com a seguinte redação:
Urtrt. 74. Os ajustes, acordos ou convenções, sob qualquer forma manifestados, que possam limitar ou reduzir a
concorrência entre empresas, somente serão considerados
válidos desde que, dentro do prazo de 30 dias após sua rea(2) Coleção das Leis. Brasília, (5):147, Iul.vset, 1962.
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 182(5):2909-3005, set.lout. 1990.
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lização, sejam apresentados para exame e registro no
DNPDE, que para sua aprovação deverá considerar o
preenchimento cumulativo dos seguintes requisitos:
a) tenham por objetivo aumentar a produção ou melhorar a distribuição de bens ou o fornecimento de serviços ou
propiciar a eficiência e o desenvolvimento tecnológico ou
econômico ou incrementar as exportações;
b) os benefícios decorrentes sejam distribuídos equitativamente entre os/ seus participantes de um lado, e os consumidores ou usuários finais, do outro;
c) não sejam ultrapassados os limites estritamente necessários para que se atinjam os objetivos visados;
d) não decorra a eliminação da concorrência de uma.
parte substancial do mercado de bens ou serviços pertinentes.
§ I? Também poderão ser considerados válidos os
atos de que trata este artigo, ainda que não atendidas todas as condições previstas no caput, quando a restrição neles contida for necessária por motivos preponderantes da
economia nacional e do bem comum, e desde que a restrição tenha duração pré-fixada e, ao mesmo tempo, se comprove que, sem a sua prática, poderia ocorrer prejuízo ao
consumidor ou usuário final.
§ 2? Incluem-se nos atos de que trata o caput aqueles
que visem a qualquer forma de concentração econômica
seja através de fusão ou incorporação de empresas, constituição de sociedade para exercer o controle de empresas ott:
qualquer outra forma de agrupamento societário ou concentração econômica, cuja conseqüência implique a participação da empresa ou grupo de empresas resultante, em
20% de um mercado relevante de bens ou serviços.
§ 3? A validade dos atos de que trata este artigo, desde que aprovados pelo DNPDE, retroagirá à data de sua
realização; não tendo sido apreciados pelo órgão no prazo
de 60 dias após sua apresentação, serão automaticamente
considerados válidos, perfeitos e acabados, salvo se, comprovadamente, seus participantes deixarem de apresentar
eventuais esclarecimentos solicitados ou documentos necessários ao exame dentro dos prazos marcados pelo
Cal. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília. 182(5):2909-3005, set./out. 1990.
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DNPDE, hipótese em que o prazo de exame ficará prorrogado na proporção do atraso na apresentação dos elemon.

tos solicitados.
§ 4? Se 08 ajustes, acordos ou convenções de que trata este artigo não forem realizados sob condição suspensí.
va ou se deles já tiverem decorrido efeitos perante terceiros, inclusive de natureza fiscal, o DNPDE, na eventualidade de concluir pela sua não aprovação, deverá determinar as providências cabíveis às partes no sentido de que
sejam desconstituídos total ou parcialmente, seja através
de distrato, cisão de sociedade, venda de ativos, cessação
parcial de atividades ou qualquer outro ato ou providência
pelo qual sejam eliminados os efeitos nocivos à concorrãncia que deles possam advir.
§ 5? Poderão as partes que pretenderem praticar atos
de que trata este artigo previamente à sua realização, consultar o DNPDE sobre a validade dos atos a serem celebrados, devendo a consulta respectiva ser apreciada no
prazo de 60 dias, considerando-se a falta de resposta nesse
prazo como concordância com a realização do ato, ressalvada a ocorrência de fato previsto na parte final do § 3?
acima.
§ 6~ Sem prejuízo das defnais cominações legais, inclusive àquelas constantes do artigo 11 da Lei Delegada n?
4(3), de 26 de setembro de 1962, com a redação que lhe foi
dada pela Lei n? 7.784 141, de 28 de junho de 1989, se for o
caso, a não apresentação dos atos previstos neste artigo
para registro e aprovação implicará a abertura de processo
no DNPDE, para as providências de sua competência.»
Art. 7? O Conselho Administrativo de Defesa Econômica
(Cade) , criado pela Lei n? 4.137, de 10 de setembro de 1962, órgão integrante da estrutura do Ministério da Justiça, com as
competências previstas na referida lei e nesta medida provisória, funcionará junto à Secretaria Nacional de Direito Econômico do Ministério da Justiça, que lhe dará suporte técnico e administrativo.
(3) Coleção das Leis. Brasília, (5):19, jul./set. 1962.
(4) Coleção das Leis. Brasília, 181(3):889, maio/jun. 1989.
Cal. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 182(5):2909-3005, set.lout. 1990.
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§ 1? O Cade contará com 4 (quatro) Conselheiros e um
Presidente, todos de notório conhecimento jurídico ou econômico, nomeados pelo Presidente da República por indicação do
Ministro da Justiça, para um mandato de 2 (dois) anos, permitida a recondução.
§ 2? Os mandatos dos membros do Cade, qualquer que seja o tempo de seu exercício, se extinguirão juntamente com- o do
Presidente da República que os tiver nomeado.
Art. 8? Por infração à Lei n? 4.137, de 10 de setembro de
1962, o Cade poderá recomendar a desapropriação de empresas,
de suas ações ou quotas, as quais deverão ser, no mais breve
tempo possível, objeto de alienação mediante licitação ou em
bolsas de valores.
Art. 9? O artigo 5? da Lei n? 7.347 151, de 24 de julho de
1985, fica acrescido de um § 4? com a seguinte redação:
«(§ 4? As ações previstas nesta lei. inclusive a cautelar, poderão também ser propostas pelo Procurador-Geral
do Cade, a juízo e por decisão do órgão, para prevenir ou
corrigir o abuso do poder econômico, cabendo ao juiz determinar, liminarmente, em razão de fundamentado pedido
do autor, a aplicação de qualquer das sanções previstas na
Lei n? 4.137, de 10 de setembro de 1962".
Art. 10. O Procurador-Geral do Cade, para a propositura
das ações de sua competência, poderá delegar poderes ao Ministério Público Federal ou ao dos Estados e às Procuradorias dos
Municípios.
Art. 11. São declarados extintos os mandatos dos atuais
Conselheiros do Cade,
Art. 12. Ressalvados os de Conselheiros, o de Presidente e
o de Procurador-Geral, passam a integrar a estrutura da Secretaria Nacional de Direito Econômico do Ministério da Justiça
os atuais cargos e funções do Cade.
Art. 13. Os processos em curso no Cade, na data da entrada em vigor desta medida provisória, serão enviados ao
DNPDE, que os examinará na forma do disposto nos artigos 2?
a 5?, no prazo de 360 (trezentos e sessenta) dias.
(5) Coleção das Leis. Brasília, (5):28, juL/set. 1985.
Colo Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 182(5):2909-3005, set.Zout. 1990.
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Art. 14. A Secretaria Nacional de Direito Econômico e o
Cade poderão representar ao Ministério Público, com vistas à
aplicação da Lei n? 1.521 (6), de 26 de dezembro de 1951.
Art. 15. As decisões administrativas previstas nesta medida provisória deverão ser referendadas pelo Secretário Nacional
de Direito Econômico e serão passíveis de recurso, voluntário
ou de ofício, interposto ao Ministro da Justiça, no prazo de 10
(dez) dias.
Parágrafo único. Em caso de negativa do referendo, o assunto será submetido à decisão do Secretário Executivo do Mínistério da Justiça.
Art. 16. Na apuração e correção dos atos ou atividades de
que trata o art. I? a autoridade levará em conta, primordialmente, os efeitos econômicos negativos produzidos no mercado,
ainda que não se caracterize dolo ou culpa dos agentes causadores.

Art. 17. Esta medida provisória não revoga nem modifica
as normas definidoras de sanções constantes na Lei n? 4.137, de
10 de setembro de 1962, assim como em outros diplomas legais
relativos a práticas de abuso do poder econômico.
Art. 18. Esta Medida Provisória entra em vigor na data de
sua publicação, revogadas as disposições em contrário, em especial os artigos 26 a 42 da Lei n? 4.137, de 10 de setembro de
1962.
Brasília, 13 de outubro de 1990; 169? da Independência e
102? da República.
FERNANDO COLLOR
Bernardo Cabral
Zélia M. Cardoso de Mello
MEDIDA PROVISÓRIA N? 247, DE 17 DE OUTUBRO
DE 1990
Concede antecipação de reajuste salarial aos servidores civis e militares do Poder Executivo, na Administração direta,
nas autarquias, inclusive as em regime especial, nas fundações públicas e nos extintos Territórios.
(6) Coleção das Leis. Rio de Janeiro, (1);105, jan./mar. 1951.
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 182(5):2909-3005, set./out. 1990.
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o PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição
que lhe confere o art. 62 da Constituição, adota a seguinte medida provisória, com força de lei:
Art. 1~ Sobre os valores dos vencimentos, salários, soldos, proventos. abonos e demais retribuições dos servidores civis e militares do Poder Executivo, na Administração direta,
nas autarquias. inclusive as em regime especial, nas fundações
públicas e nos extintos Territórios, vigentes no mês de setembro, será concedido reajuste salarial, a título de antecipação, de
30% (trinta por cento), a ser pago nos meses de outubro, novembro e dezembro de 1990.
Parágrafo único. A antecipação de reajuste concedida na
forma deste artigo será compensada na data-base (Lei n?
7.706(1), de 21 de dezembro de 1988).
Art. 2? O disposto nesta medida provisória abrange os benefícios de pensão e o salário-família dos servidores civis regidos pela Lei n? 1.711(11, de 28 de outubro de 1952 e dos militares.
Art. 3? Esta medida provisória entra em vigor na data de
sua publicação.
Art. 4? Revogam-se as disposições em contrário.
Brasília, 17 de outubro de 1990; 169? da Independência e
102? da República.
.
FERNANDO COLLOR
Jarbas Passarinho
MEDIDA PROVISÓRIA N? 248, DE 19 DE OUTUBRO
DE 1990
Dispõe sobre a comercialização e a industrialização do trigo e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição
que lhe confere o art. 62 da Constituição, adota a seguinte medida provisória, com força de lei:
(1) Coleção das Leis. Brasília, (7):95, out./dez. 1988.
(2) Coleção das Leis. Rio de Janeiro, (7):25, out./dez. 1952.
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 182(5):2909-3005, set./out. 1990.
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Art. 1? São livres, em todo o Território Nacional, a comer.
cialização e a industrialização do trigo, de qualquer procedên.
cia.
Art. 2? Observados os acordos internacionais de que o
País seja signatário. o Ministro da Economia, Fazenda e Planejamento poderá, por motivos de política econômica, propor ao
Presidente da República a regulamentação da importação de trio
go, estabelecendo, inclusive, que a mesma se faça por pessoas
jurídicas de direito privado, mediante licitação pública ou leilão, em bolsas de mercadorias, dos direitos respectivos.
Art. 3? Os estoques de trigo, de propriedade da União, serão transferidos à Companhia de Financiamento da Produção
(CFPI, aos preços estabelecidos, na data da transferência, pelo
Ministro da Economia, Fazenda e Planejamento.
Art. 4? É extinto o Departamento do Trigo (Dtrig) da Superintendência Nacional do Abastecimento (Sunab), ficando
transferidos o acervo técnico e as respectivas atribuições ao Ministério da Economia, Fazenda e Planejamento.
Art. 5? O disposto no art. 1? desta medida provisória não
elirle a garantia de aquisição, pela União, do trigo nacional da
safra de 1990.
Art. 6? Caberá ao Ministério da Economia, Fazenda e Planejamento fixar sistema de comercialização dos estoques de trigo de propriedade da União, podendo, até 28 de 'fevereiro de
1991, adotar regime de cotas para assegurar o abastecimento regional ou nacional.
Art. 7? O Ministério da Economia, Fazenda e 'Planejamento, expedirá as instruções necessárias à execução do disposto
nesta medida provisória.
'
Art. 8? As relações jurídicas decorrentes da Medida Provisória n? 224111, de 17 de setembro de 1990, serão disciplinadas
pelo Congresso Nacional, nos termos do disposto no parágrafo
único do art. 62 da Constituição.
Art. 9? Esta medida provisória entra em vigor na data de
sua publicação.
(1)

v.

pág. 2923 deste volume.

Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 182(5):2909-3005, set.lout. 1990.
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Art. 10. Revogam-se o Decreto-Lei n? 210121, de 27 de fevereiro de 1967, a Lei n? 5.420(31, de 18 de abril de 1968, a Lei n?
6.387141, de 9 de dezembro de 1976, e as demais disposições em
contrário.
Brasília, 19 de outubro de 1990; 169? da Independência e
102? da República.
FERNANDO COLLOR
Zélia M. Cardoso de Mello
Antonio Cabrera Mano Filho
MEDIDA PROVISORIA N? 249, DE 19 DE OUTUBRO
DE 1990 1*1
Dispõe sobre custeio da Seguridade SOM
ciel e sobre benefícios da Previdência
Social.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição
que lhe confere o art. 62 da Constituição, adota a seguinte medida provisória, com força de lei:
Art. I? A partir de I? de janeiro de 1991, os benefícios da
Previdência Social Urbana e Rural, de pensão por morte e de
auxílio-reclusão, em seus valores globais, de aposentadorias, de
auxílio-doença e da renda mensal vitalícia não terão valor mensal inferior ao salário mínimo.
Art. 2? É devido abono anual ao segurado e ao dependente
da Previdência Social Urbana e Rural que, durante o ano, recebeu auxílio-acidente, auxílio-doença ou aposentadoria, pensão
por morte ou auxílio-reclusão.
Parágrafo único. A partir de 1990, o abono anual será calculado, no que couber, da mesma forma que a Gratificação de
Natal dos trabalhadores, tendo por base o valor da renda mensal do benefício do mês de dezembro de cada ano.
(2) Coleção das Leis. Brasília, (1):300, jan.Zmar. 1967.
(3) Coleção das Leis. Brasília, (3):21, abr.Zjun. 1968.
(4) Coleção das Leis. Brasília, (7):83, out./dez. 1976.
(*) Republicada no DO de 24.10.1990 (pág. 3365 deste volume).

Cal. Leis Hep. Fed. Brasil, Brasília, 182(5):2909·3005, 'set.Zout. 1990.
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Art. 3~ A partir de 1~ de janeiro de 1991, o salário-debenefício consistirá na média aritmética simples de todos os últimos salários-de-contribuição dos meses imediatamente anterioies ao do afastamento da atividade, ou da data da entrada do
requerimento, até o máximo de 36 (trinta e seis), apurados em
período não superior a 48 (quarenta e oito) meses.
§ 1~ No caso de aposentadoria por tempo de serviço, especial, ou por idade, contando o segurado com menos de 24 (vinte
e quatro) contribuições no período máximo a que se refere este
artigo, o salário-de-benefício corresponderá a 1/24 (um vinte e
quatro avos) da soma dos salários-de-contribuição apurados.

,

§ 2?

O salário-de-benefício não poderá ser inferior a um
salário mínimo nem superior ao limite máximo do salário-decontribuição na data do início do benefício. (FI. 2 da medida provisória sobre o Plano de Benefícios da Previdência, a Organização e Custeio da Seguridade Social e altera a legislação de benefícios da Previdência Social).

Art. 4~ A partir de 1~ de janeiro de 1991, o valor da renda
mensal dos benefícios será calculado aplicando-se os coeficientes da legislação vigente sobre o valor do salário-de-benefício
apurado na forma do artigo 3?, ficando eliminado o menor
valor-teto do salário-de-benefício.
Art. 5~ Todos os salários-de-contribuição computados no
cálculo do valor de benefício, cuja data de início ocorra a partir
de I? de janeiro de 1991, serão atualizados, monetariamente,
mês a mês, de acordo com a variação integral do Índice da Cesta Básica, calculado pelo IBGE, correspondente ao mês de competência do salário-contribuição.
Parágrafo único. Para o período anterior a setembro de
1990, o .Indice da Cesta Básica deverá ser substituído pelo Indice de Preços ao Consumidor, calculado pelo IBGE.

Art. 6~ Os valores dos salários-de-contribuição e dos benefícios em manutenção serão reajustados, bimestralmente, a
partir de I? de novembro de 1990, pela variação integral do IndiCoL Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 182(5):2909-3005. set.lout. 1990.
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ce da Cesta Básica, calculado pelo IBGE, observadas, quanto
aos benefícios, as respectivas datas de início.
Art. 7? Fica alterada, a partir de I? de janeiro de 1991, para dois por cento, a alíquota da contribuição para o Finsocial
(Decreto-Lei n? 1.940 111, de 25 de maio de 1982, art. I?; Lei n?
7.738121, de 9 de março de 1989, art. 28; Lei n? 7.787(31, de 30 de
junho de 1989, art. 7?; e Lei n? 7.894(41, de 24 de novembro de
1989, art. I?).
Art. 8? A partir do exercicio financeiro de 1991, as instituições referidas no art. I? do Decreto-Lei n? 2.426(51, de 7 de
abril de 1988, pagarão a contribuição prevista no art. 3? da Lei
n? 7.689(61, de 15 de dezembro de 1988, à alíquota de quinze por
cento.
Art. 9? Aplica-se a legislação pertinente no que não contrariar o disposto nesta medida provisória.
Art. 10. As relações jurídicas decorrentes da Medida Provisória 225(7), de 18 de setembro de 1990, serão disciplinadas pelo Congresso Nacional, nos termos no disposto no parágrafo
único do art. 62 da Constituição.
Art. 11. No prazo de 60 (sessenta) dias será expedido decreto para regulamentar o disposto nesta medida provisória.
Art. 12. Esta medida provisória entra em vigor na data de
sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 19 de outubro de 1990; 169? da Independência e
102? da República.
FERNANDO COLLOR
Zélia M. Cardoso de Mello
Antonio Magri
(1) Coleção das Leis. Brasília, (3):7, abr./jun. 1982.
(2) Coleção das Leis. Brasília, 181(2):418, mar./abr. 1989.
(3) Coleção das Leis. Brasília, 181(4):1443, jul./ago. 1989.
(4) Coleção das Leis. Brasília, 181(4):1455, jul./ago. 1989.
(5) Coleção das Leis. Brasília, (3):9, abr.vjun. 1988.
(6) Coleção das Leis. Brasília, (7):73, out.ldez. 1988.
(7) V. pág. 2924 deste volume.
CoL Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 182(5):2909-3005, set.vout. 1990.
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MEDIDA PROVISÓRIA N? 250, DE 19 DE OUTUBRO
DE 1990
Modifica a Lei n.O 6.649(1), de 16 de
maio de 1979, que regula a locação predial
urbana e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição
que lhe confere o art, 62 da Constituição, adota a seguinte medida provisória, com força de lei:
Art. 1? Os arts. 15 e 49 da Lei n:' 6.649 111, de 16 de maio de
1979, passam a vigorar com a seguinte redação:
«Art. 15.
.
'"
Parágrafo único. Sem prejuízo do disposto no art. 31
do Decreto n:' 24.150 121, de 20 de abril de 1934, o reajuste do
aluguel somente poderá ser exigido quando o contrato o estipular, fixando a época em que será efetuado, mediante a
aplicação de índice livremente pactuado pelas partes, dentre os editados pela Fundação Getúlio Vargas (FGVI,
pela Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas (F'ipe]
ou por órgão oficial, exceto os de variação da taxa cambial
do salário mínímo.»
«Art. 49. Na locação de imóveis residenciais poderá
ser estipulada cláusula de reajuste do aluguel com períodicidade não inferior a um semestre.
§ I? No silêncio do contrato, far-sa-á, semestralmente, o reajuste do aluguel.
§ 2? Na locação contratada por prazo determinado,
sem cláusula de reajuste do aluguel, o locador só poderá
exigi-la ao término do prazo contratual e a cada semestre
subseqüente.
§ 3? Far-se-á o reajuste do aluguel, mediante a apl icação, desde o mês de início da locação ou do último reajuste. de índice livremente pactuado pelas partes, dentre os
editados pela Fundação Getúlio Vargas (FGV), pela Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas (Fipe) ou por ór(1) Coleção das Leis. Brasília, (3):44, abr.Zjun. 1979.
(2) Coleção das Leis. Rio de Janeiro, (2):635, mar.!maio 193'4.
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 182(5):2909-3005, set.lout. 1990.
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gão oficial, exceto os de variação da taxa cambial e do sa-

lário mínimo.
§ 4? É lícito às partes fixar. de comum acordo, novo
aluguel, bem assim ínsérir ou modificar cláusula de reajuste.

§ 5? Não tendo havido acordo, nos termos do parágrafo anterior, o locador ou o locatário, após três anos de
vigência do contrato, poderá pedir a revisão judicial do
aluguel, a fim de reajustá-lo ao preço de mercado, aplicando-se o disposto nos §§ 2? e 3? do art. 53, conforme o
caso.
§ 6? A revisão judicial poderá ser requerida de três
em três anos, contados do último acordo ou, na falta deste,
do início do contrato.s

Art. 2? Nas locações regidas pelo Decreto n? 24.150, de 20
de abril de 1934, e nas demais locações não residenciais, far-se-á
o reajuste do aluguel pelo índice livremente pactuado pelas partes, dentre os editados pela Fundação Getúlio Vargas (FGV),
pela Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas (Fipe) ou por
órgão oficial, exceto os de variação da taxa cambial e do salário
mínimo.
Art. 3? Na ação de revisão de aluguel residencial, o locador ou o locatário poderá pedir que o Juiz, ao despachar a petição inicial e sem audiência do requerido, !P-9 arbitre, desde logo,
à vista dos documentos indispensáveis à comprovação do valor
locativo no mercado da situação do imóvel, o aluguel provisório.
§ I? O aluguel provisório, que não excederá oitenta por
cento do valor indicado na petição inicial, vigorará até que proferida a sentença.
§ 2? Quando houver fundado receio de lesão grave ou de
difícil reparação, à vista das alegações e propostas oferecidas
na resposta do requerido, o Juiz poderá rever o valor do aluguel
provisório.
§ 3? Nas sentenças proferidas na ação de que trata este
artigo, a apelação será recebida apenas no efeito devolutivo.
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Art. 4? Nas locações residenciais, o primeiro reajuste de
aluguéis, após a data da publicação desta medida provisória,
será feito considerando-se:
I - até fevereiro de 1990, os índices pactuados;
H - no mês de março de 1990, o índice de quarenta e um
inteiros e vinte e oito centésimos por cento; e
111 - no período de abril a setembro, as metas para os percentuais de variação média dos preços fixados nos atos expedi.
dos com base no art. 2?, inciso IH, da Lei n? 8.030 131, de 12 de
abril de 1990.
Art. 5? As relações jurídicas decorrentes da Medida Provisória n? 227(4 ) , de 20 de setembro de 1990, serão disciplinada;
pelo Congresso Nacional, nos termos do disposto no parágrafo
único do art. 62 da Constituição.
Art. 6? Esta medida provisória entra em vigor na data de
sua publicação.
Art. 7? Revogam-se os arts. 6? e 7? da Lei n? 7.8011 51, de
11 de julho de 1989, o art. 7? da Lei n? 8.030, de 1990, e as demais disposições em contrário.
Brasília, 19 de outubro de 1990; 169? da Independência e
102? da República.
FERNANDO COLLOR
Jarbas Passarinho
Zélia M. Cardoso de Mello

MEDIDA PROVISÚRIA N? 251, DE 24 DE OUTUBRO
DE 1990
Dispõe sobre as funções de confiança a
que se refere a Lei n:' 7.596(1), de 10 de abril
de 1987, e dá outras providências.

(3) Coleção das Leis. Brasília, 182(2, LI).: 779, mar.vabr, 1990.
(4) V. pág. 2928 deste volume.
(5) Coleção das Leis. Brasília, 181 (4):1541, jul.Zago. 1989.
(1) Coleção das Leis. Brasília, (3):45, abr./jun. 1987.
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o VICE-PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no exercício do
cargo de PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe confere o art. 62 da Constituição, adota a seguinte
medida provisória, com força de lei:
Art. 1? São transformadas em Funções Gratificadas (FG)
as funções de confiança integrantes do Plano Único de Classificação e Retribuição de Cargos e Empregos das instituições federais de ensino a que se refere o art. 3? da Lei n? 7.596, de 10 de
abril de 1987.
§ 1? Os atuais ocupantes das funções de confiança que
continuarem desempenhando as funções gratificadas, resultantes de transformação prevista neste artigo e bem assim os que
vierem a ser designados para essas funções, terão sua remuneração do cargo ou emprego de carreira acrescida dos valores
correspondentes a cada nível, constantes do anexo a esta medida provisória.
§ 2? Poderão ser designados para o exercício de Funções
Gratificadas pessoas não pertencentes ao quadro ou tabela permanente da instituição, até o máximo de dez por cento do total
das respectivas funções.
§ 3? Os valores referidos no § I? serão revistos nas mesmas bases e épocas de reajustamento geral dos vencimentos e
salários dos servidores públicos federais.
§ 4? Os ocupantes de Função Gratificada cumprirão, obrigatoriamente, regime de tempo integral.

Art. 2? O Poder Executivo fixará, mediante decreto, no
prazo de trinta dias contados da data da publicação desta medida provisória, o quadro distributivo das Funções Gratificadas,
por nível e para cada instituição.
Art. 3? Fica vedada, nas instituições federais de ensino, a
concessão de qualquer gratificação pela participação em órgão
de deliberação coletiva ou por serviços especiais.
Art. 4? Os efeitos financeiros decorrentes do disposto nos
artigos precedentes vigorarão a partir do primeiro dia do mês
subseqüente ao da publicação do decreto a que se refere o art.
2?
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Art. 5? O art. 8? do Decreto-Lei n? 465 121, deU de feverei_
ro de 1969, passa a vigorar com a seguinte redação:
«Art. 8? O pessoal docente das universidades e demais instituições federais de ensino superior terá direito a
trinta dias de férias anuais, feitas as competentes escalas
de modo a assegurar o cumprimento do disposto no § 2? do
art. 28 da Lei n? 5.540131, de 28 de novembro de 1968."
Art. 6? As relações jurídicas decorrentes da Medida Provisória n:' 228141, de 21 de setembro de 1990, serão disciplinadas
pelo Congresso Nacional, nos termos do disposto no parágrafo
único do art. 62 da Constituição da República Federativa do
Brasil.
Art. 7? Esta medida provisória entra em vigor na data de
sua publicação.
Art. 8? Revogam-se os arts. 32 e 38 do Plano Único de
Classificação e Retribuição de Cargos e Empregos, instituído
pelo Decreto n? 94.664151, de 23 de julho de 1987, o Decreto n?
95.689 161, de 29 de janeiro de 1988, e demais disposições em Contrário.
Brasília, 24 de outubro de 1990; 169? da Independência e
102? da República.
ITAMAR FRANCO

Carlos Chiarelli

MEDIDA PROVISÚRIA N? 252, DE 24 DE OUTUBRO
DE 1990
Transfere para o Banco Central do Brasil a responsabilidade pelo passivo em cruzados novos das instituições financeiras em
regime de liquidação extrajudicial, e dá outras providências.
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)

Coleção das
Coleção das
V. pág. 2931
Coleção das
Coleção das

Leis. Brasília,
Leis. Brasília,
deste volume.
Leis. Brasília,
Leis. Brasília,

(1):66. jan./mar. 1969.
(2):152, out./dez. 1968.
(7):193, jul./ago. 1987.
(2):107, jan/mar. 1988.
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o VICE-PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no exercício do
cargo de PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe confere o art. 62 da Constituição, adota a seguinte
medida provisória, com força de lei:
Art. I? Na hipótese de decretação do regime de liquidação
extrajudicial de que trata a Lei n? 6.024(11, de 13 de março de
1974, será de responsabilidade do Banco Central do Brasil o
passivo da instituição liquidanda correspondente aos saldos em
cruzados novos de que trata o art. 9? da Lei n? 8.024(21, de 12
abril de 1990, bem assim dos saldos em cruzados novos referidos no art. 2? desta Medida Provisória.
§ I? Ficarão automaticamente subtraídos das contas mantidas pela líquídanda, ou em seu nome, junto ao Banco Central.
do Brasil, os valores resultantes da transferência de que trata
este artigo.
§ 2? Se os valores de que trata o § I? forem insuficientes,
o Banco Central do Brasil sub-rogar-se-á perante a massa nos
direitos relativos à diferença.
Art. 2? É da responsabilidade do Banco Central do Brasil
a conversão, em cruzeiros, na forma do art. 7?, §§ l~ e 2?, da
Lei n? 8.024, de 12 de abril de 1990, dos cruzados novos referentes a obrigações antecipadas nos termos do art. 18, alínea b, da
Lei n? 6.024, de 13 de março de 1974.
Parágrafo único. O Banco Central do Brasil sub-rogar-se-á
perante a massa nos créditos relativos a essas conversões.
Art. 3? Na conversão dos valores de que tratam oS arts.
I? e 2?, o Banco Central do Brasil observará integralmente o
disposto na Lei n? 8.024, de 12 de abril de 1990.
Art. 4? Inexistindo dolo ou culpa, não se transmitirá à
instituição financeira in bonis a responsabilidade decorrente
das informações de instituições em liquidação extrajudicial que
com ela mantenham convênio para utilização da reserva bancária.
Art. 5? Fica o Conselho Monetário Nacional autorizado a
baixar as normas complementares necessárias ao cumprimento
desta medida provisória.
(1) Coleção das Leis. Brasília, (1):75, jan./mar. 1974.
(2) Coleção das Leis. Brasília, 182(2, t.1):724, mar./abr. 1990.
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Art. 6? As relações jurídicas decorrentes da Medida Provisória n'' 229131, de 21 de setembro de 1990, serão disciplinadas
pelo Congresso Nacional, nos termos do disposto no parágrafo
único do art. 62 da Constituição da República Federativa do
Brasil.
Art. 7? Esta medida provisória entra em vigor na data de
sua publicação.
Art. 8?

Revogam-se as disposições em contrário.

Brasília, 24 de outubro de 1990; 169? da Independência e
102? da República.
IT AMAR FRANCO
Zélia M. Cardoso de Mello

MEDIDA PROVISÚRIA N? 253, DE 24 DE OUTUBRO
DE 1990
Autoriza o Poder Executivo a abrir ao
Orçamento Fiscal da União, crédito extraordinário no valor de Cr$20.000.000.000,OO,
para os fins que especifica.

O VICE-PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no exercício do
cargo de PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe confere o art. 62, combinado com o § 3? do art. 167
da Constituição, adota a seguinte medida provisória, com força
de lei:
Art. I? Fica o Poder Executivo autorizado a abrir ao Orçamento Fiscal da União (Lei n? 7.999, de 31 de janeiro de 1990),
em favor de Encargos Financeiros da União -

Recursos sob

Supervisão do Ministério da Economia, Fazenda e Planejamento, crédito extraordinário no valor de CrS20.000.000.000,00 (vinte
bilhões de cruzeiros), para atender à programação constante do
Anexo I desta medida provisória.
Art. 2? Os recursos necessários à execução do disposto no
artigo anterior decorrerão do excesso de arrecadação das receitas do Tesouro Nacional.
(3) V. pág. 2933 deste volume.
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Art. 3? As relações jurídicas decorrentes da medida provisória n? 230, de 21 de setembro de 1990, serão disciplinadas pelo
Congresso Nacional, nos termos do disposto no parágrafo único
do art. 62 da Constituição.
Art. 4? Esta medida provisória entra em vigor na data de
sua publicação.
Art. 5? Revogam-se as disposições em contrário.
Brasília, 24 de outubro de 1990; 169? da Independência e
102? da República.
ITAMAR FRANCO

Zélia M. Cardoso de Mello

o anexo está publicado no DO

de 25.10.1990, pág. 20301.

MEDIDA PROVISORIA N? 254, DE 24 DE OUTUBRO
DE 1990
Altera disposições do Código de Processo Penal Militar. e dá outras providênciee.

O VICE-PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no exercício do
cargo de PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição
que lhe confere o artigo 62 da Constituição Federal, adota a seguinte medida provisória, com força de lei:
Art. I? Os ártigos 451, 452, 453, 454, 455, 456, 457, 463, 464
e 465 e respectivos parágrafos, do Decreto-Lei n? 1.002(11, de 21
de outubro de 1969, Código de Processo Penal Militar, passam a
vigorar com a seguinte redacão:
TÍTULO II
Dos Processos Especiais

CAPÍTULO I
Da Deserção em Geral
Termo de deserção.
«Art. 451. Consumado o crime de deserção,
Formalidades.
nos casos previstos na lei penal militar, o co(1) Coleção das Leis. Brasília, (7): 75, out./dez. 1969.
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mandante da unidade ou autoridade correspon.
dente, ou ainda a autoridade superior, fará lavrar, imediatamente, o respectivo termo, que
poderá ser impresso ou datilografado, sendo Por
ele assinado e por duas testemunhas idôneas,
além do militar incumbido da lavratura.
§ I? A contagem dos dias de ausência, necessionários à lavratura do termo de deserção,
iniciar-se-á à zero hora do dia seguinte àquele
em que for verificada a falta injustificada do
militar.
§ 2? No caso previsto no art. 190 do Códígo Penal Militar, a lavratura do termo será imediata.. ,
Efeitos do termo
de deserção.

«Art. 452. O termo de deserção tem o caráter de instrução provisória e destina-se a fornecer os elementos necessários à propositura da
ação penal, sujeitando, desde logo, o desertor ã
prísão..

Retardamento do
processo.

«Art. 453. O desertor que não for julgado
dentro em sessenta dias, a contar do dia de sua
apresentação voluntária ou captura, será posto
em liberdade, salvo se tiver dado causa ao retardamento do processo.»
CAPÍTULO II
Do Processo de Deserção de Oficial

Lavratura do termo
de deserção e sua
publicação
em boletim.

«Art. 454. Transcorrido o prazo para consumar-se O crime de deserção, o comandante da
unidade, ou autoridade correspondente, ou ainda a autoridade superior, fará lavrar o termo de
deserção circunstanciadamente, inclusive com a
qualificação do desertor, assinando-o com duas
testemunhas idôneas, publicando-se, em boletim
ou documento equivalente, o termo de deserção,
acompanhado da parte de ausência.
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Remessa do tenno
de deserção e
documentos à
Auditoria.

Autuação e vista
ao Ministério
Público.

Apresentação ou
captura do

desertor. Sorteio
do conselho.

Rito processual.

§ 1? O oficial desertor será agregado, permanecendo nessa situação ao apresentar-se ou
ser capturado, até decisão transitada em julgado.
§ 2? Feita a publicação, a autoridade militar remeterá, em seguida, o termo de deserção à
Auditoria competente, juntamente com a parte
de ausência, o inventário do material permanente da Fazenda Nacional e as cópias do boletim
ou documento equivalente e dos assentamentos
do desertor.
§ 3? Recebidos o termo de deserção e demais peças, o juiz-auditor mandará autuá-los e
deles dará vista, por cinco dias, ao procurar.
podendo este requerer o arquivamento, ou o que
for de direito, ou oferecer denúncia. se nenhuma
formalidade tiver sido omitida, ou após o cumprimento das diligências requeridas.
§ 4? Recebida a denúncia, o juiz-auditor
determinará seja aguardada a captura ou apresentação voluntária do desertor.»
«Art. 455. Apresentando-se ou sendo capturado o desertor, a autoridade militar fará a
comunicação ao juiz-auditor, com a informação
sobre a data e o lugar onde o mesmo se apresentou ou foi capturado, além de quaisquer outras
circunstâncias concernentes ao fato. Em seguida, procederá o juiz-auditor ao sorteio e à convocação do Conselho Especial de Justiça, expedindo o mandado de citação do acusado, para
ser processado e julgado. Nesse mandado, será
transcrita a denúncia.
§ 1? Reunido o Conselho Especial de Justiça, presentes o procurador, o defensor e o acusado, o presidente ordenará a leitura da denúncia, seguindo-se o interrogatório do acusado,
ouvindo-se, na ocasião, as testemunhas arroladas pelo Ministério Público. A defesa poderá
oferecer prova documental e requerer a inquiri-
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Julgamento.

ção de testemunhas, até o número de três, que
serão arroladas dentro do prazo de três dias e
ouvidas dentro do prazo de cinco dias, que o
conselho poderá prorrogar até o dobro, ouvido o
Ministério Público.
§ 2? Findo o interrogatório, e se nada for
requerido ou determinado, ou finda a inquirição
das testemunhas arroladas pelas partes e realizadas as diligências ordenadas, o presidente do
conselho dará a palavra às partes, para sustentação oral, pelo prazo máximo de trinta minutos, podendo haver réplica e tréplica por tempo
não excedente a quinze minutos, para cada uma
delas, passando o conselho ao julgamento,
observando-se o rito prescrito neste código.»

CAPÍTULO UI
Do Processo de Deserção de Praça com
ou sem Graduação e de Praça Especial
«Art. 456. Vinte e quatro horas depois de
iniciada a contagem dos dias de ausência de
uma praça, o comandante da respectiva subunidade, ou autoridade competente, encaminhará
parte de ausência ao comandante ou chefe da
respectiva organização, que mandará inventariar o material permanente da Fazenda N acional, deixado ou extraviado pelo ausente, com a
assistência de duas testemunhas idôneas.
§ I? Quando a ausência se verificar em subunidade isolada ou em destacamento, o respectivo comandante, oficial ou não, providenciará
o inventário, assinando-o com duas testemunhas idôneas.
Diligência para
§ 2? Após a parte de ausência e antes da
localização e
consumação da deserção, serão realizadas, por
retorno do ausente. determinação do comandante da subunidade ou
seu correspondente, ou, ainda, da autoridade

Inventário dos
bens deixados
ou extraviados
pelo ausente.
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superior, diligências para a localização e retorno do ausente a sua unidade, a fim de evitar a
deserção.
Parte de deserção.
§ 3? Decorrido o prazo para se configurar
a deserção, o comandante da subunidade ou autoridade correspondente encaminhará ao comandante, ou chefe competente, uma parte acompanhada do inventário e do termo de diligência.
Lavratura do termo
§ 4? Recebida a parte, de que trata o paráde deserção.
grafo anterior, fará o comandante, ou autor-idade correspondente, lavrar o termo de deserção,
onde se mencionarão todas as circunstâncias do
fato. Esse termo poderá ser lavrado por uma
praça, especial ou graduada, e será assinado pelo comandante e por duas testemunhas idôneas,
de preferência oficiais.
ExclusãO do serviço
§ 5? Consumada a deserção de praça espeativo, agregação e cial OU praça sem estabilidade, será ela imediaremessa à
tamente excluída do serviço ativo. Se praça esAuditoria.
tável, será agregada. fazendo-se, em ambos os
casos, publicação em boletim, ou documento
equivalente. do termo de deserção e remetendose, em seguida, os autos à Auditoria competente.»
Vista ao Ministério
Art. 457. Recebidos do comandante da
Público Militar.
Unidade ou da autoridade competente o termo

de deserção e a cópia do boletim, ou documento
equivalente que o publicou, acompanhados dos
demais atos lavrados, e dos assentamentos, o
juiz-auditor mandará autuá-los e deles dará vista por cinco dias, ao procurador, que requererá
o que for de direito, aguardando-se a captura ou
apresentação voluntária do desertor, se nenhuma formalidade tiver sido omitida, ou após o
cumprimento das diligências requeridas.
Inspeção de saúde
§ I? O desertor sem estabilidade que se
para fins de
apresentar ou for capturado deverá ser submetireínclusão.
do à inspeção de saúde e, quando julgado apto
para o serviço militar. será reincluído.
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Incapacidade para
serviço ativo.

§ 2? A ata de inspeção de saúde será remetida com urgência, à Auditoria a que tiverem sido distribuídos os autos, para que, em caso de
incapacidade definitiva, seja o desertor sem estabilidade isento da reinclusão e do processo,
sendo os autos arquivados, após o pronunciamento do representante do Ministério Público
Militar.

Notícia de
§ 3? Reincluída que seja a praça especial
reinclu_são ou _ . ou a praça sem estabilidade, ou procedida are.
reversao. Denúncia.
_ ,
.
versao da praça estável, o comandante da unidade providenciará, com urgência, sob pena de
responsabilidade, a remessa à Auditoria de cópia do ato de reinclusão ou do ato de reversão.
O juiz-auditor determinará sua juntada aos autos e deles dará vista do processo, por cinco
dias, ao procurador, que requererá o arquivamento, ou o que for de direito, ou oferecerá denúncia, se nenhuma formalidade tiver sido omitida, ou após o cumprimento das diligências requeridas.
Citação,

interrogatório e
inquirição de
testemunha.

Julgamento.

§ 4? Recebida a denúncia, determinará o
juiz-auditor a citação do acusado, realizando-se
em dia e hora, previamente designados, perante
o Conselho Permanente de Justiça, o interrogatório do acusado, ouvindo-se, na ocasião, as testemunhas arroladas pelo Ministério Público. A
defesa poderá oferecer prova documental e requerer a inquirição de testemunhas, até o número de três, que serão arroladas dentro do prazo
de três dias e ouvidas dentro de cinco dias, que
o conselho poderá prorrogar até o dobro, ouvido
o Ministério Público.
§ 5? Feita a leitura do processo, o presidente do conselho dará a palavra às partes, para sustentação oral, pelo prazo máximo de trinta minutos, podendo haver réplica e tréplica por
tempo não excedente a quinze minutos, para cada uma delas, passando o conselho ao julga-
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menta, observando-se o rito prescrito neste código.
Sentença
§ 6? Em caso de condenação do acusado, o
condenatória.
juiz-auditor fará expedir imediatamente, a deMandato de prisão. vida comunicação, à autoridade competente.
J

§ 7? Sendo absolvido o acusado, ou se este
absolutória.
já tiver cumprido a pena imposta na sentença, o
Alvará de soltura. juiz-auditor providenciará, sem demora, para

Sentença

que seja posto em liberdade, mediante alvará de
soltura, se por outro motivo não estiver preso.»
CAPÍTULO V
Do Processo de Crime de Insubmissão
«Art. 463. Consumado o crime de insubmissão, o comandante ou autoridade correspondente da unidade para que fora designado o insubmisso fará lavrar o termo de insubmissão,
circunstanciadamente, com indicação de nome,
filiação, naturalidade e classe a que pertencer o
insubmisso e a data em que este deveria
apresentar-se, sendo o termo assinado pelo referido comandante, ou autoridade correspondente,
e duas testemunhas idôneas, podendo ser impresso ou datilografado.
§ I? O termo, juntamente com os demais
Efeitos do termo
de insubmissão.
documentos relativos à insubmissão, tem o caráter de instrução provisória, destina-se a fornecer os elementos necessários à propositura da
ação penal, e é o instrumento legal autorizador
da captura do insubmisso, para efeito de incorporação.
Remessa do termo
§ 2? O comandante ou autoridade compede insubmissão e
tente que tiver lavrado o termo de insubmissão,
documentos à
remetê-lo-á à Auditoria, acompanhado de cópia
Auditoria.
autêntica do documento hábil que comprove o
conhecimento pelo insubmisso da data e local
de sua apresentação, e demais documentos.

Lavratura do termo
de insubmissão.
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Menagem e
inspeção de saúde.

Incapacidade para
o serviço militar.

Inclusão do
insubmisso.

§ 3? Recebido o termo de insubmissão e os
documentos que acompanham, o juiz-auditor determinará sua autuação e deles dará vista, por
cinco dias, ao procurador. que requererá o que
for de direito, aguardando-se a captura ou apresentação voluntária do insubmisso, se nenhuma
formalidade tiver sido omitida ou após cumprimento das diligências requeridas..
«Art. 464. O insubmisso que se apresentar
ou for capturado terá direito ao quartel por menagem e será submetido à inspeção de saúde. Se
incapaz, ficará isento do processo e da inclusão.
§ I? A ata de inspeção de saúde será, pelo
comandante da unidade ou autoridade competente, remetida, com urgência, à Auditoria a
que tiverem sido distribuídos os autos, para
que, em caso de incapacidade para o serviço militar, sejam arquivados, após pronunciar-se o
Ministério Público Militar.
§ 2? Incluído o insubmisso, o comandante
da unidade ou autoridade correspondente providenciará, com urgência, a remessa à Auditoria
de cópia do ato de inclusão. O juiz-auditor determinará sua juntada aos autos e deles dará
vista, por cinco dias, ao procurador, que poderá
requerer arquivamento, ou que for de direito, ou oferecer denúncia, se nenhuma formalidade tiver sido omitida ou após o cumprimento
das diligências requeridas.
§ 3? O insubmisso que não for julgado
dentro de sessenta dias, a contar do dia de sua
apresentação voluntária ou captura, sem que
para isso tenha dado causa, será posto em Iíberdade.»

°

Liberdade do
insubmisso.

°

«Art. 465. Aplica-se ao processo de ínsubmissão, para sua instrução e julgamento, o disposto para o processo de deserção, previsto nos
parágrafos 4?, 5?, 6? e 7? do artigo 457, deste cõdigo.»
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Art. 2? O Capítulo III do Título II do Livro n, do
Decreto-Lei n? 1.002, de 1969 (Código de Processo Penal Militar), passa a ter a seguinte redação: «Do Processo de Deserção
de Praça com ou sem Graduação e de Praça Especial.»
Art. 3? As relações jurídicas decorrentes da Medida Provisória n:' 231(2), de 21 de setembro de 1990, serão disciplinadas
pelo Congresso Nacional, nos termos do parágrafo único do art.
62 da Constituição.
Art. 4? Esta medida provisória entra em vigor na data de
sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Art. 5? Ficam revogados os arts. 458, 459 e o Capítulo IV
do Título II do Livro II (arts. 460, 461 e 462) do Decreto-Lei n?
1.002, de 21 de outubro de 1969, Código de Processo Penal Militar, bem como a letra c do art. 13 e demais disposições alusivas
ao Conselho de Justiça dos Corpos, Formações e Estabelecimentos do Exército, constantes do Decreto-Lei n? 1.003(31, de 21
de outubro de 1969, Lei de Organização Judiciária Militar.
Brasília, 24 de outubro de 1990; 169? da Independência e
102? da República.
ITAMAR FRANCO
Jarbas Passarinho
MEDIDA PROVISÚRIA N? 255, DE 24 DE OUTUBRO
DE 1990 (*)
Transforma funções do Grupo-Direção
e Assistência Intermediáries em funçdes de
Direção Intermediária e dá outras providências.

O VICE-PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no exercício do
cargo de PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe confere o art. 62 da Constituição, adota a seguinte
medida provisória, com força de lei:
(2) V. pág. 2935 deste volume.
(3) Coleção das Leis. Brasília, (7): 551, out./dez. 1969.

(*) Retificado no DO de 26.10.1990 {pág. 3373 deste volume).
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Art. I? São transformadas em funções de confiança de
Direção Intermediária - Código DI, sem aumento de despesa,
19.280 (dezenove mil, duzentas e oitenta) funções de confiança
do Grupo-Direção e Assistência Intermediárias (DAI), mantido
o valor unitário de Cr$10.675,95 (dez mil, seiscentos e setenta e
cinco cruzeiros e noventa e cinco centavos) mensais.
Art. 2? A Direção Intermediária corresponde o exercício
de atividade de chefia de seção, setor, núcleo, agência, posto Ou
equipe, em unidades centrais ou descentralizadas.
Art. 3? A designação para o exercício de Função de Direção Intermediária deverá recair, exclusivamente, em servidor
ocupante de cargo ou emprego efetivo do quadro ou tabela do
próprio órgão ou entidade, que guarde relação direta com as
competências das respectivas unidades organizacionais, cuja remuneração será acrescida do valor fixado no art. 1~.
§ 1~ No caso de insuficiência de servidores que preencham
os requisitos referidos no ceput ; a designação poderá recair, em
caráter excepcional, em outro servidor do órgão ou entidade.
§ 2? Um terço, no mínimo, dos servidores designados para
o exercício de Função de Direção Intermediária devem ser ocupantes de cargos ou empregos de nível médio.
Art. 4? O exercício de Função de Direção Intermediária
será considerado para efeito de progressão e ascensão funcional
e de escolha para o desempenho de cargos em comissão de nível
mais elevado.
Art. 5? Os servidores ocupantes de Função de Direção Intermediária ficam sujeitos ao regime de quarenta horas semanais de trabalho.
Art. 6? Fica o Poder Executivo autorizado a extinguir
25.453 (vinte e cinco mil, quatrocentos e cinqüenta e três) funções de confiança, remanescentes do Grupo-Direção e Assistência Intermediárias (DAI), criado com base no art. 4? da Lei n?
5.645 11), de 10 de setembro de 1970.
Art. 7? Os servidores ocupantes das funções a serem extintas com base no artigo anterior poderão, no interesse da administração, ser mantidos no exercício de suas atribuições até
(1) Coleção das Leis. Brasília, (7):79, out./dez. 1970.
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trinta dias após a publicação dos decretos de Estrutura Regimental dos órgãos ou entidades.
Art. 8? As relações jurídicas decorrentes das Medidas
Provisórias n?s 210(2) , de 22 de agosto de 1990, e 232(3 ) , de 21 de
setembro de 1990, serão disciplinadas pelo Congresso Nacional,
nos termos do disposto no parágrafo único do art. 62 da Constituição.
Art. 9? Esta medida provisória entra em vigor na data de
sua publicação.
ArL 10. Revogam-se as disposições em contrário.
Brasília, 24 de outubro de 1990; 169? da Independência e
102? da República.
ITAMAR FRANCO
J arhas Passarinho
MEDIDA PROVISÚRIA N? 256, DE 26 DE OUTUBRO
DE 1990
Dispõe sobre a garantia de Salário Efetivo e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição
que lhe confere o art. 62 da Constituição, adota a seguinte medida provisória, com força de lei:
Art. 1? Será assegurada a garantia do Salário Efetivo a
todo trabalhador, na primeira data-base respectiva, após o término do prazo de vigência estabelecido no último acordo, convenção ou sentença normativa de dissidio coletivo de trabalho.
Art. 2? Para os efeitos do disposto nesta medida provisória considera-se:
I - data-base a data de reajuste anual dos salários e fixação das demais condições de trabalho aplicáveis, pelo período
de um ano, aos contratos individuais de trabalho, relativos a
cada categoria profissional;

(2) Coleção das Leis. Brasília, 182(4);2511, jul./ago. 1990.
(3) V. pág. 2942 deste volume.
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U - Salário Efetivo aquele que assegure a reposiçao de
perdas salariais, na forma do art. 3?, considerada a vigência do
último acordo, convenção ou sentença normativa de dissídio CO~
letivo de trabalho; e
UI - Fator de Recomposição Salarial (FRS) a unidade de
valor para o cálculo do Salário Efetivo.
Art. 3? O Salário Efetivo de que trata esta medida provisória, expresso em FRS, será calculado:
I - dividindo-se o valor do salário de cada mês pelo FRS
correspondente ao dia do efetivo pagamento; e
U - extraindo-se a média aritmética do valor, em FRS,
dos salários dos meses de vigência do último acordo, convenção
ou sentença normativa de dissídio coletivo de trabalho.
§ I? Na hipótese de adiantamento de salário, no todo ou
em parte, far-se-á a divisão de que trata o inciso I, utilizando-se
o valor do FRS correspondente ao dia do efetivo pagamento de
cada parcela adiantada.
§ 2? Sem prejuízo do direito do empregado à respectiva
percepção, não serão computados, no cálculo do Salário Efetivo:
a) o décimo-terceiro salário ou gratificação equivalente;
b) as parcelas de natureza não habitual;
c) o abono de férias; e
d) as parcelas percentuais incidentes sobre o salário.
§ 3? As parcelas percentuais referidas na alínea d do parágrafo anterior serão aplicadas após a conversão do Salário Efetivo em cruzeiros, na forma do disposto no art. 4?
Art. 4? O Salário Efetivo, calculado na forma do disposto
no artigo anterior, será convertido em cruzeiros, pelo valor do
FRS correspondente ao último dia do mês relativo à data-base
de que trata o art. I?
Art. 5? O valor do FRS será de Cr$I,OO (um cruzeiro), em
primeiro de março de 1989, sendo corrigido pela variação pro
rata dia do Índice de Preços ao Consumidor (IPC), calculado
pela Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística
(IBG E), correspondente ao mês seguinte ao de referência do
FRS.
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§ 1? O Ministro da Economia, Fazenda e Planejamento divulgará, no primeiro dia útil de cada mês, tabela atualizada dos
valores do FRS, tomando por base o valor estimado do IPC referente aos meses que ainda não tenham sido calculados.
§ 2? O FRS será automaticamente extinto em 1? de agosto
de 1991.
Art. 6? Na hipótese de o valor estimado do IPC ser diferente do efetivamente verificado, com a conseqüente alteração
nos valores do FRS, e observado o princípio da irredutibilidade
salarial, no segundo mês após a data-base definida no art. I?,
será corrigido o Salário Efetivo e pagas as diferenças entre o
valor corrigido e os salários já pagos desde a data-base:
I - recalculando-se o seu valor pela aplicação da tabela
atualizada do FRS, conforme disposto no art. 3? e convertendoo em cruzeiros, de acordo com o art. 4?; e
II - subtraindo-se do valor calculado, nos termos do disposto no inciso anterior, o valor do salário acordado na database e aplicando-se sobre as diferenças mensais devidas a variação acumulada do IPC, respectivamente no bimestre e no
mês anterior.
Art. 7? O disposto nos artigos anteriores não impede que
o empregador, respeitado o princípio da irredutibilidade salarial, efetue ajustes nos salários de seus empregados, de modo a
preservar a respectiva estrutura de cargos e, salários ou quadro
de carreira.
Art. 8? Respeitada a livre negociação salarial entre empregados e empregadores, nos termos do disposto no art. 3? da Lei
n? 8.030(1 ) , de 12 de abril de 1990, todos e quaisquer reajustes salariais ocorrerão:
I - na data-base referente à respectiva categoria profis-

sional, e
II - uma única vez, entre a data-base de cada ano e a do
ano imediatamente posterior, salvo se de outra forma estiver re-

gulado por acordo ou convenção coletiva de trabalho ou por
sentença normativa de dissidio coletivo de trabalho.

(1) Coleção das Leis. Brasília, 182(2, t.l):779, mar./abr. 1990.
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Art. 9? É devido aos trabalhadores, no mês de agosto de
1990, um abono no valor de Cr$3.000,00 (três mil cruzeiros), desde que o valor do salário referente ao mês de agosto de 1990, somado ao valor do abono concedido, não ultrapasse a
Cr$26.017,30 (vinte e seis mil, dezessete cruzeiros ,e trinta centavos).
§ 1? Se a soma referida no caput deste artigo ultrapassar a
Cr$26.017,30 o abono será reduzido de forma a garantir a condição estabelecida no caput.
§ 2? O abono a que se refere este artigo não será íncorporado aos salários, a qualquer título, nem será sujeito a quaisquer incidências de caráter tributário ou previdenciário.
Art. 10. É vedado o repasse aos preços dos reajustes salariais e do abono de que trata esta medida provisória.
Parágrafo único. A inobservãncia do disposto neste artigo
constituirá a infração de que trata a alínea a do art. 11, e importará na aplicação das penalidades previstas no caput do art. 11
e no art. 12, todos da Lei Delegada n? 4(2), de 26 de setembro de
1962, com as modificações introduzidas pelas Leis n?s 7.784(31,
de 28 de junho de 1989, e 8.035(41, de 27 de abril de 1990.
Art. 11. O disposto nesta medida provisória, à exceção do
estipulado no art. 9?, não se aplica:
I - aos vencimentos, soldos e remunerações e vantagens
pecuniárias de servidores públicos civis e militares da Administração Pública Federal direta, autárquica e fundacional; e
II - às rendas mensais dos beneficios pagos pela Previdência Social ou pela União.
Art. 12. O Ministro da Economia, Fazenda e Planejamento
expedirá as instruções que se fizerem necessárias à execução do
disposto nesta medida provisória.
Art. 13. As relações jurídicas decorrentes das Medidas
Provisórias n?s 193 (5), de 25 de junho de 1990, 199(6), de 26 de ju(2) Coleção das Leis. Brasília, (5):19, jul./set. 1962.
(3) Coleção das Leis. Brasília, 181(3):889, maio/jun. 1989.
(4) Coleção das Leis. Brasília, 182(2, t.1):806, mar./abr. 1990.
(5) Coleção das Leis. Brasília, 182(3):1858, maio/jun. 1990.
(6) Coleção das Leis. Brasília, 182(4):2487, jul.Zago. 1990.
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lho de 1990, 211171, de 24 de agosto de 1990, alterada pela Medida
Provisória n? 219(8), de 4 de setembro de 1990, e 234191, de 26 de
setembro de 1990, serão disciplinadas pelo Congresso Nacional,
nos termos do disposto no parágrafo único do art. 62 da Constituição da República Federativa do Brasil.
Art. 14. Esta Medida Provisória entra em vigor na data de
sua pnblicação.
Art. 15. Revogam-se as disposições em contrário.
Brasília, 26 de outubro de 1990; 169? da Independência e
102? da República.
FERNANDO COLLOR
Zélia M. Cardoso de Mello
Antonio Megri

MEDIDA PROVISÓRIA N? 257, DE 31 DE OUTUBRO
DE 1990
Dispõe sobre a aplicação financeira de
recursos recolhidos ao FNDE, e dá outras
providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição
que lhe confere o artigo 62 da Constituição, adota a seguinte
medida provisória, com força de lei:
Art. I? Os recursos recolhidos pelas empresas ao Fundo
Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE), à conta do
Salário-Educação, destinado ao programa de concessão de bolsas de estudo, poderão ser aplicados em títulos do Tesouro Nacional, por intermédio do Banco Central do Brasil.
Parágrafo único. O produto das aplicações deverá ser destinado a programas educacionais, observada a programação prevista no orçamento da União.
(7) Coleção das Leis. Brasília, 182(4):2512, Iul.Zago. 1990.
(8) V. pág. 2913 deste volume.
(9) Ibidem, pág. 2945 deste volume.
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Art. 2? As relações jurídicas decorrentes das medidas provisórias n?s 194(11, de 29 de junho de 1990, 203(21, de 2 de agosto
de 1990, 213 131, de 30 de agosto de 1990, e 235 (4) , de 28 de setembro de 1990, serão dísciplinadas pelo Congresso Nacional, nos
termos do disposto no parágrafo único do art. 62 da Constituí.
ção da República Federativa do Brasil.
Art. 3? Esta medida provisória entra em vigor na data de
sua publicação.
Art. 4? Revogam-se as disposições em contrário.
Brasília, 31 de outubro de 1990; 169? da Independência e
102? da República.
FERNANDO COLLOR

Carlos Chiarelli
MEDIDA PROVISÓRIA N? 258, DE 31 DE OUTUBRO
DE 1990
Dispõe sobre a extinção da Contribuição Sindical, de que tratam os artigos 578 a
610 da Consolidação das Leis do Trabalho,
e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição
que lhe confere o art. 62 da Constituição, adota a seguinte medi·
da provisória, Com força de lei:
Art. I? Fica extinta a Contribuição Sindical, de que tratam os artigos 578 a 610 da Consolidação das Leis do Trabalho.
Art. 2? As relações jurídicas decorrentes das Medidas
Provísórías n? 215(11, de 30 de agosto de 1990, e n? 236 121, de 28
de setembro de 1990, serão disciplinadas pelo Congresso N acional, nos termos do disposto no parágrafo único do art. 62 da
Constituição.
(1) Coleção das Leis. Brasília, 182(3):1861, maío/jun. 1990.
(2) Coleção das Leis. Brasília, 182(4):2498, jul./ago. 1990.
(3) Ibidem, pág. 2521.
(4) V. pág. 2949 deste volume.

(1) Coleção das Leis. Brasília, 182(4):2523, jul./ago. 1990.
(2) V. pág. 2950 deste volume.
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Art. 3'? Esta medida provrsorra entra em vigor na data de
sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 31 de outubro de 1990; 169? da Independência e
102? da República.
FERNANDO COLLOR

Antonio Magri

Col, Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília,

182(5):2909\~3005, set./out.
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DECRETOS LEGISLATIVOS

Faço saber que o CONGRESSO NACIONAL aprovou, nos
termos do art. 49, inciso I, da Constituição, e eu, NELSON
CARNEIRO, Presidente do Senado Federal, promulgo o seguinte
DECRETO LEGISLATIVO N? 25, DE 1990
Aprova o texto do Protocolo que Modifica a Convenção para Evitar a Dupla Tributação e Prevenir a Evasão Fiscal concernente à Tributação da Renda, firmado em
Brasília, entre o Governo da República Federativa do Brasil e o Governo da República da Finlândia, em 12 de junho de 1989.

Art. I? É aprovado o texto do Protocolo que Modifica a
Convenção para Evitar a Dupla Tributação e Prevenir a Evasão
Fiscal concernente à Tributação da Renda, firmado em Brasília,
entre o Governo da República Federativa do Brasil e o Governo
da República da Finlândia, em 12 de junho de 1989.
Parágrafo único. São sujeitos à aprovação do Congresso
Nacional quaisquer atos que possam resultar em revisão do referido Acordo.
Art. 2: Este decreto legislativo entra em vigor na data de
sua publicação.
Senado Federal, 14 de setembro de 1990.
SENADOR NELSON CARNEIRO
Presidente

o texto da convenção acompanha publicação deste decreto legislativo no
nCN. Seção lI, de 15.9.1990.
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Faço saber que o CONGRESSO NACIONAL, aprovou, nos
termos do art. 49, inciso I, da Constituição, e eu, ALEXANDRE COSTA, 2? Vice-Presidente do Senado Federal, no
exercício da Presidência promulgo o seguinte
DECRETO LEGISLATIVO N? 26, DE 1990
Aprova o texto do Acordo sobre Prevenção, Controle, Fiscalização e Repressão
ao Uso Indevido e ao Tráfico Ilícito de Entorpecentes e de Substâncias Psicotrópicas,
celebrado entre o Governo da República Federativa do Brasil e o Governo da Repúbli·
ca da Venezuela, assinado em Brasília, em
3 de junho de 1987.

Art. I? É aprovado o texto do Acordo sobre Prevenção,
Controle, Fiscalização e Repressão ao Uso Indevido e ao Tráfico Ilícito de Entorpecentes e de Substâncias Psicotrópicas, celebrado entre o Governo da República Federativa do Brasil e o
Governo da República da Venezuela, em Brasília, em 3 de junho
de 1987.
Parágrafo único. Quaisquer atos ou ajustes complementares
que possam resultar na revisão ou modificação do presente
Acordo são sujeitos à aprovação do Congresso Nacional.
Art. 2? Este decreto legislativo entra em vigor na data de
sua publicação.
Senado Federal, 14 de setembro de 1990.
SENADOR ALEXANDRE COSTA
2? Vice-Presidente, no exercício
da Presidência

o texto do acordo acompanha publicação deste decreto no DCN, Seção H,
de 15.9.1990.
Faço saber que o CONGRESSO NACIONAL aprovou, e eu,
ALEXANDRE COSTA, 2? Vice-Presidente do Senado Federal,
no exercício da Presidência, nos termos do art. 48, item 28, do
Regimento Interno, promulgo o seguinte
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DECRETO LEGISLATIVO N? 27, DE 1990 (*)
Ratifica, nos termos do art. 36 do Ato
das Disposições Constitucionais Transitórias, o Fundo Especial do Senado Federal,
o Fundo do Centro Gráfico do Senado Federal e o Fundo de Informática e Processamento de Dados do Senado Federal.

Art. I? São ratificados, nos termos do art. 36 do Ato das
Disposições Constitucionais Transitórias, o Fundo Especial do
Senado Federal, instituído pela Lei n? 7.432, de 18 de dezembro
de 1985, o Fundo do Centro Gráfico do Senado Federal, instituído pelo Ato n? 13, de 1974, da Comissão Diretora do Senado
Federal e o Fundo de Informática e Processamento de Dados do
Senado Federal, instituído pelo Ato da Comissão Diretora do
Senado Federal n? 14, de 1974, alterado pelo Ato da Comissão
Diretora n? 18, de 1976.
Art. 2? Este decreto legislativo entra em vigor na data de
sua publicação.
SENADO FEDERAL, 14 de setembro de 1990.
SENADOR ALEXANDRE COSTA
2? Vice-Presidente, no exercício
da Presidência
(*) Publicado no DCN, Seção II, de 15.9.1990.

Faço saber que o CONGRESSO NACIONAL aprovou, e eu,
ALEXANDRE COSTA, 2? Vice-Presidente do Senado Federal,
no exercício da Presidência, nos termos do art. 48, item 28, do
Regimento Interno, promulgo o seguinte
DECRETO LEGISLATIVO N? 28, DE 1990
Aprova o texto da Convenção sobre os
Direitos da Criança, adotada pela Assembléia Geral das Nações Unidas, em 20 de
novembro de 1989 e assinada pelo Governo
brasileiro, em 26 de janeiro de 1990.

Art. I? E aprovado o texto da Convenção sobre os Direitos
da Criança, adotada pela Assembléia Geral das Nações Unidas,
em 20 de novembro de 1989 e assinada pelo Governo brasileiro,
em 26 de janeiro de 1990.
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 182(5):3007-3018, set.lout. 1990.
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Parágrafo umco. São sujeitos à aprovação do Congresso
Nacional quaisquer atos que possam resultar em revisão da referida Convenção, bem como quaisquer ajustes complementares
que, nos termos do art. 49, inciso I da Constituição, acarretem
encargos ou compromissos gravosos ao patrimônio nacional.
Art. 2? Este decreto legislativo entra em vigor na data de
sua publicação.
Senado Federal, 14 de setembro de 1990.
SENADOR ALEXANDRE COSTA
2? Vice·Presidente, no exercício
da Presidência
O texto da convenção acompanha publicação deste decreto legislativo no
DCN, Seção rr, de 15.9.1990.

Faço saber que o CONGRESSO NACIONAL aprovou, nos
termos do art. 49, inciso I, da Constituição, e eu, ALEXANDRE COSTA, 2? Vice-Presidente do Senado Federal, no
exercício da Presidência, promulgo o seguinte
DECRETO LEGISLATIVO N? 29, DE 1990
Aprova o texto do Protocolo de Emenda à Convenção de A viação Civil Internacional (Artigo 83 Bis), assinado em Montreal, a 6 de outubro de 1980.

Art. I? É aprovado o texto do Protocolo de Emenda à Convenção de Aviação Civil Internacional (Artigo 83 Bis), assinado
em Montreal, a 6 de outubro de 1980.
Parágrafo único. São sujeitos à aprovação do Congresso
Nacional quaisquer atos que se destinem a estabelecer ajustes
complementares.
Art. 2? Este decreto legislativo entra em vigor na data de
sua publicação.
Senado Federal, 18 de setembro de 1990.
SENADOR ALEXANDRE COSTA
2? Vice-Presidente, no exercício
da Presidência

o texto do protocolo acompanha publicação deste decreto legislativo no
DCN, Seção II, de 19.9.1990.
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 182(5):3007-3018, set.lout. 1990.
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Faço saber que o CONGRESSO NACIONAL aprovou, e eu,
ALEXANDRE COSTA, 2~ Více-Presídento do Senado Federal,
no exercício da Presidência, nos termos do art. 48, item 28, do
Regimento Interno, promulgo o seguinte
DECRETO LEGISLATIVO

N~

30, DE 1990

Ratifica a existência do Fundo de Desenvolvimento do Ensino Profissional Marítimo.

Art. 1~ É ratificada, nos termos do art. 36 do Ato das Dísposições Constitucionais Transitórias, a existência do Fundo de
Desenvolvimento do Ensino Profissional Marítímo, instituído
pelo Decreto-Lei n~ 828, de 5 de dezembro de 1969.
Art. 2~ Este decreto legislativo entra em vigor na data de
sua publicação.
Senado Federal, 18 de setembro de 1990.
SENADOR ALEXANDRE COSTA
2? Vice-Presidente, no exercício
da Presidência
Faço saber que o CONGRESSO NACIONAL aprovou, nos
termos do art. 49, inciso I, da Constituição, e eu, NELSON
CARNEIRO, Presidente do Senado Federal, promulgo o seguinte
DECRETO LEGISLATIVO N~ 31, DE 1990
Aprova o texto do Convênio de Cooperação Judiciária em Matéria Civil, celebrado entre o Governo da República Federativa do Brasil e o Reino da Espanha, em Madrid, em 13 de abril de 1989.

Art. 1 ~ É aprovado o texto do Convênio de Cooperação
Judiciária em Matéria Civil, celebrado entre o Governo da República Federativa do Brasil e o Reino da Espanha, em Madrid,
em 13 de abril de 1989.
Art. 2~ Quaisquer atos ou ajustes complementares de que
possa resultar a revisão ou modificação do presente documento,
são sujeitos à aprovação do Congresso Nacional.
Cal. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 182(5):3007-3018, set./out. 1990.
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Art. 3? Este decreto legislativo entra em vigor na data de
sua publicação.
Senado Federal, 16 de outubro de 1990.
SENADOR NELSON CARNEIRO
Presidente

o texto do convento acompanha publicação deste decreto legislativo no
DCN, Seção II. de 17.10.1990.

Faço saber que o CONGRESSO NACIONAL aprovou, nos
termos do art. 49, inciso I, da Constituição, e eu, NELSON
CARNEIRO, Presidente do Senado Federal, promulgo o seguinte
DECRETO LEGISLATIVO N? 32, DE 1990
Aprova o texto do Acordo, por Troca
de Notas, sobre Concessão de um Empréstimo pelo Japão, nos termos do Plano de Reciclagem Financeira, celebrado entre o Governo da República Federativa do Brasil e
o Governo do Japão, em Brasília, a 10 de
novembro de 1989.

Art. I? É aprovado o texto do Acordo, por Troca de Notas, sobre Concessão de um Empréstimo pelo Japão, nos termos
do Plano de Reciclagem Financeira, celebrado entre o Governo
da República Federativa do Brasil e o Governo do Japão, em
Brasilia, a 10 de novembro de 1989.
Parágrafo único. Quaisquer atos ou ajustes complementares de que possa resultar a revisão ou modificação do presente
documento são sujeitos à aprovação do Congresso Nacional.
Art. 2? Cada um dos acordos de empréstimo a serem firmados entre os mutuários brasileiros e o Fundo de Cooperação
Econômica Ultramarina são sujeitos à aprovação do Senado Federal, nos termos do inciso V, do art. 52, da Constituição Federal.
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 182(5):3007-3018, set.lout. 1990.
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Art. 3? Este decreto legislativo entra em vigor na data de
sua publicação.
Senado Federal, 25 de outubro de 1990.
SENADOR NELSON CARNEIRO
Presidente

o texto do acordo acompanha publicação deste decreto legislativo no DCN.
Seção Ll, de 26.10.1990.
Faço saber que o CONGRESSO NACIONAL aprovou, nos
termos do art. 49, inciso I, da Constituição, e eu, NELSON
CARNEIRO, Presidente do Senado Federal, promulgo o seguinte
DECRETO LEGISLATIVO N? 33, DE 1990
Aprova o texto da Convenção n? 147

da Organização Internacional do Trabalho
(OIT) sobre Normas Mínimas da Marinha
Mercante. adotada em Genebra, em 1976,
durante a 62~ Sessão da Conferência Internacional do Trabalho.

Art. I? É aprovado o texto da Convenção n? 147 da Organização Internacional do Trabalho (OIT) sobre Normas Mínimas
da Marinha Mercante, adotada em Genebra, em 1976, durante a
62? Sessão da Conferência Internacional do Trabalho.
Art. 2? Este decreto legislativo entra em vigor na data de
sua publicação.
Senado Federal, 25 de outubro de 1990.
SENADOR NELSON CARNEIRO
Presidente

o texto da convenção acompanha publicação deste decreto legislativo no
DCN, Seção n, de 26.10.1990.
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 182(5):3007-3018, set.lout. 1990.
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Faço saber que o CONGRESSO NACIONAL aprovou, nos
termos do art. 49, inciso I, da Constituição, e eu, NELSON
CARNEIRO, Presidente do Senado Federal, promulgo o seguín,
te
DECRETO LEGISLATIVO N? 34, de 1990
Aprova os textos do Acordo de COOpe_
ração Científica, Técnica e Tecnológica e do
Protocolo Complementar ao Acordo de Cooperação Científica, Técnica e Tecnológica
celebrados em Maputo, em 1~ de junho d~
1989, entre o Governo da República Federativa do Brasil e o Governo da República Popular de Moçembique.

Art. I? São aprovados os textos do Acordo de Cooperação
Científica, Técnica e Tecnológica e do Protocolo Complementar
ao Acordo de Cooperação Científica, Técnica e Tecnológica, Celebrados entre o Governo da República Federativa do Brasil e o
Governo da República Popular de Moçambique, em Maputo, em
I? de junho de 1989.
Parágrafo único. São sujeitos à aprovação do Congresso
Nacional quaisquer atos que possam resultar em revisão do referido Acordo.
Art. 2? Este decreto legislativo entra em vigor na data de
sua publicação.
Senado Federal, 25 de outubro de 1990.
SENADOR NELSON CARNEIRO
Presidente
o texto do acordo acompanha publicação deste decreto legislativo no nCN,
Seção lI, de 26.10.1990.

Faço saber que o CONGRESSO NACIONAL aprovou, nos
termos do art. 49, inciso I, da Constituição, e eu, NELSON
CARNEIRO, Presidente do Senado Federal, promulgo o seguinte
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 182(5):3007-3018, set.lout. 1990.
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DECRETO LEGISLATIVO N? 35, DE 1990
Aprova o texto do Ajuste Complementar entre o Governo da República Federativa do Brasil e o Governo da República do
Paraguai sobre a Constituição de um Programa de Cooperação Técnica, assinado em
Assunção, em 10 de novembro de 1989.

Art. I? É aprovado o texto do Ajuste Complementar entre
o Governo da República Federativa do Brasil e o Governo da
República do Paraguai sobre a Constituição de um Programa de
Cooperação Técnica, assinado em Assunção. em 10 de novembro de 1989.
Parágrafo único. São sujeitos à aprovação do Senado Federal, nos termos do inciso V, do art. 52, da Constituição Federal, quaisquer acordos ou empréstimos a serem firmados pelo
Grupo de Trabalho de Cooperação Técnica Binacional, mencionado no Ajuste Complementar referido no caput deste artigo.
Art. 2? Este decreto legislativo entra em vigor na data de
sua publicação.
Senado Federal, 25 de novembro de 1990.
SENADOR NELSON CARNEIRO
Presidente

o texto do ajuste complementar acompanha publicação deste decreto legislativo no DCN, Seção II, de 26.10.1990.
Faço saber que o CONGRESSO NACIONAL aprovou, nos
termos do art. 49, inciso I, da Constituição, e eu, NELSON
CARNEIRO, Presidente do Senado Federal, promulgo o seguinte
DECRETO LEGISLATIVO N? 36, DE 1990
Aprova o texto do Convênio de Defesa
Fitossanitária entre o Governo da República Federativa do Brasil e o Governo da Es·
panha, concluído em Madrid, em 12 de abril
de 1984.

Art. I? É aprovado o texto do Convênio de Defesa Fitossanitária entre o Governo da República Federativa do Brasil e o
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 182(5):3007-3018, set.lout. 1990.
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Governo da Espanha, concluído em Madrid, em 12 de abril de
1984.
Parágrafo único. São sujeitos à aprovação do Congresso
N acional quaisquer atos de que possa resultar revisão do Acordo, bem como aqueles que se destinem a estabelecer Ajustes
Complementares ao mesmo.
Art. 2~ Este decreto legislativo entra em vigor na data de
sua publicação.
Senado Federal, em 26 de outubro de 1990.
SENADOR NELSON CARNEIRO
Presidente

o texto do convemo acompanha publicação deste decreto legislativo no
DCN, Seção 11, de 27.10.1990.
Faço saber que o CONGRESSO NACIONAL aprovou, nos
termos do art. 49, inciso I, da Constituição, e eu, NELSON
CARNEIRO, Presidente do Senado Federal, promulgo o seguinte
DECRETO LEGISLATIVO

N~

37, DE 1990

Autoriza a edeseo do Brasil à Convenção sobre a Conservação das Focas Antárticas, adotada em Londres, em 1? de junho de
1972.

Art. I? É o Poder Executivo autorizado a aderir à Convenção sobre a Conservação das Focas Antárticas, adotada em
Londres, em 1~ de junho de 1972.
Art. 2~ Este decreto legislativo entra em vigor na data de
sua publicação.
Senado Federal, 26 de outubro de 1990.

SENADOR NELSON CARNEIRO
Presidente

o texto da convenção acompanha publicação deste decreto legislativo no
DCN, Seção lI, de 27.10.1990.
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 182(5):3007-3018, set.lout. 1990.
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Faço saber que o CONGRESSO NACIONAL aprovou, nos
termos do art. 49, inciso I, da Constituição, e eu, NELSON
CARNEIRO, Presidente do Senado Federal, promulgo o seguinte
DECRETO LEGISLATIVO N? 38, DE 1990
Aprova o Texto da Altereçõo do Convênio Constitutivo do Banco Interamericano
de Desenvolvimento (BID), adotado pela
Assembléia dos Governadores, em 24 de dezembro de 1987, com voto favorável do Governador brasileiro, mediante Resolução
AG-8/87.

Art. l? É aprovada a Resolução AG-8/87, de 24 de dezembro de 1987, adotada pela Assembléia dos Governadores, com
voto favorável do Governador brasileiro do Banco InteramericanO de Desenvolvimento (BID), que introduziu alterações no
Convênio Constitutivo do Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID)_
Art. 2? Este decreto legislativo entra em vigor na data de
sua publicação.
Senado Federal, 26 de outubro de 1990.
SENADOR NELSON CARNEIRO
Presidente

o texto da resolução acompanha publicação deste decreto legislativo no
DCN, Seção n, de 27.10.1990.
Faço saber que o CONGRESSO NACIONAL aprovou, nos
termos do art. 49, inciso I, da Constituição, e eu, NELSON
CARNEIRO, Presidente do Senado Federal, promulgo o seguinte
DECRETO LEGISLATIVO N? 39, DE 1990
Aprova o texto do Acordo de Cooperação Cultural entre o Governo da República
Federativa do Brasil e o Governo da República Popular de Moçembíque, celebrado
em Maputo, em 1? de junho de 1989.
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 182(5):3007-3018, set.!out. 1990.
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Art. 1? É aprovado O Acordo de Cooperação Cultural entre o Governo da República Federativa do Brasil e o Governo
da República Popular de Moçambique, celebrado em Maputo,
em 1? de junho de 1989.
Art. 2? São sujeitos à aprovação do Congresso N acionaI
quaisquer atos que possam resultar em revisão do referido
Acordo.
Art. 3? Este decreto legislativo entra em vigor na data de
sua publicação.
Senado Federal, 29 de outubro de 1990.
SENADOR NELSON CARNEIRO
Presidente

o texto do acordo de Cooperação Cultural acompanha publicação deste decreto legislativo no DCN, Seção lI, de 30.10.1990.

Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 182(5):3007-3018, set.lout. 1990.

RESOLUÇÚES

Faço saber que o SENADO FEDERAL aprovou, e eu,
MENDES ÇANALE, Primeiro-Secretário, no exercício da Presidência, nos termos do art. 48, item 28, do Regimento Interno,
promulgo a seguinte
RESOLUÇÃO N? 41, DE 1990
Autoriza o Governo do Estado de São
Paulo a emitir Letras Financeiras do Tesouro do Estado de São Paulo (LFTP) em
substituição a 160.420.000 {LFTP} que vencem no segundo semestre de 1990.

Art. 1? É O Governo do Estado de São Paulo autorizado,
nos termos do art. 9? da Resolução n:' 94, de 15 de dezembro de
1989, do Senado Federal, a emitir, mediante registro no Banco
Central do Brasil, Letras Financeiras do Tesouro do Estado de
São Paulo (LFTP), em quantidade limitada à estritamente necessária para o resgate de 160.420.000 (cento e sessenta milhões,
quatrocentos e vinte mil) Letras Financeiras do Tesouro do Estado de São Paulo (LFTP), que vencem no segundo semestre de
1990, deduzida a parcela de doze por cento a título de juros.
Parágrafo único. A emissão e a colocação dos títulos a que
se refere este artigo será efetuada com observância às seguintes
condições básicas:
a) quantidade: a ser definida na data de resgate dos títulos
a serem substituídos, deduzida a parcela de doze por cento a
título de juros;
b) valor nominal unitário: Cr$1,00 (um cruzeiro);
c) modalidade: nominativa-transferível;
CoL Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 182(5);3019-3025, set.!out. 1990.
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d) prazo de resgate dos títulos: 1.825 dias;
e) forma de colocação: através de ofertas públicas, nos termos da Resolução n? 565, de 20 de setembro de 1979, do Senado
Federal;
f) rendimentos: igual ao das Letras Financeiras do Tesouro
NacionaI (mesma taxa referencial);

g) características dos títulos a serem substituídos:
Vencimento
Quantidade
15.09.90
67.870.000
15.12.90
92.550.000
Total
160.420.000
h) previsão de colocação e vencimento dos títulos a serem.

emitidos:

Vencimento
15.09.95
15.12.95

Colocação
17.09.90
17.12.90

Título
521825
521825

Data-Base
15.09.90
15.12.90

i) autorização legislativa: Lei n? 5.684, de 28 de maio de
1987; Decretos n?s 29.526 e 30.261; de 18 de janeiro de 1989 e 16
de agosto de 1989, respectivamente, e Resoluções n?s 5, de 19 de
janeiro de 1989 e 13, de 10 de março de 1989, do Senado Federal.

Art. 2?

A presente autorização tem validade restrita ao

corrente exercício.

Art. 3?
blicação.

Esta resolução entra em vigor na data de sua pu-

Senado Federal, 14 de setembro de 1990.
SENADOR MENDES CANALE
Primeiro-Secretário. no exercício
da Presidência
Faço saber que o SENADO FEDERAL aprovou, e eu,
ALEXANDRE COSTA, 2? Vice-Presidente, no exercício da Presidência, nos termos do art. 48, item 28, do Regimento Interno,
promulgo a seguinte
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 182(5):3019-3025, set./out. 1990.
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RESOLUÇÃO N? 42, DE 1990
Autoriza a Prefeitura Municipal do Rio

de J aneíro a emitir e a colocar no mercado,
através de ofertas públicas, Letras Financeiras do Tesouro do Município (LFTMRio).

Art. 1? É a Prefeitura Municipal do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, nos termos do art. 9? da Resolução n? 94,
de 15 de dezembro de 1989, do Senado Federal, autorizada a
emitir e a colocar no mercado, através de ofertas públicas, Letras Financeiras do Tesouro do Municipio (LFTM-Rio), no montante necessário ao resgate de 13.450.600 Letras Financeiras do
Tesouro do Município (LFTM-Rio).
Art. 2? A operação obedecerá às seguintes condições:
a) quantidade: a ser definida na data de resgate dos titulos
a serem substituídos, deduzida a parcela de doze por cento a
titulo de juros;
b) modalidade: nomiuativa-transferivel;
c) rendimentos: igual ao das Letras Financeiras do Tesouro
Nacional (mesma taxa referencial);
d) prazo: 1.461 dias;
e) valor nominal: Cr$1,00 (um cruzeiro);
f) características dos títulos a serem substituídos:
Vencimento
Quantidade
15.07.90
4.627.500
15.09.90
4.812.600
15.10.90
4.010.500
Total
13.450.600
g) previsão de colocação e vencimento dos títulos a serem
emitidos:
Colocação
Vencimento
Título
Data-Base
01.08.90
01.07.94
681461
15.07.90
15.09.90
01.09.94
681461
15.09.90
15.10.90
01.10.94
681461
15.10.90
h) forma de colocação: através de ofertas públicas, nos termos da Resolução n? 565, de 29 de setembro de 1979, do Banco
Central;
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 182(5):3019-3025, set./out. 1990.
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i) autorização legislativa: Lei n? 1.373, de 26 de janeiro de
1989 e Decreto n:' 8.355, de 26 de janeiro de 1989.
Art. 3? A autorização de que trata esta resolução deverá
ser exercida até o dia 15 de outubro de 1990.
Art. 4? Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.
Senado Federal, 18 de setembro de 1990.

SENADOR ALEXANDRE COSTA
2? Vice-Presidente, no exercício
da Presidência

Faço saber que o SENADO FEDERAL aprovou, e eu,
ALEXANDRE COSTA, 2? Vice-Presidente, no exercício da Presidência, nos termos do art. 48, item 28, do Regimento Interno,
promulgo a seguinte

RESOLUÇAO N? 43, DE 1990
Autoriza a Prefeitura Municipal de Vi·
lhena, Estado de Rondônia, a elevar, temporariamente, o limite fixado no inciso I do
art. 3:> da Resolução n,o 94. de 15 de dezembro de 1989, do Senado Federal.

Art. I? É a Prefeitura Municipal de Vilhena, Estado de
Rondônia, na forma prevista no art. 7? da Resolução n:' 94, de
15 de dezembro de 1989, do Senado Federal, autorizada a elevar
o limite previsto no inciso I do art. 3? da mesma Resolução n?
94, de 1989, a fim de celebrar operação de crédito junto à Caixa
Econômica Federal.
Art. 2? A operação, no valor equivalente a 2.093.419,97
Bônus do Tesouro Nacional (BTN), realizar-se-á de acordo com
as seguintes condições:
a) valor: 2.093.419,97 Bônus do Tesouro Nacional (BTN) (em complementação à operação de crédito, junto à referida InsCol. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 182(5):3019-3025, set./out. 1990.
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tituição, no valor de 1.968.532,12 Bônus do Tesouro Nacional
(BTN) recentemente autorizada pelo Departamento da Dívida
pública e de Operações Especiais do Banco Central, dentro da
competência delegada pelo Senado Federal a este órgão para as
operações enquadradas nos limites regulamentares);

b) prazos:
de carência: doze meses;
de amortização: duzentos e dezesseis meses;
c) encargos - juros: de seis por cento ao ano;
- correção monetária: de acordo com o índice de atualização dos saldos dos depósitos de poupança livre (Lei n:' 7.738, de
9 de março de 1989);

_ taxa de administração: dois por cento sobre o valor do
financiamento, deduzida de cada parcela liberada; e
- contribuição para o Prodec: meio por cento do financiamento, deduzida da primeira parcela liberada;

d) vinculação das parcelas do Imposto sobre Circulação df
Mercadorias (ICMS); e
.
e) destinação dos recursos: financiamento de obras de
infra-estrutura urbana, a serem executadas naquele município.
Art. 3? A autorização de que trata esta resolução deverá
ser exercida no prazo de doze meses, a contar da data de sua
publicação.
Art. 4?
blicação.

Esta resolução entra em vigor na data de sua pu-

Senado Federal, 18 de setembro de 1990.
SENADOR ALEXANDRE COSTA
2? Vice-Presidente. no exercício
da Presidência
Cal. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 182(5):3019-3025, set./out. 1990.
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Faço saber que o SENADO FEDERAL aprovou, e eu,
NELSON CARNEIRO, Presidente, nos termos do art. 48, item
28, do Regimento Interno, promulgo a seguinte
RESOLUÇÃO N? 44, DE 1990
Autoriza o Governo do Estado. do Rio
Grande do Sul a emitir e colocar em mercado 5.125.000.000 Letras Financeiras do Tesouro do Estado do Rio Grande do Sul
ILFT·RS).

Art. I? É o Governo do Estado do Rio Grande do Sul, nos
termos do art. 8? da Resolução n? 94, de 13 de dezembro de
1989, do Senado Federal, autorizado a emitir e colocar no mercado 5.125.000.000 Letras Financeiras do Tesouro do Estado do
Rio Grande do Sul (LFT-RS), cujos recursos serão destinados à
antecipação da receita orçamentária, prevista para o exercício
de 1990, em curso.
Parágrafo único. A emissão e colocação dos títulos a que
se refere este artigo serão efetuadas com observância das seguintes condições básicas:
a) quantidade: 5.125.000.000 (LFT-RS);
b) modalidade: nominativa-transferível;
c) rendimento: igual ao das Letras Financeiras do Tesouro
N acionai (mesma taxa referencial);
d) prazo: até cento e cinqüenta dias;
e) valor nominal: Cr$ 1,00:
fi cronograma de colocação:
Data da Colocação
Setembro/90
Setembro/90
Setembro/90

Quantidade
2.100.000.000
1.598.000.000
1.427.000.000

Vencimento
30.11.90
28.12.90
30.01.91

g) forma de colocação: através de ofertas públicas, nos termos da Resolução n? 565, de 20 de setembro de 1979, do Banco
Central do Brasil;
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 182(5):3019'3025, set./out. 1990.
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h) autorização legislativa: Leis n?s 8.493, 8.925 e 9.079, de 21
de dezembro de 1987, 11 de dezembro de 1989 e 4 de junho de
1990, respectivamente, e Decreto n? 33.559, de 18 de junho de
1990.
Art. 2? A autorização de que trata esta resolução deverá
ser exercida até o dia 31 de outubro de 1990.
Art. 3? Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.
Senado Federal, 24 de outubro de 1990.

SENADOR NELSON CARNEIRO
Presidente

Faço saber que o SENADO FEDERAL, aprovou, e eu,
NELSON CARNEIRO, Presidente, nos termos do art. 48, item
28, do Regimento Interno, promulgo a seguinte
RESOLUÇÃO N? 45, DE 1990
Altera a redação do art. 15 da Reeolução do Senado Federal n.O 96. de 1989.

Art. i? O art. 15 da Resolução do Senado Federal n? 96,
de 1989, passa a vigorar com a seguinte redação:
«Art. 15. Esta resolução entra em vigor a partir da
data de sua publicação, até 31 de outubro de 19910>.
Art. 2? Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.
Senado Federal, 29 de outubro de 1990.
SENADOR NELSON CARNEIRO
Presidente

Brasília, 3 de setembro de 1990, 169.' da Independência e
102? da República.
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 182(5):3019-3025, set./out. 1990.

DECRETOS

DECRETO N? 99.492, DE 3 DE SETEMBRO DE 1990
Constitui as Fundações Instituto Brasileiro de Arte e Cultura (Ibect, Biblióteca
Nacional (BN), e a Autarquia Federal Ins·
tituto Brasileiro do Patrimônio Cultural
(IBPC).

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição
que lhe confere o art. 84, incisos IV e VI, da Constituição, e tendo em vista o disposto nos incisos I, II e lII, e parágrafos do
artigo 2? da Lei n? 8.029, de 12 de abril de 1990, e a Medida Provisória n? 206, de 8 de agosto de 1990,
DECRETA:
Art. 1? Ficam constituídas as Fundações Instituto Brasileiro de Arte e Cultura (Ibac], Biblioteca Nacional (BN), e a
Autarquia Federal Instituto Brasileiro do Patrimônio Cultural
(IBPC), vinculadas à Secretaria da Cultura da Presidência da
República.
Art. 2? Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Art.

3~

Revogam-se as disposições em contrário.

FERNANDO COLLOR
Bernardo Cabral
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 182(5):3027-3363, set.lout. 1990.
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DECRETO N? 99.493, DE 3 DE SETEMBRO DE 1990
Transfere dotações consignadas nos
Orçamentos da União, e dá outras
providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, usando da atribuição
que lhe confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e tendo em
vista o disposto no art. 27, §§ 3? e 4?, da Lei n? 8.028, de 12 de
abril de 1990, combinado com o disposto no art. 14, da Lei n?
8.029, de 12 de abril de 1990, e no Decreto n? 99.350, de 27 de junho de 1990,
DECRETA:
Art. I? São transferidas ao Instituto Nacional do Seguro
Social (INSS), para atender à programação indicada no Anexo I
deste decreto, as dotações orçamentárias consignadas ao Instituto de Administração Financeira da Previdência e Assistência
Social (lapas) e ao Instituto Nacional da Previdência Social
(lNPS), constantes do Anexo H deste decreto.
Art. 2? Os empenhos, liquidações e pagamentos efetuados
pelas entidades constantes do Anexo H deste decreto, deverão
ser deduzidos das dotações ora transferidas.
Art. 3? Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Art.

4~
Revogam-se as disposições em contrário.
Brasília, 3 de setembro de 1990; 169? da Independência e
102? da República.
FERNANDO COLLOR
Zélia M. Cardoso de Mello

Os anexos estão publicados no DO de 4.9.1990, págs. 16808/16819.

DECRETO N? 99.494, DE 3 DE SETEMBRO DE 1990
Abre aos Ministérios da Aeronáutica e
da Marinha, em favor de diversas Unidades
Orçamentárias, crédito suplementar no valor de Cr$ 75.223.000,00, para reforço de dotações consignadas no vigente orçamento.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição
que lhe confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e da autorização contida no art. 11, inciso IH, da Lei n? 7.999, de 31 de janeiro de 1990,
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 182(5):3027-3363, set./out. 1990.
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DECRETA:
Art. I? Fica aberto aos Ministérios da Aeronáutica e da
Marinha, em favor de diversas Unidades Orçamentárias, crédito,
suplementar no valor de Cr$75.223.000,00 (setenta e cinco milhões, duzentos e vinte e três mil cruzeiros), para atender à programação constante do Anexo I deste decreto.
Art. 2? Os recursos necessários à execução do disposto no
artigo anterior decorrerão da incorporação de recursos provenientes de operação de crédito interno, firmada entre a União e
a Caixa Econômica Federal, e operação de crédito externo, entre a União e o Midland Bank.
Art. 3. Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 4? Revogam-se as disposições em contrário.
Brasília, 3 de setembro de 1990; 169? da Independência e
102? da República.
FERNANDO COLLOR
Zélia M. Cardoso de Mello
O anexo está publicado no DO de 4.9.1990, pág. 16819.

DECRETO N? 99.495, DE 3 DE SETEMBRO DE 1990
Abre ao Orçamento da Seguridade Social da União, em favor do Ministério da
Saúde, crédito suplementar no valor de
Cr'68.180. 000,00, para reforço de âotecso
consignada no vigente orçamento.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição
que lhe confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e da autorização contida no art. 11, inciso I, alínea b, da Lei n? 7.999, de 31
de janeiro de 1990,
DECRETA:
Art. I? Fica aberto ao Orçamento da Seguridade Social da
União (Lei n? 7.999, de 31 de janeiro de 1990), em favor do
Ministério da Saúde, crédito suplementar no valor de
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 182(5):3027-3363, set./out. 1990.
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Cr$68.180.000,OO (sessenta e oito milhões, cento e oitenta mil
cruzeiros), para atender à programação indicada do Anexo I
deste decreto.
Art. 2? Os recursos necessários à execução do disposto no
artigo anterior decorrerão da anulação parcial da dotação indicada no Anexo II deste decreto, no montante especificado.
Art. 3? Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 4? Revogam-se as disposições em contrário.
Brasília, 3 de setembro de 1990; 169? da Independência e
102? da República.
FERNANDO COLLOR
Zélia M. Cardoso de Mello
Os anexos estão publicados no DO de 4.9.1990, pág. 16819.

DECRETO N? 99.496, DE 3 DE SETEMBRO DE 1990
Abre à Presidência da República, em
favor do Fundo Rotativo Habitacional de
Brasília, crédito suplementar no valor de
C.r$71.192.000,OO, para reforço de dotações
consignadas no vigente orçamento.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição
que lhe confere o art. 84, inciso IV da Constituição, e da autorização contida no art. 11, inciso I, alínea c, da Lei n? 7.999, de 31
de janeiro de 1990,
DECRETA:
Art. 1? Fica aberto à Presidência da República, em favor
do Fundo Rotativo Habitacional de Brasília, crédito suplementar no valor de Cr$71.192.000,00 (setenta e um milhões, cento e
noventa e dois mil cruzeiros), para atender à programação indicada do Anexo I deste decreto.
Art. 2? Os recursos necessários à execução do disposto no
artigo anterior são provenientes da incorporação do excesso de
arrecadação dos Recursos Diretamente Arrecadados do Tesouro
Nacional, na forma do Anexo II deste decreto.
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 182(5):3027·3363, set.lout. 1990.
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Art. 3? Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 4? Revogam-se as disposições em contrário.
Brasília, 3 de setembro de 1990; 169? da Independência e
102? da República.
FERNANDO COLLOR
Zélia M. Cardoso de Mello
Os anexos estão publicados no DO de 4.9.1990, pág. 16820.

DECRETO N? 99.497, DE 3 DE SETEMBRO DE 1990
Abre ao Ministério da Educação, em favor da Fundação de Assistência ao Estudante (FAE), crédito suplementar no valor
de Cr$3.300.000.000,OO, para reforço de dotações consignadas no vigente orçamento.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição
que lhe confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e da autorização contida no art. I?, da Lei n? 8.064, de 4 de julho de 1990,
DECRETA:
Art. I? Fica aberto ao Ministério da Educação, em favor
da Fundação de Assistência ao Estudante (F AE), crédito suplementar no valor de Cr$3.300.000.000,00 (três bilhões e trezentos
milhões de cruzeiros), para atender à programação constante do
Anexo I deste decreto.
Art. 2? Os recursos necessários à execução do disposto no
artigo anterior são provenientes do excesso de arrecadação das
receitas do Tesouro Nacional, nos termos do art. 2?, da Lei n?
8.064, de 4 de julho de 1990.
Art. 3? Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 4? Revogam-se as disposições em contrário.
Brasília, 3 de setembro de 1990; 169? da Independência e
102? da República.
FERNANDO COLLOR
Zélia M. Cardoso de Mello

o anexo está publicado no DO

de 4.9.1990, pág. 16820.

Co!. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 182(5):3027-3363, set.lout. 1990.
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DECRETO

N~

99.498, DE 3 DE SETEMBRO DE 1990
Abre ao Ministério da Marinha, em favor da Secretaria-Geral da Marinha, crédito
suplementar no valor de Cr$200.000.OOO,OO.
para reforço de dotações consignadas no vigente orçamento.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição
que lhe confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e da autorização contida no art. 11, inciso I, alínea b, da Lei n~ 7.999, de 31
de janeiro de 1990,
DECRETA:
Art. 1~ Fica aberto ao Ministério da Marinha, em favor da
Secretaria-Geral da Marinha, crédito suplementar no valor de
Cr$200.000.000,00 (duzentos milhões de cruzeiros), para atender
à programação constante do Anexo I deste decreto.
Art. 2? Os recursos necessários à execução do disposto no
artigo anterior decorrerão de anulação parcial da dotação indicada no Anexo II deste decreto, no montante especificado.
Art. 3~ Este crédito refere-se ao remanejamento de recursos em nível de grupo de despesa, não implicando em alteração
do valor total da subatividade.
Art. 4~ Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 5? Revogam-se as disposições em contrário.
Brasília, 3 de setembro de 1990; 169~ da Independência e
102~ da República.
FERNANDO COLLOR
Zélia M. Cardoso de Mello
Os anexos estão publicados no DO de 4.9.1990, pég. 16820.

DECRETO N? 99.499, DE 3 DE SETEMBRO DE 1990
Abre ao Ministério da Saúde, em favor de diversas Unidades Orçamentárias, crédito suplementar no valor de
Cr$1.336. 130. 000,00, para reforço de dotações consignadas no vigente orçamento.
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 182(5):3027-3363, set.lout. 1990.
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o PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição
que lhe confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e da autorização contida no art. 11, inciso IH, alínea c, da Lei n." 7.999, de
31 de janeiro de 1990,
DECRETA:
Art. I? Fica aberto ao Ministério da Saúde, em favor de
diversas Unidades Orçamentárias, crédito suplementar no valor
de Cr$1.336.130.000,OO (um bilhão, trezentos e trinta e seis milhões, cento e trinta mil cruzeiros), para atender à programação
indicada no Anexo I deste decreto.
Art. 2? Os recursos necessários à execução do disposto no
artigo anterior decorrerão de incorporação de recursos .vínculados no Tesouro Nacional, provenientes da antecipação de cronograma de recebimento de Operações de Crédito.
Art. 3? Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 4? Revogam-se as disposições em contrário.
Brasília, 3 de setembro de 1990; 169? da Independência e
102? da República.
FERNANDO COLLOR
Zélia M. Cardoso de Mello

o anexo está publicado no DO

de 4.9.1990, pág. 16821.

DECRETO N? 99.500, DE 3 DE SETEMBRO DE 1990
Abre à Presidência da República e ao
Ministério da Justiça, em favor de diversas
Unidades Orçamentárias, crédito suplementar no valor de Cr$43.274.000,OO, para reforço de dotações consignadas no vigente
orçamento.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição
que lhe confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e da autorização contida no art. 11, inciso I, alíneas a e b, da Isei n? 7.999,
de 31 de janeiro de 1990,
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 182(5):3027·3363, set./out. 1990.
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DECRETA:
Art. I? Fica aberto à Presidência da República e ao Ministério da Justiça, em favor de diversas Unidades Orçamentárias,
crédito suplementar no valor de Cr$43.274.000,00 (quarenta e
três milhões, duzentos e setenta e quatro mil cruzeiros), para
atender à programação indicada no Anexo I deste decreto.
Art. 2? Os recursos necessários à execução do disposto no
artigo anterior são provenientes de anulação parcial das dotações indicadas no Anexo II deste decreto, no montante específicado.
Art. 3? Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 4? Revogam-se as disposições em contrário.
Brasília, 3 de setembro de 1990; 169? da Independência e
102? da República.
FERNANDO COLLOR
Zélia M. Cardoso de Mello
Os anexos estão publicados no DO de 4.9.1990, págs. 16821/16822.

DECRETO N? 99.501, DE 3 DE SETEMBRO DE 1990
Abre ao Ministério da Aeronáutica,
crédito suplementar no valor de Cr$
17.000.000,00, para reforço de dotações consignadas no vigente orçamento.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição
que lhe confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e da autorização contida no art. 11, inciso I, alinea b, da Lei n? 7.999, de 31
de janeiro de 1990,
DECRETA:
Art. I? Fica aberto ao Ministério da Aeronáutica, crédito
suplementar no valor de Cr$17.000.000,00 (dezessete milhões de
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 182(5):3027-3363, set.lout. 1990.
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cruzeiros), para atender à programação constante do Anexo I
deste decreto.
Art. 2? Os recursos necessários à execução do disposto no
artigo anterior decorrerão de anulação parcial da dotação indicada no Anexo II deste decreto, no montante especificado.
Art. 3? Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 4? Revogam-se as disposições em contrário.
Brasília, 3 de setembro de 1990; 169? da Independência e
102? da República.

FERNANDO COLLOR
Zélia M. Cardoso de Mello
Os anexos estão publicados no DO de 4.9.1990, pag, 16822.

DECRETO N? 99.502, DE 3 DE SETEMBRO DE 1990
Abre ao Ministério da Agricultura e
Reforma Agrária, em favor da Companhia

de Desenvolvimento do Vale do São Francisco, crédito suplementar no valor de
Cr$21.297.000,OO, para reforço de dotações
consignadas no vigente orçamento.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição
que lhe confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e da autorização contida no art. 11, inciso I, alínea e, da Lei n? 7.999, de 31
de janeiro de 1990,
DECRETA:
Art. 1? Fica aberto ao Ministério da Agricultura e Reforma Agrária, em favor da Companhia de Desenvolvimento do
Vale do São Francisco, crédito suplementar no valor de
(Cr$21.297.000,00 (vinte e um milhões, duzentos e noventa e sete
mil cruzeiros), para atender à programação indicada no Anexo I
deste decreto.
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 182(5):3027-3363, set.lout. 1990.
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Art. 2? Os recursos necessários à execução do disposto no
artigo anterior decorrerão da incorporação de saldos de
exercícios anteriores de entidade da Administração Federal indireta, na forma do Anexo H deste decreto.
Art. 3? Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 4? Revogam-se as disposições em contrário.
Brasilia, 3 de setembro de 1990; 169? da Independência e
102? da República.
FERNANDO COLLOR
Zélia M. Cardoso de Mello
Os anexos estão publicados no DO de 4.9.1990, págs. 16822/16823.

DECRETO N? 99.503, DE 3 DE SETEMBRO DE 1990
Constituí comissão com a finalidade de
reexaminar a matriz energética. nacional.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições
que lhe confere o art. 84, incisos H, IV e V, da Constituição, e
tendo em vista o disposto no Decreto n? 99.288, de 6 de junho de
1990,
DECRETA:
Art. I? É constituída comissão com a finalidade de reexaminar a matriz energética nacional, inclusive o papel do álcool
combustível.
Art. 2? A comissão terá a seguinte composição:
I - um representante do Ministério da Infra-Estrutura,
que a coordenará;
H - um representante do Ministério da Economia, Fazenda e Planejamento;

IH - um representante do Ministério da Agricultura e
Reforma Agrária;
IV - um representante da Secretaria-Geral da Presidência da República;
V - um representante da Secretaria da Ciência e Tecnologia da Presidência da República;
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 182(5);3027-3363, set./out. 1990.
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VI - um representante da Secretaria do Desenvolvimento Regional da Presidência da República;
VII - um representante da Secretaria de Assuntos Estratégicos da Presidência da República; e
VIII - dois representantes do setor privado, de livre escolha e designação do Ministro de Estado da Infra-Estrutura.
§ I? Os representantes dos órgãos governamentais serão
indicados pelos respectivos titulares e designados em Portaria
do Ministro de Estado da Infra-Estrutura.
§ 2? A comissão instalar-se-á no prazo ue três dias, contado da data de publicação deste decreto, mediante convocação
de seu coordenador, e terá o prazo de cento e oitenta dias para a.
conclusão dos trabalhos.
Art. 3? O Ministro de Estado da Infra-Estrutura expedirá
as instruções necessárias à execução do presente decreto.
Art. 4? Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 5? Revogam-se as disposições em contrário.
Brasilia, 3 de setembro de 1990; 169? da Independência e
102? da República.
FERNANDO COLLOR
Ozires Silva
I

DECRETO N? 99.504, DE 3 DE SETEMBRO DE 1990 í"J
Transfere à Secretaria da Fazenda Necionel do Ministério da Economia, Fazenda
e Planejamento as competências da extinta
Comissão de Fusão e Incorporação de
Empresas.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição
que lhe confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e tendo em
vista o disposto no art. 57 da Lei n? 8.028, de 12 de abril de
1990,
(*) Retificado no DO de 17.9.1990 (pág. 3375 deste volume).

Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 182(5):3027-3363, set.lout. 1990.

3038
DECRETA:
Art. I? Ficam transferidas à Secretaria da Fazenda Nacional do Ministério da Economia, Fazenda e Planejamento as
competências da extinta Comissão de Fusão e Incorporação de
Empresas (Cofie) para:
I - verificar a adequada utilização dos incentivos fiscais
concedidos e a obtenção dos resultados previstos nos projetos
aprovados de acordo com os Decretos-Leis n?s 1.346(1), de 25 de
setembro de 1974, e 1.532121, de 30 de março de 1977; e
11 - expedir os atos declaratórios pertinentes ao cumprimento dos objetivos econômico-financeiros constantes do projeto a que alude o inciso anterior.
Art. 2? Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 3? Revogam-se as disposições em contrário.
Brasília, 3 de setembro de 1990; 169? da Independência e
102? da República.
FERNANDO COLLOR
Zélia M. Cardoso de Mello

DECRETO N? 99.505, DE 3 DE SETEMBRO DE 1990
Dispõe sobre a execução do Quinto Protocolo Adicional ao Acordo Comercial n?
19, no Setor da Indústria Eletrônica e de
Comunicações Elétricas, entre o Brasil. a
Argentina, o México e o Uruguai.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, usando da atribuição
que lhe confere o art. 84, inciso IV, da Constituição,
Considerando que o Tratado de Montevidéu, que criou a Associação Latino-Americana de Integração (Aladí), firmado pelo
Brasil em 12 de agosto de 1980 e aprovado pelo Congresso NacionaI, por meio do Decreto Legislativo n? 66, de 16 de novembro de 1981, prevê, no seu art. 7?, a modalidade de Acordo de
Alcance Parcial, e
'
(1) Coleção das Leis. Brasília, (5):26, jul./set. 1974.

(2) Coleção das Leis. Brasília, (1):34, jan.lmar. 1977.

Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília. 182(5):3027-3363, set.lout. 1990.
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Considerando que os Plenipotenciários do Brasil e da Argentina, do México e do Uruguai, com base no Tratado de
Montevidéu-80, assinaram, a 29 de novembro de 1989, em Montevidéu, o Quinto Protocolo Adicional ao Acordo Comercial n?
19, no Setor da Indústria Eletrônica e de Comunicações Elétricas, entre o Brasil, a Argentina, o México e o Uruguai,
DECRETA:
Art. 1? O Quinto Protocolo Adicional ao Acordo Comercial n? 19, no Setor da Indústria Eletrônica e de Comunicações
Elétricas, entre o Brasil, a Argentina, o México e o Uruguai,
apenso por cópia ao presente decreto, será executado e cumprido tão inteiramente como nele se contém, inclusive quanto à sua
vigência.
Art. 2? Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 3 de setembro de 1990; 169? da Independência e
102? da República.
FERNANDO COLLOR
Marcos Castrioto de Azambuja

o texto do

acordo está publicado no DO de 4.9.1990 págs. 16824/16829.

DECRETO N? 99.506, DE 4 DE SETEMBRO DE 1990
Constitui comissão para proceder à oro
ganização do Museu de Arte Contemporânea do Brasil.

o PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição
que lhe confere o art. 84, inciso VI, da Constituição, e
Considerando a necessidade de dotar a Capital da República de um Museu de Arte Contemporânea compatível com as características inovadoras da arquitetura e concepção urbanística
da cidade, de forma a proporcionar ao público, de modo especial à população escolar, o acesso a exemplos significativos de
criação artística do Brasil contemporâneo;
Considerando que os órgãos e entidades do poder público
detêm acervo considerável de obras de arte moderna brasileira;
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 182(5):3027-3363, set./out. 1990.
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Considerando que o Governo do Distrito Federal cedeu, em
comodato, à Secretaria da Cultura da Presidência da República,
edifício destinado à exposição de obras de arte, que não vem
sendo utilizado de forma permanente,
DECRETA:
Art. I? Fica constituída comissão encarregada de promover a organização do Museu de Arte Contemporânea do Brasil, na
Capital Federal, cabendo-lhe:
I - realizar o levantamento das obras de arte moderna
brasileira, existentes em poder de órgãos e entidades da Administração Pública Federal direta, indireta e fundacional;
II - promover, junto aos mesmos órgãos e entidades os
entendimentos necessários, visando à exposição de obras de arte e, quando for o caso, à sua cessão, para constituir o acervo
do museu;
III - manter entendimentos com entidades públicas e privadas, com o objetivo de obter recursos para a realização do
projeto;
IV - adotar as providências necessárias, de ordem técnica, inclusive quanto aos aspectos de segurança, para a utilização do edifício destinado ao museu; e
V - providenciar os atos necessários à constituição do
Museu de Arte Contemporânea do Brasil, inclusive propondo ao
Presidente da República as medidas de natureza legislativa;
Art. 2~ A comissão será presidida pelo Secretário-Geral
da Presidência da República e integrada por até dez membros
por ele designados, sendo um deles o coordenador.
Art. 3~ Os trabalhos da comissão serão instalados no prazo de cinco dias.
Art. 4~ Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 4 de setembro de 1990; 169~ da Independência e
102~ da República.

FERNANDO COLLOR
Bernardo Cabral
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 182(5):3027-3363, set./out. 1990.
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DECRETO N? 99.507, DE 4 DE SETEMBRO DE 1990
Declara de utilidade pública, para fins
de desapropriação, pelo Departamento Nacional de Obras Contra as Secas (Dnocs),
área de terra necessária à construção do
açude público Atalho, nos Municípios de
Brejo Santo e J eti, Estado do Ceará, e dá
outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, usando das atribuições que lhe confere o artigo 84, inciso IV, da Constituição, tendo em vista o disposto no artigo 5?, letras d e o, do Decreto-Lei
n? 3.365, de 21 de junho de 1941, modificado pela Lei n? 2.786, de
21 de maio de 1956, e combinado com o artigo 4? da Lei n? 4.593,
de 29 de dezembro de 1964,
DECRETA:
Art. 1? Fica declarada de utilidade pública para fins
de desapropriação pelo Departamento Nacional de Obras Contra as Secas (Dnocs) - área de terra e respectivas benfeitorias tituladas a ,diversos particulares, com aproximadamente
38.922.217,22m2 (trinta e oito milhões, novecentos e vinte e dois
mil, duzentos e dezessete metros quadrados e vinte e dois
decimetros quadrados), abrangida pela bacia hidráulica e faixa
seca do açude público Atalho, localizado nos Municípios de
Brejo Santo e J ati, Estado do Ceará, de acordo com a planta
constante do processo 21000.005489/90-61 necessária à construção dessa bacia hidráulica assim descrita:
O polígono tem seu início no Ponto 1, de coordenadas
(UTM) de latitude 9.150.380m e longitude 499.240m localizado na
margem esquerda da BR-1l6 a 200m da ponte situada sobre o
Riacho dos Porcos na Cidade de Jati. Neste Ponto 1 toma-se o
azimute 53°30' e 00" e segue a uma distância de 125,00m até encontrar o Ponto 2; neste faz-se um ângulo interno de 245°13'23"
e segue a uma distância de 760,OOmaté encontrar o Ponto 3;
neste faz-se um ângulo interno de 240°09'25" e segue a uma distância de 1.080,00m até encontrar o Ponto 4; neste faz-se um ângulo interno de 91°22'21" e segue a uma distância de 1.385,00m
até encontrar o Ponto 5; neste faz-se um ângulo interno de
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154°49'35" e segue a uma distância de 2.220,OOm até encontrar o
Ponto 6; neste faz-se um ângulo interno de 116°48'46" e segue a
uma distância de 2.700,OOm até encontrar o Ponto 7; neste faz-se
um ângulo interno de 268°19'39" e segue a uma distância de
2.190,OOm até encontrar o Ponto 8; neste faz-se um ângulo interno de 90°29'04" e segue a uma distância de 350,00m até encontrar o Ponto 9; neste faz-se um ângulo interno de 270°03'15" e
segue a uma distância de 3.130,00m até encontrar o Ponto 10;
neste faz' se um ângulo interno de 270°23'07" e segue a uma distância de 440,00m até encontrar o Ponto 11; neste faz-se um ângulo interno de 116°20'08" e segue a uma distância de 1.980,00m
até encontrar o Ponto 12; neste faz-se um ângulo interno de
110°08'18" e segue a uma distância de 1.225,00m até encontrar o
Ponto 13; neste faz-se um ângulo interno de 133°04'34" e segue a
uma distância de 520,00m até encontrar o Ponto 14; neste faz-se
um ângulo interno de 201°41'07" e segue uma distância de
915,00m até encontrar o Ponto 15; neste faz-se um ângulo interno de 249°19'45" e segue a uma distância de 515,00m até encontrar o Ponto 16; neste faz-se um ângulo interno de 270°43'17" e
segue a uma distância de 235,00m até encontrar o Ponto 17; neste faz-se um ângulo interno de 90°16'41" e segue a uma distância de 610,00m até encontrar o Ponto 18; neste faz-se um ângulo
interno de 90°24'13" e segue a uma distância de 420,00m até encontrar o Ponto 19; neste faz-se um ângulo interno de 270012'53"
e segue a uma distância de 790,00m até encontrar o Ponto 20;
neste faz-se um ângulo interno de 270°13'08" e segue a uma distância de 775,OOm até encontrar o Ponto 21; neste faz-se um ângulo interno de 90°29'04" e segue a uma distância de 350,00m
até encontrar o Ponto 22; neste faz-se um ângulo interno de
270009'05" e segue a uma distância de 1.120,00m até encontrar o
Ponto 23; neste faz-se um ângulo interno de 90°07'29" e segue a
uma distância de 1.360,00m até encontrar o Ponto 24; neste fazse um ângulo interno de 114°18'50" e segue a uma distância de
2.650,00m até encontrar o Ponto 25; neste faz-se um ângulo interno de 154°43'13" e segue a uma distância de 770,00m até encontrar o Ponto 26; neste faz-se um ângulo interno de 270°17'51"
e segue a uma distância de 570,OOm até encontrar o Ponto 27;
neste faz-se um ângulo interno de 90°09'20" e segue a uma distância de 1.090,00m até encontrar o Ponto 28; neste faz-se um
ângulo interno de 100°51'34" e segue a uma distância de
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 182(5):3027-3363, set.Zout. 1990.
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1.550,00m até encontrar o Ponto 29; neste faz-se um ângulo interno de 243'40'01" e segue a uma distância de 1.015,00m até encontrar o Ponto 30; neste faz-se um ângulo interno de 234'23'37"
e segue a uma distância de 1.180,00m até encontrar o Ponto 31;
neste faz-se um ângulo interno de 96'59'58" e segue a uma distância de 680,00m até encontrar o Ponto 32; neste faz-se um ângulo interno de 141'46'57" e segue a uma distância de 600,00m
até encontrar o Ponto 33; neste faz-se um ângulo interno de
222'40'17" e segue a uma distância de 990,00m até encontrar o
Ponto 34; neste faz-se um ângulo interno de 124'49'54" e segue a
uma distância de 2.075,00m até encontrar o Ponto 35; neste fazse um ângulo interno de 205'07'50" e segue a uma distância de
1.300,00m até encontrar o Ponto 36; neste faz-se um ângulo interno de 216'23'46" e segue a uma distância de 1.160,00m até encontrar o Ponto 37; neste faz-se um ângulo interno de 127'21'25"
e segue a uma distância de 475,00m até encontrar o Ponto 38;
neste faz-se um ângulo interno de 156'08'37" e segue a uma distância de 1.180,00m até encontrar o Ponto 39; neste faz-se um
ângulo interno de 150'33'22" e segue a uma distância de 555,00m
até encontrar o Ponto 40; neste faz-se um ângulo interno de
125'18'21" e segue a uma distância de 305,00m até encontrar o
Ponto 41; neste faz-se um ângulo interno de 253'45'46" e segue a
uma distância de 645,00m até encontrar o Ponto 42; neste faz-se
um ângulo interno de 270°17'51" e segue a uma distância de
570,00m até encontrar o Ponto 43; neste faz-se um ângulo interno de 90'08'44" e segue a uma distância de 1.165,00m até encontrar o Ponto 44; neste faz-se um ângulo interno de 90'58'08" e
segue a uma distância de 175,00m até encontrar O Ponto 45; neste faz-se um ângulo interno de 270'07'59" e segue a uma distância de 1.275,00m até encontrar o Ponto 46; neste faz-se um ângulo interno de 270'15'25" e segue a uma distância de 660,00m até
encontrar o Ponto 47; neste faz-se um ângulo interno de
90'12'20" e segue a uma distância de 825,00m até encontrar o
Ponto 48; neste faz-se um ângulo interno de 90°08'39" e segue a
uma distância de 1.175,00m até encontrar o Ponto 49; neste fazse um ângulo interno de 118'50'30" e segue a uma distância de
1.850,00m até encontrar o Ponto 50; neste faz-se um ângulo interno de 207'19'41" e segue a uma distância de 2.170,00m até encontrar o Ponto 51; neste faz-se um ângulo interno de 152'39'58"
e segue a uma distância de 1.020,00m até encontrar o Ponto 52;
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neste faz-se um ângulo interno de 270°06'39" e segue a uma distância de 1.530,00m até encontrar o Ponto 53; neste faz-se um
ângulo interno de 270035'42" e segue a uma distância de 285,00m
até encontrar o Ponto 54; neste faz-se um ângulo interno de
90°20'46" e segue a uma distância de 490,00m até encontrar o
Ponto 55; neste faz-se um ângulo interno de 270°05'51" e segue a
uma distância de 1.740,00m até encontrar o Ponto 56; neste fazse um ângulo interno de 90°32'18" e segue a uma distância de
315,00m até encontrar o Ponto 57; neste faz-se um ângulo interno de 270°08'35" e segue a uma distância de 1.185,00m até encontrar o Ponto 58; neste faz-se um ângulo interno de 90°38'23"
e segue a uma distância de 265,00m até encontrar o Ponto 59;
neste faz-se um ângulo interno de 260°50'41" e segue a uma distância de 1.790,00m até encontrar o Ponto 60; neste faz-se um
ângulo interno de 190°34'25" e segue a uma distância de
2.300,00m até encontrar o Ponto 61; neste faz-se um ângulo interno de 115°08'22" e segue a uma distância de 1.215,00m até encontrar o Ponto 62; neste faz-se um ângulo interno de 90°25'45"
e segue a uma distância de 395,00m até encontrar o Ponto 63;
neste faz-se um ângulo interno de 270°09'15" e segue a uma distância de 1.100,00m até encontrar o Ponto 64; neste faz-se um
ângulo interno de 118°42'43" e segue a uma distância de 800,00m
até encontrar o Ponto 65; neste faz-se um ângulo interno de
270°09'15" e segue a uma distância de 1.100,00m até encontrar o
Ponto 66; neste faz-se um ângulo interno de 116°30'39" e segue a
uma distância de 650,00m até encontrar o Ponto 67; neste faz-se
um ângulo interno de 265°18'30" e segue a uma distância de
550,00m até encontrar o Ponto 68; neste faz-se um ângulo interno de 270°15'39" e segue a uma distância de 650,00m até encontrar o Ponto 69; neste faz-se um ângulo interno de 115°23'44" e
segue a uma distância de 1.165,00m até encontrar o Ponto 70;
neste faz-se um ângulo interno de 121°09'05" e segue a uma distância de 1.120,00m até encontrar o Ponto 71; neste faz-se um
ângulo interno de 90°24'13" e segue a uma distância de 420,00m
até encontrar o Ponto 72; neste faz-se um ângulo interno de
90°00'00" e segue a uma distância de 250,00m até encontrar o
Ponto inicial 1 de polígono cuja área total é de 38.922.217,22m2 •
«Não existindo no seu interior, nenhuma área pertencente aos
domínios da União, Estado ou Município».
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Art. 2? Fica autorizado o Dnocs a promover com recursos
alocados no seu orçamento a desapropriação de que trata este
decreto, podendo, para efeito de emissão de posse, alegar a urgência a que se refere o artigo 15 do Decreto-Lei n? 3.365, de 21
de junho de 1941, com as alterações introduzidas pela Lei n?
2.786, de 21 de maio de 1956.
Art. 3? Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 4? Revogam-se as disposições em contrário.
Brasília, 4 de setembro de 1990; 169? da Independência e
102? da República.

FERNANDO COLLOR
Antonio Cabrera Mano Filho
DECRETO N? 99.508, DE 5 DE SETEMBRO DE 1990
Dispõe sobre as exportações e importações de açúcar, álcool, mel rico e mel
residual.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que lhe confere o art. 84, incisos IV e VI, da Constituição,
e tendo em vista o disposto no art. I? da Medida Provisória n?
205, de 8 de agosto de 1990,
DECRETA:
Art. I? A emissão de Guias de Exportação ou de Importação, ou documento de efeito equivalente, nas operações com
açúcar, álcool, mel rico e mel residual. sujeita-se, conforme o
caso, à declaração de disponibilidade e excedente exportável ou
de deiicit da produção nacional, fornecida pela Secretaria do
Desenvolvimento Regional da Presidência da República.
Art. 2? Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 3? Revogam-se as disposições em contrário.
Brasília, 5 de setembro de 1990; 169? da Independência e
102? da República.
FERNANDO COLLOR

Bernardo Cabral
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DECRETO N? 99.509, DE 5 DE SETEMBRO DE 1990
Veda contribuições com recursos públícos, em favor de clubes e associações de
servidores ou empregados de órgãos e entidades da Administração Pública Federal, e
dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições
que lhe confere o art. 85, incisos IV e VI, da Constituição,
DECRETA:
Art. 1? Fica vedado aos órgãos e entidades da Administração Pública Federal direta, autárquica e fundacional, bem
assim às empresas públicas, sociedades de economia mista e demais entidades controladas, direta ou indiretamente, pela União,
efetuar, em favor de clubes ou outras sociedades civis. de caráter social ou esportivo, inclusive os que congreguem os respectivos servidores ou empregados e seus familiares:
I - contribuições pecuniárias, a qualquer titulo;
II - despesas de construção, reforma ou manutenção de
suas dependências e instalações; e
IH - cessão, a título gratuito, de bens móveis e imóveis.
§ 1? Excetuam-se da proibição de que trata este artigo:
a) as despesas, na forma da lei, com a manutenção de creches e escolas para atendimento pré-escolar; e
b) as contribuições para entidades fechadas de previdência
privada, desde que regularmente constituídas e em funcionamento até 10 de julho de 1989, observados os limites estabelecidos na legislação pertinente e, especialmente, o disposto na Lei
n? 8.020111, de 12 de abril de 1990.
§ 2? No caso de bens móveis e imóveis cedidos anteriormente à data de publicação deste decreto, caberá à entidade cessionária, à sua conta, mantê-los e conservá-los, bem assim realizar ou concluir as obras ou reparos que se façam necessários.
Art. 2? As Secretarias de Controle Interno (Ciset) fiscalizarão a observância do disposto neste decreto, realizando, in(1) Coleção das Leis. Brasília, 182(2, t.1):709, mar.Zabr. 1990.
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c1usive, inspeções semestrais, para verificar o estado de conservação dos bens cedidos, de que trata o § 2? do artigo anterior.
Parágrafo único. Comprovada a inobservância do disposto
no § 2~ do artigo anterior, a Ciset representará ao órgão competente, visando a imediata rescisão da cessão e a apuração de
responsabilidades.
Art. 3? Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 4? Revogam-se os Decretos n? 95.904 (2) , de 7 de abril
de 1988, n? 96.017 131, de 6 de maio de 1988, n? 98.667(41, de 27 de
dezembro de 1989, e demais disposições em contrário.
Brasília, 5 de setembro de' 1990; 169? da Independência e
102? da República.
FERNANDO COLLOR
Zélia M. Cardoso de Mello
DECRETO N? 99.510, DE 6 DE SETEMBRO DE 1990
Abre ao Orçamento da Seguridade Social da Unieo, em favor de Operações Oficiais de Crédito - Recursos sob Supervisão do Ministério da Economia, Fazenda e
Planejamento, crédito suplementar no valor
de Cr$28.398.600.000,OO, para reforço de dotação consignada no vigente orçamento.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição
que lhe confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e da autorização contida no art. Ll , inciso IV, da Lei n? 7.999, de 31 de janeiro de 1990,
DECRETA:
Art. I? Fica aberto ao Orçamento da Seguridade Social da
Uniâo (Lei n? 7.999, de 31 de janeiro de 1990), em favor de Operações Oficiais de Crédito - Recursos sob Supervisão do Ministério da Economia, Fazenda e Planejamento, crédito suplementar no valor de Cr$28.398.600.000,OO (vinte e oito bilhões,
(2) Coleção das Leis. Brasília, (4):10, abr.ljun. 1988.
(3) Coleção das Leis Brasília, (4):27, abr./jun. 1988.
(4) Coleção das Leis. Brasília,181(G, t.2):3817, nov./dez. 1989.
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trezentos e noventa e oito milhões e seiscentos mil cruzeiros),
para atender à programação indicada no Anexo I deste decreto.
Art. 2? Os recursos necessários à execução do disposto no
artigo anterior decorrerão da incorporação do excesso de arreca-

dação das contribuições para os Programas PIS/Pasep.
Art. 3? Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 4?

Revogam-se as disposições em contrário.

Brasília, 6 de setembro de 1990; 169? da Independência e
102? da República.
FERNANDO COLLOR
Zélia M. Cardoso de Mello

o anexo está publicado no DO de 10.9.1990,

pág. 17088.

DECRETO N? 99.511, DE 6 DE SETEMBRO DE 1990
Abre ao Ministério da Educação, em
favor de diversas Unidades Orçamentá·
rias, crédito suplementar no valor de
Cr$65.289.156.000,OO, para reforço de dotações consignadas no vigente orçamento.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição
que lhe confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e da autorização contida no art. 1?, inciso I, da Lei n? 8.044, de 15 de junho
de 1990,
DECRETA;
Art. 1? Fica aberto ao Ministério da Educação, em favor
de diversas Unidades Orçamentárias, crédito suplementar no
valor de Cr$65.289.156.000,00 (sessenta e cinco bilhões, duzentos
e oitenta e nove milhões, cento e cinqüenta e seis mil cruzeiros),
para atender à programação constante do Anexo I deste decreto.
Art. 2? Os recursos necessários à execução do disposto no
artigo anterior são provenientes do excesso de arrecadação das
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 182(5):3027-3363, set./out. 1990.
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receitas do Tesouro Nacional, nos termos do parágrafo único do
art. i? da Lei n? 8.044, de 15 de junho de 1990.
Art. 3? Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 4? Revogam-se as disposições em contrário.
Brasília, 6 de setembro de 1990; 169? da Independência e
102? da República.
FERNANDO COLLOR
Zélia M. Cardoso de Mello
O anexo está publicado no DO de 10.9.1990, págs. 17088/17097.

DECRETO N? 99.512, DE 6 DE SETEMBRO DE 1990.
Abre ao Ministério da Educação, em
favor de diversas Unidades Orçamentárias, crédito suplementar no valor de
Cr$1.815.070. 000, 00, para reforço de dotações consignadas no vigente orçamento.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição
que lhe confere o art. 84, inciso IV, da, Constituição, e da autorização contida no art. 11, inciso I, alínea e, da Lei n? 7.999, de 31
de janeiro de 1990,
DECRETA:
Art. i? Fica aberto ao Ministério da Educação, em favor
de diversas Unidades Orçamentárias, crédito suplementar no
valor de Cr$1.815.070.000,00 (hum bilhão, oitocentos e quinze
milhões e setenta mil cruzeiros), para atender à programação indicada no Anexo I deste decreto.
Art. 2? Os recursos necessários à execução do disposto no
artigo anterior decorrerão da incorporação de saldos de
exercícios anteriores de entidades da Administração Federal indireta, na forma do Anexo 11 deste decreto.
Art. 3? Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 182{5}:3027'3363, set./out. 1990.
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Art. 4? Revogam-se as disposições em contrário.
Brasília, 6 de setembro de 1990; 169? da Independência e
102? da República.
FERNANDO COLLOR
Zélia M. Cardoso de Mello
Os anexos estão publicados no DO de 10.9.1990, págs. 17097/17125.

DECRETO N? 99.513, DE 10 DE SETEMBRO DE 1990.
Abre ao Ministério da Educação, em favor da Fundação Universidade do Rio de
Janeiro, crédito suplementar no valor de
Cr,40. 000.000,00, para reforço de dotação
consignada no vigente orçamento.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição
que lhe confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e da autorização contida no art. 1?, da Lei n? 8.051, de 20 de junho de 1990,
DECRETA:
Art. 1? Fica aberto ao Ministério da Educação, em favor
da Fundação Universidade do Rio de Janeiro, crédito suplementar no valor de Cr$40.000.000,00 (quarenta milhões de cruzeiros),
para atender à programação constante do Anexo I deste decreto.
Art. 2? Os recursos necessários à execução do disposto no
artigo anterior decorrerão do cancelamento de dotação constante do Anexo 11 deste decreto, no montante especificado.
Art. 3? Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 4? Revogam-se as disposições em contrário.
Brasília, 10 de setembro de 1990: 169? da Independência e
102? da República.
FERNANDO COLLOR
Zélia M. Cardoso de Mello
Os anexos estão publicados no DO de 11.9.1990, pág. 17207.
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DECRETO N? 99.514, DE 10 DE SETEMBRO DE 1990
Abre ao Orçamento Fiecel da União.
em favor de Entidades em Extinção, Dissoíuceo ou Privetizeçõo, crédito suplementar
no valor de Cr$lO. 655. 000. 00, para reforço
de dotações consignadas no vigente orçamento.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição
que lhe confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e da autorização contida no art. 11, inciso I, alinea b, da Lei n? 7.999, de 31
de janeiro de 1990,
DECRETA:
Art. I? Fica aberto ao Orçamento Fiscal da União, em favor de Entidades em Extinção, Dissolução ou Privatização, crédito suplementar no valor de Cr$10.655.000,00 (dez milhões, seiscentos e cinqüenta e cinco mil cruzeiros), para atender à programação indicada no Anexo I deste decreto.
Art. 2~ Os recursos necessários à execução do disposto no
artigo anterior decorrerão de anulação parcial das dotações indicadas no Anexo II deste decreto, no montante especificado.
Art. 3? Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 4? Revogam-se as disposições em contrário.
Brasília, 10 de setembro de 1990: 169? da Independência e
102? da República.
FERNANDO COLLOR
Zélia M. Cardoso de Mello
Os anexos estão publicados no DO de 11.9.1990, pég. 17208.

DECRETO N? 99.515, DE 10 DE SETEMBRO DE 1990
Abre ao Ministério da Marinha, em favor da Secretaria Geral da Marinha, crédito
suplementar no valor de Cr$140. 000. 000, 00.
para reforço de doteçõo consignada no vigente orçamento.
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 182(5):3027·3363, set./out. 1990.
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o PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição
que lhe confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e da autorízação contida no art. L", inciso I, da Lei n? 8.044, de 15 de junho
de 1990,
DECRETA:
Art. I? Fica aberto ao Ministério da Marinha, em favor da
Secretaria Geral da Marinha, crédito suplementar no valor de
Cr$140.000.000,00 (cento e quarenta milhões de cruzeiros), para
atender à programação constante do Anexo I deste decreto.
Art, 2? Os recursos necessários à execução do disposto no
artigo anterior são provenientes do excesso de arrecadação das
receitas do Tesouro Nacional, nos termos do parágrafo único do
art. I? da Lei n? 8.044, de 15 de junho de 1990.
Art. 3? Este decreto entra em vigor na data de sua publi-

cação.
Art. 4? Revogam-se as disposições em contrário.
Brasília, 10 de setembro de 1990; 169? da Independência e
102? da República.
FERNANDO COLLOR
Zélia M. Cardoso de Mello

o anexo está publicado no DO de

11.9.1990, pág. 17208.

DECRETO N? 99.516, DE 10 DE SETEMBRO DE 1990
Reabre à Presidência da República, em
favor da Secretaria da Ciência e Tecnolo·
gie, pelos saldos apurados em 31 de dezembro de 1989. créditos especiais abertos pelos
Decretos nrs 98.250 (1), de 6 de outubro de
1989, 98.618f2}, de 19 de dezembro de 1989,
98.730 (3) e 98.734(1), de 28 de dezembro de
1989.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição
que lhe confere o art. 84, inciso IV, e tendo em vista o disposto
no § 2? do art. 167, ambos da Constituição,
Col. Leis Rep. Fed. Brasil. Brasília. 182(5):3027-3363, set./out. 1990.
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DECRETA:
Art. I? Ficam reabertos à Presidência da República, em
favor da Secretaria da Ciência e Tecnologia, pelos saldos apurados em 31 de dezembro de 1989, créditos especiais autorizados
pelas Leis n?s 7.8251 51, de 22 de setembro de 1989, 7.880(6)de 16
de novembro de 1989, 7.941(7) e 7.9471 81,. de 20 de dezembro de
1989, e abertos pelos Decretos nss 98.250, de 6 de outubro de
1989,98.618, de 19 de dezembro de 1989, 98.730 e 98.734, de 28 de
dezembro de 1989. no valor de Cr$39.166.000,00 (trinta e nove
milhões, cento e sessenta e seis mil cruzeiros), na forma do Ane·
xo I deste decreto.
Art. 2? As classificações constantes do Anexo I deste decreto guardam compatibilidade com aquelas constantes da Lei
n? 7.999 191, de 31 de janeiro de 1990, observadas as disposições
da Lei n? 8.028 1101, de 12 de abril de 1990, e do Decreto n?
99.244 (11 ) , de 10 de maio de 1990.
Art. 3? Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 4? Revogam-se as disposições em contrário.
Brasília, 10 de setembro de 1990; 169? da Independência e
102? da República.
FERNANDO COLLOR
Zélia M. Cardoso de Mello

o anexo está publicado no DO de

11.9.1990, pág. 17209

(1) Coleção das Leis. Brasília, 18H5):2591,set./out.1989.
(2) Coleção das Leis. Brasília, 181(6, t.2):3759, nov.z'dea. 1989.
(3) Coleção das Leis. Brasília, 181(6, t.2):3884, nov/dea. 1989.
(4) Coleção das Leis. Brasília, 181(6. t.2):3889, nov./dez. 1989.
(5) Coleção das Leis. Brasília, 181(5):2168, set./out. 1989.
(6) Coleção das Leis. Brasília, 181(6, LI): 2925. nov.ldez. 1989.
(7) Coleção das Leis. Brasília, 181(6, t.l):3040, nov./dez. 1989.
(8) Coleção das Leis. Brasília, 181(6, t.l):3047, nov.ldez. 1989.
(9) Coleção das Leis. Brasília, 182(1):38, jan.rfev. 1990.
(10) Coleção das Leis. Brasília, 182(2, t.l):742, mar.Zabr. 1990.
(11) Coleção das Leis. Brasília, 182(3):1911, maio.ljun. 1990.
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 182(5):3027-3363, set.Zout. 1990.
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DECRETO N? 99.517, DE 10 DE SETEMBRO DE 1990
Abre ao Ministério da Justiça, em favor da Fundação Nacional do Indío, Fundo
do Arquivo Nacional e Fundo de Imprensa
Nacional, crédito suplementar no valor de
Cr$81.651.000,OO, para reforço de doteçõee
consignadas no vigente orçamento.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição
que lhe confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e da autorização contida no art. 11, inciso I, alíneas b, c e d, da Lei n?
7.999, de 31 de janeiro de 1990,
DECRETA:
Art. 1? Fica aberto ao Ministério da Justiça, em favor do
Fundo do Arquivo N acionai, crédito suplementar no valor de
Cr$300.000,OO (trezentos mil cruzeiros), para atender à programação indicada no Anexo I deste decreto.
Art. 2? Os recursos necessários à execução do disposto no
artigo anterior são provenientes de remanejamento de recursos
a nível de grupo de despesa, não implicando em alteração do
valor total da subatividade, na forma do Anexo 11 deste decreto.
Art. 3? Fica aberto ao Ministério da Justiça, em favor da
Fundação Nacional do Índio e do Fundo de Imprensa Nacional,
crédito suplementar no valor de Cr$81.351.000,00 (oitenta e um
milhões, trezentos e cinqüenta e um mil cruzeiros), para atender
à programação indicada no Anexo 111 deste decreto.
Art. 4? Os recursos necessários à execução do disposto no
artigo anterior são provenientes da incorporação de:
I - Excesso de Arrecadação de Recursos Diretamente Arrecadados do Tesouro Nacional: CR$72.386.000,OO (setenta e dois
milhões, trezentos e oitenta e seis mil cruzeiros), na forma do
Anexo IV deste decreto;
11 - Excesso de Arrecadação de Recursos de Outras Fontes: Cr$8.965.000,OO (oito milhões, novecentos e sessenta e cinco
mil cruzeiros), na forma do Anexo V deste decreto.
Art. 5? Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 182(5):3027-3363, set./out. 1990.
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Art. 6? Revogam-se as disposições em contrário.
Brasília, 10 de setembro de 1990; 169? da Independência e
102? da República.
FERNANDO COLLOR
Zélia M. Cardoso de Mello
Os anexos estão publicados no DO de 11.9.1990, pág. 17210.

DECRETO N? 99.518, DE 10 DE SETEMBRO DE 1990
Prescreve a edoçeo de plano extreordínário de redução das despesas de custeio
nas entidades que menciona.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição
que lhe confere o art. 84, inciso IV, da Constituição,
DECRETA:
Art. 1? As empresas públicas federais, as sociedades de
economia mista e demais sociedades controladas, direta ou indiretamente, pela União, aprovarão, no prazo de vinte dias, contado da data de publicação deste decreto, plano extraordinário
de redução, em termos reais, no último trimestre do exercício
corrente, das despesas de custeio em geral, inclusive com pessoal, no percentual de vinte e cinco por cento, em relação às
despesas, da mesma natureza, constantes das demonstrações financeiras do último trimestre do exercício de 1989.
§ 1? O plano de que trata este artigo será elaborado, de
modo a que a redução das despesas de custeio se verifique e
comprove até o final do exercício corrente.
§ 2? Para fins da comprovação de que trata o parágrafo
anterior, o valor das despesas de custeio constantes das demonstrações financeiras correspondentes ao último trimestre do
exercício de 1989 será monetariamente atualizado, até o último
trimestre do exercício de 1990, pelo índice de variação do Bônus
do Tesouro Nacional (BTN).
Art. 2~ O plano a que se refere o artigo anterior será elaborado pela Diretoria, aprovado pelo Conselho de AdministraCol. Leis Rep. Fed. Brasil. Brasília, 182(5):3027-3363, set.z'out. 1990.
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ção e homologado pelo Ministro de Estado ou Secretário sob cuja supervisão se encontre a entidade.
Parágrafo único. Na entidade em que não houver Conselho
de Administração, o plano será aprovado pelo Conselho Fiscal.
Art. 3? Compete aos Conselhos Fiscais das entidades a
que se refere este decreto, bem assim às competentes Secretarias de Controle Interno, o acompanhamento e controle das medidas estebelecidas nos artigos anteriores.
Art. 4? Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação.
Art. 5? Revogam-se as disposições em contrário.
Brasília, 10 de setembro de 1990; 169? da Independência e
102? da República.
FERNANDO COLLOR
Zélia M. Cardoso de Mello
DECRETO N? 99.519, DE 11 DE SETEMBRO DE 1990
Institui a Comissão do Programa Nacional de Alfabetização e Cidadania.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição
que lhe confere o art. 84, inciso VI, da Constituição,
DECRETA:
Art. 1? Fica instituida a Comissão do Programa Nacional
de Alfabetização e Cidadania com a finalidade de:
I - oferecer sugestões com vistas à formulação de diretrizes para a concepção da Politica e do Programa Nacional de
Alfabetização e Cidadania;
II - identificar iniciativas e projetos de alfabetização, em
curso, visando à articulação das ações neles contidas;
III - propor critérios para alocação de recursos públicos
para os planos e projetos de alfabetização de entidades públicas
e privadas integradas ao Programa Nacional de Alfabetização e
Cidadania;
IV - aprovar o regulamento de concessão do Diploma do
Mérito Nacional de Alfabetização.
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 182(5):3027-3363, set./out. 1990.
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Art. 2? A comissão, presidida pelo Ministro de Estado da
Educação, tem a seguinte composição:
I - o Secretário-Executivo do Ministério da Educação;
U - o Secretário Nacional de Educação Básica;
UI - o Secretário Nacional de Educação Tecnológica;
IV - o Secretário N acionai de Educação Superior;
V - os Presidentes:
a) do Conselho Federal de Educação;
b) do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais;
c) do Conselho Nacional de Secretários de Estado da Educação;
d) da União Nacional dos Dirigentes M uncipais de Educação - (Undime);
e) do Conselho de Reitores das Universidades Brasileiras
- (Crub);
f) do Movimento da Educação de Base (MEB);
g) da Fundação Roquette Pinto;
h) da Rede de Apoio à Ação Alfabetizadora do Brasil
(Raaab);
i) do Grupo de Estudos e Trabalho em Alfabetização
(Geta); e
VI - até vinte membros designados pelo Presidente da República, escolhidos dentre personalidades de notórios conhecimentos em programas de alfabetização.
§ I? A comissão contará com Presidente de Honra designado pelo Presidente da República.
§ 2? As funções de membro da comissão não serão remuneradas, sendo seu exercício considerado relevante serviço.
§ 3? A Secretaria Nacional de Educação Básica proverá o
apoio administrativo necessário aos trabalhos da comissão, cabendo ao respectivo titular exercer as atribuições de SecretárioExecutivo.
Art. 3? Fica criado um Conselho Consultivo com a finalidade de opinar sobre os assuntos que lhe forem submetidos pelo
CoL Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília. 182(5):3027-3363, set./out. 1990.
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Presidente da Comissão do Programa Nacional de Alfabetização
e Cidadania.
Art. 4? O Conselho Consultivo será composto de representantes dos vários segmentos da sociedade, designados pelo Ministro de Estado da Educação, mediante indicação das respectivas entidades. instituições, clubes de serviço ou associações.
Art. 5? O Ministro de Estado da Educação expedirá as
instruções necessárias ao cumprimento do disposto neste decreto.
Art. 6? Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 7? Revogam-se o Decreto n? 97.219(11, de 14 de dezembro de 1988, e demais disposições em contrário.
Brasília, 11 de setembro de 1990; 169? da Independência e
102? da República.
FERNANDO COLLOR
Carlos Chiarelli

DECRETO N? 99.520, DE 11 DE SETEMBRO DE 1990
Institui o Diploma do Mérito Nacional
de Alfabetização.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições
que lhe confere o art. 84, incisos II e XXI, da Constituição,
DECRETA:
Art. I? Fica instituído o Diploma do Mérito Nacional de
Alfabetização, a ser concedido, pelo Ministro de Estado da
Educação, às pessoas naturais ou jurídicas que tenham prestado serviços de excepcional relevância em proveito da alfabetização.
Art. 2? O Ministro de Estado da Educação expedirá as
instruções necessárias à execução deste decreto.
(1) Coleção das Leis. Brasília, (8):484, out.ldez. 1988.

Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 182(5):3027-3363, set./out. 1990.
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Art. 3? Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 11 de setembro de 1990; 169? da Independência e
102? da República.
FERNANDO COLLOR

Carlos Chiarelli

DECRETO N? 99.521, DE 11 DE SETEMBRO DE 1990
Reabre ao Senado Federal, ao Supremo
Tribunal Federal e â Presidência da República, em favor da Secretaria da Cultura,
pelos saldos apurados em 31 de dezembro
de 1989, créditos especiais abertos pelos Decretos nrs 98.360flJ, de 3 de novembro de
1989, e 98.726(2), de 28 de dezembro de 1989.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição
que lhe confere o art. 84, inciso IV, e tendo em vista o disposto
no § 2? do art. 167, ambos da Constituição,
DECRETA:
Art. I? Ficam reabertos ao Senado Federal, ao Supremo
Tribunal Federal e à Presidência da República, em favor da Secretaria da Cultura, pelos saldos apurados em 31 de dezembro
de 1989, créditos especiais autorizados pelas Leis n? 7.848 131, de
23 de outubro de 1989, e 7.925(41, de 12 de dezembro de 1989, e
abertos pelos Decretos n?s 98.360, de 3 de novembro de 1989, e
98.726, de 28 de dezembro de 1989, no valor de Cr$4.862.000,OO
(quatro milhões, oitocentos e sessenta e dois mil cruzeiros), na
forma do Anexo I deste decreto.

o anexo está publicado no DO de

12.9.1990, pág. 17273.
(1) Coleção das Leis. Brasília, 181(6. t.2):3416, nov./dez. 1989.
(2) Coleção das Leis. Brasília, 181(6. t.2):388D, nov./dez. 1989.
(3) Coleção das Leis. Brasília, 181(5}:2233, set./out. 1989.
(4) Coleção das Leis. Brasília, 181(6, t.1):3019, nov./dez. 1989.
Cal. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 182(5):3027-3363, set./out. 1990.
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Art. 2? As classificações constantes do Anexo I deste decreto guardam compatibilidade com aquelas constantes da Lei
n? 7.999 (5 ) , de 31 de janeiro de 1990, observadas as disposições
da Lei n? 8.028(6 ), de 12 de abril de 1990, e do Decreto n?
99.244(7 ), de 10 de maio de 1990.
Art. 3? Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 4~ Revogam-se as disposições em contrário.
Brasilia, 11 de setembro de 1990; 169? da Independência e
102? da República.
FERNANDO COLLOR
Zélia M. Cardoso de Mello

DECRETO N? 99.522, DE 11 DE SETEMBRO DE 1990
Declara de utilidade pública, para iíns
de desapropriação, terrenos situados no lugar denominado Pedra do Imbuque/Campinho, no Município de Porto Seguro, Estado
da Bahia.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições
que lhe confere o art. 84, inciso IV, e de acordo com o art. 5?,
inciso XXIV, da Constituição, combinados com o art. 5?, letra
a, do Decreto-Lei n? 3.365, de 21 de junho de 1941,
DECRETA:
Art. I? Fica declarada de utilidade pública, para fins de
desapropriação, a área de terra, no total de 195.557,19m2 - (cento e noventa e cinco mil, quinhentos e cinqüenta e sete metros
quadrados e dezenove decimetros quadrados), situada no lugar
denominado Pedra do Imbuque/Campinho, no Município de
Porto 'Seguro, Estado da Bahia, de propriedade de herdeiros de
Alfredo Dultra Santos e outros.
(5) Coleção das Leis. Brasília.,182(l):38, jan./fev. 1990.
(6) Coleção das Leis. Brasília, 182(2, t.l):742, mar./abr. 1990.
(7) Coleção das Leis. Brasília, 182(3):1911, maio/jun. 1990.
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 182(5):3027-3363, set./ out. 1990.
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§ 1? A área de terra referida neste artigo está assim descrita: - a partir do Ponto Cab 10, situado no eixo da cabeceira
da pista de pouso 10-28 do Aeroporto de Porto Seguro, com azimute de 74°25'02" - no eixo da pista e com a distância de
830,42m atinge-se o Ponto A. Deste Ponto A, com azimute de
164°25'02" e distância de 87,50m atinge-se o Ponto 33, marco de
concreto implantado em vértice da área e ponto inicial do presente memorial. A partir do Marco 33, com azimute de
146°23'58" e distância de 40,00ní atingi-se o Marco 34A. A partir
do marco 34A, com azimute de 236°51'32" e distância de 103,69m
atinge-se o marco 34B. A partir do marco 34B, com azimute de
236°51'32" e distância de 64,52m atinge-se o marco 34C_ A partir
do marco 34C, com azimute de 168°51'32" e distância de 308,95m
atinge-se o marco 46. A partir do marco 46, com azimute de
258.25'55" e distância de 59,82m atinge-se o marco 47. A partir
do marco 47, com azimute de 259°56'07" e distância de 59,83m
atinge-se o Marco 48. A partir do marco 48, com azimute de
259°56'10" e distância de 59,83m atinge-se o marco 49_ A partir
do marco 49, com azimute de 259°56'10" e distância de 54,84m
atinge-se o marco 50. A partir do Marco 50, com azimute de
259°56'12" e distância de 74,79m atinge-se o Marco 51. A partir
do Marco 51, com azimute de 259.47'46" e distância de 103,70m
atinge-se o Marco 52. A partir do Marco 52, com azimute de
273°51'02" e distância de 61,61m atinge-se o Marco 53. A partir
do Marco 53, com azimute de 278.20'23" e distância de 63,78m
atinge-se o Marco 54. A partir do Marco 54, com azimute de
348°51'32" e distância de 313,50m atinge-se O marco 66. A partir
do Marco 66, com azimute de 74°25'02" e distância de 120,00m
atinge-se o Marco 67. A partir do Marco 67, com azimute de
74°25'02" e distância de 104,00m atinge-se o Marco 68. A partir
do marco 68, com azimute de 168°51'32" e distância de 20,00m
atinge-se o marco 68C. A partir do Marco 68C, com azimute de
74°25'02" e distância de 30,00m atinge-se o Marco 68B. A partir
do Marco 68B, com azimute de 348°51'32" e distância de 20,00m
atinge-se o Marco 68A. A partir do Marco 68A. com azimute de
74°25'02" e distância de 15,00m atinge-se o Marco 69A. A partir
do Marco 69A, com azimute de 168°51'32" e distância de 20,00m
atinge-se o Marco 69B. A partir do Marco 69B, com azimute de
74°25'02" e distância de 30,00m atinge-se O Marco 69C. A partir
do Marco 69C, com azimute de 348°51 '32" e distância de 20,00m
Co!. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 182(5):3027-3363, set.Zout. 1990.
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atinge-se o Marco 69. A partir do Marco 69, com azimute de
74°25'02" e distância de 55,OOm atinge-se o Marco 70. A partir
do Marco 70, com azimute de 74°25'02" e distância de 60,OOm
atinge-se o Marco 71. A partir do Marco 71, com azimute de
74°25'02" e distância de 60,OOm atinge-se o Marco 72. A partir
do Marco 72, com azimute de 74°25'02" e distância de 60,OOm
atinge-se o Março 73. A partir do Marco 73, com azimute de
74°25'02" e distância de 60,Om atinge-se o Marco 74. Desse ponto 74, com azimute de 74°25'02" e distância de 81,10m atinge-se
o Marco 33, Ponto inicial deste roteiro.
§ 2? Da área descrita no parágrafo primeiro deduz-se o remanescente de 9.989,58m2 (nove mil, novecentos e oitenta e nove
metros quadrados e cinqüenta e oito decimetros quadrados) objeto de doação da Prefeitura Municipal de Porto Seguro à União
- Ministério da Aeronáutica, através da Lei n?
48, de 13 de
abril de 1987, totalizando a área de 195.557,19m2 (cento e noventa e cinco mil, quinhentos e cinqüenta e sete metros quadrados
e dezenove
a serde
desapropriada.
2? decímetros
Destina-sequadrados)
a área de terra
que trata o artigo anteriorArt.
à implantação de unidade de detecção do Sistema de Defesa Aérea e Controle de Tráfego Aéreo, conforme consta do
Processo n? 35-01/856/89, do Ministério da Aeronáutica.
Art. 3? Fica o Ministério da Aeronáutica autorizado a promover a efetivação da desapropriação a que se refere o presente
decreto, na forma do art. lO, do Decreto-Lei n? 3.365, de 21 de
junho de 1941, correndo as despesas à conta dos recursos orçamentários próprios.
Art. 4? Na forma do art. 15, do Decreto-Lei n? 3.365, de 21
de junho de 1941, alterado pela Lei n? 2.786, de 21 de maio de
1956, a presente desapropriação é declarada de urgência, para
efeito de imediata imissão de posse.
Art. 5? O presente decreto entra em vigor na data de sua
publicação.
Art. 6? Revogam-se as disposições em contrário.
Brasília, 11 de setembro de 1990; 169? da Independência e
102? da República.
FERNANDO COLLOR
Sócrates da Costa Monteiro
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 182(5):3027-3363, set.lout. 1990.
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DECRETO N? 99.523, DE 11 DE SETEMBRO DE 1990
Dispõe sobre inclusões no Programa
Nacional de Desestatização.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição
que lhe confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e tendo em
vista o disposto na Lei n? 8.031, de 12 de abril de 1990,
DECRETA:
Art. I? Ficam incluídas no Programa Nacional de Desestatização, para os fins da Lei n? 8.031(11, de 12 de abril de 1990,
as seguintes empresas:
I
Fertilizantes Nitrogenados do Nordeste S.A. (Nitrofértil):
Fertilizantes Fosfatados S.A. (Fosfértil); e
U
Ultrafértil S.A. - Indústria e Comércio de FertiliUI
zantes.
Art. 2? As ações representativas das participações acionárias da União e das entidades da Administração Pública Federal indireta nas sociedades referidas no artigo anterior deverão
ser depositadas no Fundo Nacional de Desestatização no prazo
máximo de cinco dias, contados na data da publicação deste decreto, nos termos do art. 10 da Lei n? 8.031, de 1990.
Art. 3? Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Brasília, 11 de setembro de 1990; 169? da Independência e
102? da República.
FERNANDO COLLOR
Zélia M. Cardoso de Mello
DECRETO N? 99.524, DE 13 DE SETEMBRO DE 1990
Dispõe sobre a execução do Décimo
Primeiro Protocolo Adicional ao Acordo de
Complementação Econômica entre o Brasil
e o Uruguai (Acordo n? 2).
'(1) Coleção das Leis. Brasília, 182(2, t.l):lOOl, mar.!abr. 1990.
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o PRESIDENTE DA REPÚBLICA, usando da atribuição
que lhe confere o art. 84, inciso IV, da Constituição,
Considerando que o Tratado de Montevidéu, que criou a
Associação Latino-Americana de Integração (Aladi), firmado
pelo Brasil em 12 de agosto de 1980 e aprovado pelo Congresso
N acionai, por meio do Decreto Legislativo n? 66, de 16 de novembro de 1981, prevê, no seu art. 7?, a modalidade de Acordo
de Alcance Parcial, e
Considerando que os Plenipotenciários do Brasil e do Uruguai, com base no Tratado de Montevidéu-Sü, assinaram, a 15
de dezembro de 1989, em Montevidéu, o Décimo Primeiro Protocolo Adicional ao Acordo de Complementação Econômica entre
o Brasil e o Uruguai (Acordo n? 2).
DECRETA:
Art. 1? O Décimo Primeiro Protocolo Adicional ao Acordo
de Complementação Econômica entre o Brasil e o Uruguai (Acordo n? 2), apenso por cópia ao presente decreto, será executado e cumprido tão inteiramente como nele se contém, inclusive
quanto à sua vigência.
Art. 2? Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Brasília, 13 de setembro de 1990; 169? da Independência e
102? da República.
FERNANDO COLLOR
Francisco Rezek

o texto

do acordo está publicado no DO de 14.9.1990, págs. 15516/15517.

DECRETO N? 99.525, DE 14 DE SETEMBRO DE 1990
Institui, no Ministério das Relações
Exteriores. o Programa Complementar de
Assistência Médica do Serviço Exterior nos
casos que menciona.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição
que lhe confere o art. 84, incisos IV e VI, da Constituição, e tendo em vista o disposto nos arts. 160 e 163 da Lei n? 1.711, de 28
de outubro de 1952,
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 182(5):3027·3363, set.lout. 1990.
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DECRETA:
Art. I? O Ministério das Relações Exteriores instituirá
Programa Complementar de Assistência Médica do Serviço Exterior para os integrantes do Serviço Exterior, de que trata a
Lei n? 7.501 1' 1, de 27 de junho de 1986, nas condições estabelecidas neste decreto.
Art. 2? O disposto no artigo anterior aplica-se:
I - aos integrantes do Serviço Exterior, ativos e inatívos, bem como a respectivos dependentes e pensionistas;
II - aos titulares de cargos ou funções previstos na Estrutura Regimental do Ministério das Relações Exteriores,
quando não pertencentes aos seus quadros e quanto permanecerem no exercício dos respectivos cargos ou funções, bem como a
seus dependentes;
III - -aos servidores de outras categorias, do Quadro ou
Tabela Permanentes do Ministério das Relações Exteriores. enquanto em missão no exterior, e seus dependentes; e
IV - aos Auxiliares Locais de que trata a Lei n? 7.501, de
1986, quando segurados obrigatórios da Previdência Social brasileira, e respectivos dependentes.
Art. 3? Os funcionários do Ministério das Relações Exteriores, seus dependentes e pensionistas, que forem filiados ao
atual Plano de Seguro em Grupo no Exterior, na data de entrada em vigência deste decreto, conservarão a condição de segurados do plano de seguro em grupo do Serviço Exterior.
Art. 4? Cabe ao Ministério das Relações Exteriores contratar, dentro do programa instituído pelo presente decreto, um
plano de Seguro em Grupo do Serviço Exterior, inclusive de vida e acidentes, e efetuar, diretamente à contratada, o pagamento das respectivas faturas.
Art. 5? O Ministro de Estado das Relações Exteriores baixará os atos necessários à implantação do programa de que trata este decreto, bem assim aqueles necessários à fixação de critérios e definições pertinentes à matéria.
Art. 6? As despesas decorrentes da exeçucão do disposto
neste decreto correrão à conta de dotações orçamentárias próprias do Ministério das Relações Exteriores.
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 182(5):3027-3363, set./out. 1990.
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Art. 7? Este decreto entra em vigor em I? de outubro de
1990.
Brasília, 14 de setembro de 1990; 169? da Independência e
102? da República.
FERNANDO COLLOR
Francisco Rezek
DECRETO N? 99.526, DE 14 DE SETEMBRO DE 1990
Abre 80 Ministério da Economia, Fezenda e Planejamento, crédito suplementar
no valor de Cr$200. 000.000,00 para reforço
de dotações consignadas nos vigentes oro
çementoe,

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição
que lhe confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e da autorização contida no art. 11, inciso I, alínea a, da Lei n? 7.999, de 31
de janeiro de 1990,
DECRETA:
Art. I? Fica aberto ao Ministério da Economia, Fazenda e
Planejamento, crédito suplementar no valor de Cr$200.000.000,00
(duzentos milhões de cruzeiros), para atender à programação indicada no Anexo I deste decreto.
Art. 2~ Os recursos necessários à execução do disposto no
artigo anterior decorrerão de anulação parcial da dotação orçamentária indicada no Anexo II deste decreto, no montante especificado.
Art. 3? Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 4? Revogam-se as disposições em contrário.
Brasília, 14 de setembro de 1990: 169? da Independência e
102? da República.
FERNANDO COLLOR
Zélia M. Cardoso de Mello
Os anexos estão publicados no DO de 17.9.1990. págs. 17700/17701.
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DECRETO N? 99.527, DE 14 DE SETEMBRO DE 1990
Abre ao Ministério da Agricultura e
Reforma Agrária, em favor do Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrâria, crédito suplementar no valor de
c-si. 081. 726. 000, 00, para reforço de dotações consignadas no vigente orçamento.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição
que lhe confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e da autorização contida no art. 11, inciso I, alinea b, da Lei n? 7.999, de 31
de janeiro de 1990.
DECRETA:
Art. I? Fica aberto ao Ministério da Agricultura e Refo~
ma Agrária, em favor do Instituto Nacional de Colonização e
Reforma
Agrária,
crédito
suplementar no
valor
de
Cr$1.081. 726.000,00 (um bilhão, oitenta e um milhões, setecentos
e vinte e seis mil cruzeiros), para atender à programação indicada no Anexo I deste decreto.
Art. 2? Os recursos necessários à execução do disposto no
artigo anterior decorrerão de anulação parcial de dotações indicadas no Anexo II deste decreto, no montante especificado.
Art. 3? Este decreto refere-se ao remanejamento de recursos a nível de grupo de despesa, não implicando em alteração
do valor total do subprojeto.
Art. 4? Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 5? Revogam-se as disposições em contrário.
Brasília, 14 de setembro de 1990; 169? da Independência e
102? da República.
FERNANDO COLLOR
Zélia M. Cardoso de Mello
Os anexos estão publicados no DO de 17.9.1990. pág. 17701.

DECRETO N? 99.528, DE 14 DE SETEMBRO DE 1990
Abre ao Ministério da Economia, Fazenda e Planejamento, em favor de diversas
Unidades Orçamentárias, crédito suplementar no valor de Cr$l. 720.400. 000, 00, para reforço de dotações consignadas no vigente
orçamento.
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o PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição
que lhe confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e da autorização contida no art. 11, incisos I, alíneas d e e, e V, da Lei n?
7.999, de 31 de janeiro de 1990,
DECRETA:
Art. I? Fica aberto ao Ministério da Economia, Fazenda e
Planejamento, em favor da Fundação Instituto Brasileiro de
Geografia e Estatistica, do Instituto de Pesquisa Econômica
Aplicada e do Serviço Federal de Processamento de Dados, crédito suplementar no valor de Cr$1.720.400.000,00 (um bilhão, setecentos e vinte milhões e quatrocentos mil cruzeiros), para
atender à programação constante do Anexo I deste decreto.
Art. 2? Os recursos necessários à execução do disposto no
artigo anterior são provenientes do excesso de arrecadação das
receitas diretamente arrecadadas, de saldo apurado em balanço
patrimonial do exercício anterior e da incorporação de recursos
oriundos de convênios, na forma dos Anexos lI, III e IV deste
decreto.
Art. 3? Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 4? Revogam-se as disposições em contrário.
Brasília, 14 de setembro de 1990; 169? da Independência e
102? da República.
FERNANDO COLLOR
Zélia M. Cardoso de Mello
Os anexos estão publicados no DO de 17.9.1990, págs. 17701/17702.

DECRETO N? 99.529, DE 14 DE SETEMBRO DE 1990
Abre à Presidência da República, em
favor de diversas Unidades Orçamentárias, crédito suplementar no valor de
Cr$1.879.838.000,OO, para reforço de doteções consignadas no vigente orçamento.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição
que lhe confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e da autoriCol. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 182(5):3027·3363, set./out. 1990.
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zação contida no art. I?, inciso I, da Lei n? 8.044, de 15 de junho
de 1990,
DECRETA:
Art. I? Fica aberto à Presidência da República, em favor
de diversas Unidades Orçamentárias, crédito suplementar no
valor de Cr$1.879.838.000,00 (um bilhão, oitocentos e setenta e
nove milhões, oitocentos e trinta e oito mil cruzeiros), para
atender à programação indicada no Anexo I deste decreto.
Art. 2? Os recursos necessários à execução do disposto no
artigo anterior são provenientes do excesso de arrecadação das
receitas do Tesouro Nacional, nos termos do parágrafo único do
art. I? da Lei n? 8.044, de 15 de junho de 1990.
Art. 3? Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 4? Revogam-se as disposições em contrário.
Brasília, 14 de setembro de 1990; 169? da Independência e
102? da República.
FERNANDO COLLOR
Zélia M. Cardoso de Mello

o anexo está publicado no DO

de 17.9.1990, págs. 17702/17703.

DECRETO N? 99.530, DE 17 DE SETEMBRO DE 1990
Institui a hora de, verão em parte do
Território Nacional, no período que indica.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições
que lhe confere o art. 84, item IV, da Constituição, e tendo em
vista o disposto no art. I?, inciso I, letra b, do Decreto-Lei n?
4.295, de 13 de maio de 1942,
DECRETA:
Art. I? A partir de 0:00 (zero) hora do dia 21 de outubro de
1990, até a 0:00 (zero) hora do dia 17 de fevereiro de 1991, vigorará a hora de verão, adiantada de 60 (sessenta) minutos em relação à hora legal.
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Art. 2~ A hora de verão a que se refere o artigo anterior
será observada nos Estados do Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, São Paulo, Rio de Janeiro, Espírito Santo, Minas
Gerais, Goiás e Mato Grosso do Sul, e no Distrito Federal.
Art. 3? Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Brasília, 17 de setembro de 1990; 169? da Independência e
102? da República.
FERNANDO COLLOR
Ozíres Sílva

DECRETO N? 99.531, DE 17 DE SETEMBRO DE 1990
Aprova o Estatuto da Caixa Econômica
Federal (CEF) e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições
que lhe confere o art. 84, incisos IV e VI, da Constituição,
DECRETA:
Art. 1? Fica aprovado o Estatuto da Empresa pública federal Caixa Econõmica Federal (CEF), que com este baixa, assinado pelo Ministro da Economia, Fazenda e Planejamento.
Art. 2?

A estrutura e a competência dos órgãos e unidades

da Caixa Econômica Federal (CEF) serão adequados, mediante
ato da respectiva diretoria, ao Estatuto aprovado por este decreto.
Art. 3? As contas anuais da administração da CEF serão
submetidas, por seu Presidente, ao Ministro da Economia, Fazenda e Planejamento. que, com o pronunciamento e a documentação pertinente, as enviará ao Tribunal de Contas da União,
até 30 de junho do exercício subseqüente.
Art. 4? Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação.
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Art. 5~ Revogam-se o Decreto n? 97.547, de 1~ de março de
1989. e as demais disposições em contrário.
Brasília, 17 de setembro de 1990; 169~ da Independência e
102~ da República.
FERNANDO COLLOR
Zélia M. Cardoso de Mello
Estatuto da Caixa Econômica Federal (CEF)
CAPÍTULO I
Das Disposições Preliminares

Art. 1~ A Caixa Econômica Federal (CEF) é instituição financeira constituída sob a forma de empresa pública unipessoai, nos termos do Decreto-Lei n? 759, de 12 de agosto de 1969,
vinculando-se ao Ministério da Economia, Fazenda e Planejamento.
Art. 2~ A CEF tem sede e foro na capital da República e
atuação em todo o território nacional, sendo indeterminado o
prazo de sua existência.
Art. 3? Como instituição componente do Sistema Financeiro Nacional e auxiliar da execução da política de crédito do
Governo Federal, a CEF sujeita-se às decisões e à disciplina
normativa do Conselho Monetário Nacional, bem assim à fiscalização do Banco Central do Brasil.
Art. 4? A estrutura e o funcionamento da empresa
subordinar-se-ão aos seguintes princípios:
I - programação e coordenação das atividades em todos
os níveis administrativos;
II - desconcentração da autoridade executiva, objetivando agilizar o exame de processos e assegurar a rapidez das operações;
III - descentralização e desburocratização dos serviços e
operações, eliminando-se as tramitações desnecessárias e os
controles supérfluos;
IV - racionalização dos gastos administrativos, mediante
a redução de despesasao estritamente necessário;
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v - simplificação da estrutura, evitando-se o excesso de
níveis hierárquicos;
VI - incentivo ao aumento de produtividade de seus empregados e à eficiência de seus serviços.
CAPÍTULO II
Das Finalidades
Art. 5? A CEF tem por finalidade:
I - receber depósitos a qualquer título, inclusive os garantidos pela União na forma da legislação pertinente, em especial os de economia popular, com o propósito de incentivar os
hábitos de poupança;
11 - prestar serviços bancários de qualquer natureza,
praticando operações ativas, passivas e acessórias, inclusive de
intermediação e suprimento financeiro sob suas múltiplas formas;
lU - explorar, com exclusividade, os serviços das loterias federais, nos termos da legislação específica;
IV - exercer o monopólio das operações sobre penhores
civis, em caráter permanente e contínuo;
V - prestar serviços delegados pelo Governo Federal,
"que se adaptem à sua estrutura e à sua natureza de instituição
financeira, diretamente ou mediante convênio com outras entídades ou empresas;
VI - realizar quaisquer operações e atividades negociais
nos mercados financeiros, interno ou externo, podendo estipular
cláusulas de reajuste monetário;
VII - efetuar operações de subscrição, aquisição e distribuição de ações, obrigações e quaisquer outros títulos ou valores mobiliários no mercado de capitais, para investimento ou revenda;
VIII - realizar quaisquer operações ou serviços. nos mercados financeiros e de capitais, que lhes forem delegados ou autorizados, inclusive leasing e corretagem de seguros e valores;
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IX - prestar, direta ou indiretamente, serviços relacionados às atividades de fomento da cultura e do turismo, inclusive
mediante intermediação e apoio financeiro;
X - executar o Plano Nacional de Habitação Popular
(planhap), o Plano Nacional de Saneamento Básico (Planasa) e
outros cuja execução lhe seja conferida;
XI - administrar o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço, o Fundo de Assistência Habitacional e outros cuja gestão
lhe seja atribuída;
XU - operar, no setor habitacional, como sociedade de
crédito imobiliário, com o objetivo de facilitar e promover a
aquisiçãO da casa própria, especialmente pelas classes de menor
renda da população.
Parágrafo único. No desempenho de suas finalidades, a
CEF opera, ainda, no recebimento de depósitos judiciais, na
forma da lei.

CAPÍTULO UI
Do Capital
Art. 6? O
capital
autorizado
da
CEF
é
de
Cr$4.000.000.000,OO (quatro bilhões de cruzeiros), estando, integralizados Cr$850.000.000,OO (oitocentos e cinqüenta milhões de
cruzeiros).
Parágrafo único. As propostas de integralização do capital
serão apresentadas pela diretoria ao Ministro da Economia, Fazenda e Planejamento, para decisão.
CAPÍTULO IV
Do Conselho de Administração
Seção I

Art. 7? O órgão de orientação superior da CEF é o Conselho de Administração, composto de seis membros, a saber:
I - um membro-nato, titular de órgão do. Ministério da
Economia, Fazenda e Planejamento, que exercerá a presidência
do colegiado;
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II - o presidente da CEF, que exercerá a vice-Presidência
do colegiado;
III - 4 (quatro) membros, com mandato de 3 (três) anos,
podendo ser reconduzidos por igual periodo.
§ I? Os membros do conselho, de que trata este artigo, serão nomeados pelo Presidente da República.
§ 2? O membro do conselho, nomeado na forma do inciso
IH, que houver exercido o mandato por mais de um período, só
poderá voltar a fazer parte do colegiado depois de decorrido, pelo menos, um ano do término de seu último mandato.
§ 3? Os honorários dos membros do conselho corresponderão a vinte por cento da remuneração média mensal dos diretores.
Art. 8?

Compete ao Conselho de Administração:

I
fixar a orientação geral dos negócios da empresa;
11
fiscalizar a gestão dos diretores, examinar, a qualquer tempo, os livros e papéis da companhia, solicitar informações sobre contratos celebrados ou em via de celebração, e
quaisquer outros atos;
III - escolher e destituir os auditores independentes, se
os houver;
IV - opinar, quando solicitado pelo Ministro da Economia, Fazenda e Planejamento, sobre questões relevantes pertinentes ao desenvolvimento econômico e social do País e que
mais diretamente se relacionem com a ação da CEF;

V - aconselhar o Presidente da CEF no que respeita às
linhas gerais orientadoras da ação da empresa e, bem assim,
promover. junto às principais instituições do setor econômico e
social, a divulgação dos objetivos, programas e resultados da
atuação da CEF;
VI - examinar e aprovar, por proposta do seu presidente, políticas gerais e programas de atuação a longo prazo, em
harmonia com a política econômico-financeira do governo;
VII - examinar e aprovar, por proposta do seu presidente
e atendendo orientação do Ministro da Economia, Fazenda e
Planejamento, programas e projetos de aplicação de recursos
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disponíveis do FGTS, elaborados segundo diretrizes estabelecidas pelo Presidente da República;
VIII - aprovar o orçamento de investimentos;
IX - apreciar os relatórios anuais de auditorias e as informações sobre os resultados da ação da CEF, bem como sobre
os principais projetos por esta apoiados, nas áreas econômica e
social;
X - aprovar os balanços patrimoniais e as demonstraçôes financeiras e autorizar a criação de fundos de reserva e de
previsão, pronunciando-se sobre a incorporação dos resultados
operacionais ao capital da CEF e sobre os aumentos do referido
capital, observadas as disposições legais e regulamentares pertinentes à matéria; e
XI - decidir sobre os vetos do seu presidente às deliberações da Diretoria da CEF. .
Art. 9? O Conselho de Administração da CEF reunir-se-á,
ordinariamente, uma vez por bimestre e, extraordinariamente,
sempre que convocado pelo seu presidente.
§ I? O conselho somente deliberará com a presença de, no
mínimo, quatro de seus membros.
§ 2? As deliberações do conselho serão tomadas por maioria de votos e registradas em ata, cabendo ao presidente, além
do voto ordinário, o de qualidade.
Seção II

Da Diretoria
Art. 10. A diretoria é um órgão colegiado composto pelo
presidente e cinco diretores.
Art. 11. Os membros da diretoria serão escolhidos e nomeados pelo Presidente da República, dentre brasileiros de ilibada reputação e de reconhecida experiência em matéria
econômico-financeira e de administração de empresas, sendo demissíveis ad nutum.
§ 1~ Pelo menos um dos membros da diretoria será economiário da CEF, escolhido dentre os do serviço ativo ou aposentados.
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§ 2? Não podem participar da diretoria, além dos impedidos por lei, os que houverem causado prejuízo à CEF ou lhe forem devedores por operação de empréstimo bancário, ou, ainda.
integrem sociedade em mora com a CEF.

Art. 12. Compete à diretoria o exercício das atribuições
executivas concernentes a finalidades da CEF, cabendo-lhe, em
especial:
I - aprovar, em harmonia com a política econômicofinanceira do Governo Federal e com as diretrizes do Conselho
de Administração da CEF:
a) as normas disciplinadoras do planejamento da organização e do controle dos serviços e operações;
b) os programas de captação dos recursos e das aplicações,
bem assim as modalidades operacionais, segundo prioridades
estabelecidas pelo Conselho Monetário Nacional, de modo que
se ajustem à política de crédito do Governo Federal;
c) a proposta orçamentária, seus balancetes e balanços;
d) a estrutura e o organograma, com as respectivas funções
e competências, das unidades da matriz, das filiais, das Agências e dos Postos de Serviços e o sistema normativo interno;
e) as contratações de pessoal técnico especializado por prazo determinado e a cessão de empregados nos casos estabelecidos na legislação pertinente;
f) as normas disciplinadoras dos concursos públicos para
admissão de pessoal;
g) a fixação das taxas operacionais;

II - submeter ao Conselho de Administração:
a) a prestação anual de contas e a proposta de destinação
do resultado líquido de suas operações;
b) as propostas de aumento de capital;
c) o Regulamento de Pessoal e o Regulamento de Licitações;
d) as propostas de criação de empregos e fixação de salários e as alterações do quadro de pessoal que impliquem aumento de despesa;
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lU - autorizar a alienação e a oneração de bens imóveis,
ouvindo, previamente, o Conselho Fiscal, quando se tratar de
imóvel de uso.
Parágrafo único. Aos membros da diretoria, do Conselho
de Administração e do Conselho Fiscal' é vedado intervir no estudo, processo decisório, controle ou liquidação de qualquer
operação em que, direta ou indiretamente. sejam interessadas
sociedades de que detenham o controle ou parcela substancial
do capital social, aplicando-se esse impedimento, nos mesmos
casos, quando se tratar de empresa na qual tenham ocupado
cargo de gestão em período imediatamente anterior à investidura na CEF.
Art. 13. A diretoria deliberará por maioria de votos, com
a presença de, no mínimo, quatro de seus membros, cabendo ao
Presidente, além do voto ordinário, o de qualidade.
Parágrafo único. O Presidente poderá vetar as deliberações da diretoria, submetendo-as, no prazo de setenta e duas
horas, ao Conselho de Administração.

Seção III
Do Presidente e dos Diretores
Art. 14.

Compete ao Presidente da CEF:
convocar e presidir as reuniões da diretoria e prover o cumprimento de suas deliberações;
II - designar a área em que deve atuar cada diretor,
bem assim seu eventual remanejamento;
IH - representar a CEF, em juízo ou fora dele, podendo,
para tanto, constituir prepostos e mandatários e conferir-lhes
poderes e prerrogativas. segundo disponham a lei e o sistema
normativo interno da empresa;
IV - submeter ao Conselho de Administração, até 31 de
março do ano subseqüente ao exercício social correspondente. a
prestação de contas da empresa, acompanhada da manifestação
da diretoria e do parecer do Conselho Fiscal;
V - apresentar, em tempo hábil, ao Banco Central do
Brasil, as matérias que dependam de sua audiência ou de deliberação do Conselho Monetário Nacional;
I -
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VI - encaminhar. ao Ministro da Economia, Fazenda e
Planejamento, semestralmente, o relatório das suas atividades;
VII - deferir aos membros da diretoria atribuições que se
acresçam às previstas neste estatuto;
VIII - comunicar ao Banco Central do Brasil a designação
de diretor e de membro do Conselho Fiscal;
IX - admitir, dispensar, promover, designar para o
exercício de função de confiança, transferir, licenciar e punir
empregados;
X - propor, à diretoria, a criação de empregos e a fixação de salários e vantagens, a requisição de pessoal e a cessão
de empregado, bem assim a contratação, por prazo determinado, de pessoal técnico especializado;
XI - exercer os demais poderes de direção executiva.
§ I? É facultado ao Presidente delegar poderes de administração.
§ 2? O Presidente designará, nos impedimentos não superiores a trinta dias consecutivos, o seu próprio substituto, que
será um dos diretores, e dos substitutos destes, escolhidos dentre empregados da CEF no exercicio de função de confiança,
compatível com a substituição.
Art. 15. Os diretores da CEF exercerão as competências
que lhes forem atribuidas pelo Presidente.

Seção IV
Do Conselho Fiscal
Art. 16. O Conselho Fiscal será integrado por três membros efetivos e três suplentes.
§ I? Os membros efetivos e suplentes serão escolhidos e
designados pelo Ministro da Economia, Fazenda e Planejamento, dentre brasileiros, residentes no País, de reputação ilibada e
reconhecida experiência em matéria econômico-financeira e de
administração de empresas.
§ 2? Os membros do Conselho Fiscal têm mandato de um
ano.
Art. 17. Compete ao Conselho Fiscal examinar os balancetes, as demonstrações financeiras, a prestação anual de contas
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da empresa, a alienação e a oneração de bem imóvel de uso próprio da CEF, bem assim exercer outras atribuições atinentes ao
controle das contas e dos atos de gestão dos administradores.

Seção V

Da Responsabilidade
Art. 18. O presidente, os diretores e os membros do Conselho de Administração e do Conselho Fiscal são responsáveis,
na forma da lei, pelos prejuízos ou danos causados no exercício
de suas atribuições.
CAPÍTULO V
Do Exercício Social

Art. 19. O exercício social da CEF corresponde ao anocalendário.
Art. 20. A CEF levantará demonstrações financeiras nos
dias 30 de junho e 31 de dezembro de cada ano.
CAPÍTULO VI
Do Pessoal
Art. 21. O pessoal da CEF é admitido, obrigatoriamente,
mediante concurso público, de provas ou de provas e títulos,
sob regime jurídico da Consolidação das Leis do Trabalho e legislação complementar.
§ I? Para a realização de serviços técnicos especializados
poderá ser contratado, excepcionalmente, pessoal técnico de alta qualificação. por prazo certo, e nunca superior ao previsto
em lei para os contratos a termo, desde que não possua, em seu
quadro de pessoal, cargos, empregos ou funções efetivas, necessários para a execução desses serviços, nem utilize a execução
indireta.
§ 2? Consideram-se serviços técnicos especializados os
executados por profissionais, de nivel médio ou superior, que
possuam formação e habilitação legal exigida para o desempenho da atividade.
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CAPÍTULO VII
Das Disposições Gerais
Art. 22. Os resultados da exploração das loterias federais
que couberem à CEF como executora desses serviços públicos
serão destinados ao fortalecimento de seu patrimônio, vedada
sua aplicação no custeio de despesas correntes.
§ 1? A CEF terá direito a uma comissão de venda, a título
de remuneração fixa, pelos serviços de distribuição nacional
dos bilhetes de loteria, cujo saldo líquido deve ser anualmente
levado à conta do Fundo de Reserva, para o futuro aproveita-

mento em aumentos de capital.
§ 2? A CEF deverá contabilizar em separado todas as operações relativas ao serviço de exploração de loterias, não podendo os resultados financeiros decorrentes dessa exploração, inclusive os referidos neste artigo. ser considerados, sob forma alguma, para o cálculo de gratificação e de quaisquer outras vantagens devidas a empregados e administradores.
§ 3? O limite máximo para as despesas efetivas de custeio
e manutenção dos serviços lotéricos e para a comissão de venda
referida no § I?, assim como as normas sobre a contabilização
de renda líquida decorrente da exploração dos mesmos serviços,
serão estabelecidos pelo Ministro da Economia, Fazenda e Planejamento, observada a legislação em vigor.
§ 4? Os prêmios de loterias federais, prescritos ou correspondentes a bilhetes não vendidos, serão contabilizados à renda
líquida dessas loterias, após deduzidas as quantias pagas em
razão de reclamações administrativas admitidas e julgadas procedentes.
Art. 23. N as operações de penhor, a CEF emitirá cautelas
simplificadas, correspondentes aos contratos realizados, que
conterão todos os elementos exigidos pela legislação.
§ 1? Os leilões das garantias-apenhadas serão realizadas
por empregados da CEF especialmente designados e deverão
ser precedidos de avisos publicados em jornais de grande circulação.
§ 2? Os objetos apenhados, resultantes de furto, roubo ou
apropriação indébita, serão devolvidos aos seus donos após senCol. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 182(5):3027-3363, set./out. 1990.
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tença penal condenatória transitada em julgado, devendo, na hipótese de apropriação indébita, a devolução ser precedida de
resgate da divida.
§ 3? Os objetos sob penhor, abandonados no recinto da
CEF, ficarão sob sua custódia e serão devolvidos aos respectivos donos mediante o pagamento da taxa correspondente.
§ 4? Decorrido o prazo de cinco anos, a contar da custódia, os objetos, de que trata o parágrafo anterior, serão leiloados, convertendo-se o resultado apurado em favor da CEF.
§ 5? Constituirá receita da CEF a quantia apurada em leilão, excedente do valor do empréstimo sob penhor, e respectiva
atualização monetária, que não forem reclamadas na forma da
legislação pertinente.
Art. 24. A diretoria fará publicar, no Diário Oficial da
União, depois de aprovado pelo Ministro da Economia, Fazenda
e Planejamento:
I - o Regulamento de Licitação;
II - o Regulamento de Pessoal, com os direitos e deveres
dos empregados, o regime disciplinar e as normas sobre a apuração de responsabilidades;
111 - a discriminação das carreiras do quadro de pessoal,
com a indicação em três colunas, do total de empregos e o número de empregos providos e vagos, em 30 de junho e 31 de dezembro de cada ano; e
IV - o plano de salários, benefícios, vantagens e quaisquer outras parcelas que componham a remuneração de seus
empregados.
Brasília, 17 de setembro de 1990.

Zélia Maria Cardoso de Mello
Ministra da Economia, Fazenda e Planejamento
DECRETO N? 99.532, DE 19 DE SETEMBRO DE 1990

(*)

Dispõe sobre a compoeiçéo e tuncionemente do Conselho Nacional de Metrosogie, Normalização e Qualidade Industrial
(Conmetro) .
(*) Retificado no DO de 21.9.1990 (pág. 3376 deste volumel.
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o PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições
que lhe confere o Decreto n? 84, inciso IV, da Constituição, e
com vistas o disposto na Lei n? 5.966 de 11 de dezembro de 1973,
na Lei n? 8.028 de 12 de abril de 1990, e no Decreto n? 99.244, de
10 de maio de 1990,
DECRETA:
Art. I? O Conselho Nacional de Metrologia, Normalização
e Qualidade Industrial, presidido pelo Ministro de Estado da
Justiça, terá a seguinte composição:
I - um representante do Ministro da Economia, Fazenda e Planejamento;
11
um representante do Ministro da Marinha;
111
um representante do Ministro do Exército;
IV
um representante do Ministro das Relações Exteriores;
V
um
VI
um
VII
um
Reforma Agrária;
VIII - um
IX - um
vidência Social;

representante do Ministro da Aeronáutica;
representante do Ministro da Infra-Estrutura;
representante do Ministro da Agricultura e
representante do Ministro da Saúde;
representante do Ministro do Trabalho e Pre-

X
XI
XII

um representante do Ministro da Educação;
um representante do Ministro da Ação Social;
um representante do Secretário do Meio Ambien-

XIII
nologia;

um representante do Secretário da Ciência e Tec-

te;

XIV
um representante do Secretário de Administração
Federal;
XV
o Secretário Nacional de Direito Econômico;
XVI
o Presidente do INMETRO - Instituto Nacional
de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial;
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XVII

o Presidente da Confederação Nacional da Indús-

tria;
o Presidente da Confederação Nacional do CoXVIII
mércio;
XIX
três titulares de entidades privadas nacionais, dedicadas aos interesses do consumidor;
XX - três titulares de entidades nacionais de caráter
privado, dedicados às atividades de normalização e qualidade
industrial;
XXI - um cidadão de notário saber nas áreas de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial não vinculado ao
Serviço Público.
§ I? Cada membro terá um suplente, designado, formalmente, pelo titular, exceto o do inciso XXI.
§ 2? A Secretaria Executiva do Conmetro elaborará lista
tríplice de entidades que sejam adequadas aos ditames dos incisos XIX e XX e a encaminhará à escolha do Ministro de Estado
da Justiça.
§ 3? E de livre escolha do Presidente da República o nome
do membro previsto no inciso XXI, bem como de seu suplente.
§ 4? Os membros citados nos incisos XIX, XX e XXI terão mandato de 1 (um) ano, facultada uma recondução.
Art. 2? O Ministro de Estado da Justiça designará, nos
seus impedimentos, um representante para exercer a Presidência do Conmetro.
Art. 3? O Conmetro é constituído pelas seguintes unidades:
I
Plenário;
II
Câmaras Setoriais;
III
Secretaria Executiva.
§ I? O Plenário reunir-se-á duas vezes por ano, a cada semestre, e extraordinariamente, sempre que o Presidente o convocar, presente a maioria simples dos membros.
§ 2? As Câmaras Setoriais definidas através de resolução
do Conmetro, reunir-se-ao consoante as necessidades de deliberações sobre os respectivos assuntos.
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§ 3? As Câmaras Setoriais caberá deliberar, em instância
equivalente ao Plenário, decisões em matéria de interesse específico, no campo de sua atuação.
§ 4? Na composição de cada Câmara Setorial constará,
obrigatoriamente, um membro de entidade representativa dos
interesses dos consumidores e de entidade representativa das
atividades de normalização e qualidade.
§ 5? O Inmetro-Instituto Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial funcionará como Secretaria Executiva do Conmetro, sem prejuízo de suas atribuições atuais.
§ 6? As sessões plenárias do Conmetro instalar-se-ão pela
maioria dos votos dos presentes.
§ 7? Cada membro terá direito a um voto.
§ 8? O Presidente do Conmetro terá, além do voto comum,
o de qualidade, bem assim a prerrogativa de decidir ad
referendum do Plenário.
§ 9? As decisões do Conmetro serão consubstanciadas em
Resoluções.
Art. 5? O Conmetro poderá convidar entidades, autoridades, cientistas e técnicos nacionais ou estrangeiros, para colaborarem em estudos ou participarem das comissões instituídas no
âmbito do próprio Conselho, sem direito a voto.
Art. 6~ A organização e funcionamento do Conmetro, serão disciplinadas no Regimento Interno, aprovado pelo Ministro
de Estado da Justiça.
Art. 7? Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 8? Revogam-se os Decretos n?s 74.209(11, de 24 de junho de 1974 e 81.128(21, de 26 de dezembro de 1977 e demais disposições em contrário.
Brasília, 19 de setembro de 1990; 169? da Independência e
102? da República.
FERNANDO COLLOR

Bernardo Cabral
(1) Coleção das Leis. (4):251, abr.ljun. 1974.
(2) Coleção das Leis. Sít. 2):1219, out.ldez. 1977.
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DECRETO N? 99.533, DE 19 DE SETEMBRO DE 1990
Altere dispositivos do Regulamento de
Movimentação para Oficiais e Praças do
Exército, aprovado pelo Decreto D.O 83. 079(l),
de 23 de janeiro de 1979.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, usando das atribuições que lhe confere o artigo 84, item IV, da Constituição,
DECRETA:
Art. I? Os arts. 12, 13, 14 e 15 do Regulamento de Movimentação para Oficiais e Praças do Exército (R-50), aprovado
pelo Decreto n? 83.079, de 23 de janeiro de 1979, passam a vigorar com a seguinte redação:
(Art. 12. A movimentação dos militares é da competência:
a) Do Presidente da República
b) Do Ministro do Exército:

1) oficiais superiores para o desempenho dos cargos de
Comandante, Chefe ou Diretor de OM de nível Batalhão,
Parque, Depósito, Hospital, Inspetoria ou equivalente;
2)

..

3)

..

4)

........................•.........•..••..........

c) Do Chefe do Departamento-Geral do Pessoal (DGP)

1) oficiais do Quadro de Estado-Maior da Ativa;
2) oficiais e praças não compreendidos nas letras a) e
b) deste artigo, inclusive os professores permanentes do
Magistério do Exército e os Capelães Militares;
3) oficiais para o desempenho de cargo de Comandante de SU Independente, com ou sem autonomia administrativa.
d) Dos Comandantes Militares de Área:

(1) Coleção das Leis. Brasília, (2):69, jan./mar. 1979.
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e) Dos Comandantes de OM:

.........................................................
§ I?

'"
.
§ 2? A competência para movimentação. atribuída às

autoridades especificadas nas letras c) e d) deste artigo, só
poderá ser delegada com autorização do Ministro do Exército.
§ 3? No caso específico das movimentações de oficiais para o Comando de Subunidade Independente, caberá
ao Ministro do Exército especificar aquelas OM que, por
qualquer motivo, não devam ter delegada a competência
para a nomeação do seu Comandante.
Art. 13. É da competência do Chefe do Departamento
Geral do Pessoal e dos Comandantes Militares de Área tomar providências para a movimentação de militares, em
tempo oportuno e dentro de suas atribuições, a fim de
atender as exigências previstas na legislação vigente.
Art. 14. A movimentação de militar exonerado, assim
como do que reverter, é da competência do Chefe do DGP,
salvo quando efetivada por autoridade superior.
Art. 15. Inclusão, exclusão ou transferência de militares dos diversos Quadros são atos administrativos da
competência do Ministro do Exército e do Chefe do DG P,
decorrentes de movimentação que acarrete mudança de
cargo.
Parágrafo único. Os atos administrativos citados neste artigo serão referidos às datas de assunção de cargo
ou desligamento».
Art. 2? Este decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogado o Decreto n? 92.458(2), de 12 de março de 1986, e
dá outras disposições em contrário.
Brasilia, 19 de setembro de 1990; 169? da Independência e
102? da República.
FERNANDO COLLOR
Carlos Tinoco Ribeiro Gomes
(2) Coleção das Leis. Brasília (2):408, jan./mar. 1986.
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DECRETO N? 99.534, DE 19 DE SETEMBRO DE 1990
Promulgação da Convenção n? 152 Convenção Relativa à Segurança e Higiene
nos Trabalhos Portuários.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição
que lhe confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e
Considerando que o Congresso Nacional aprovou, pelo Decreto Legislativo n? 84, de 11 de dezembro de 1989, a Convenção
n? 152 - Convenção Relativa à Segurança e Higiene nos Trabalhos Portuários, assinada em Genebra, em 25 de junho de 1979,
Considerando que o Brasil ratificou a referida Convenção,
em 17 de maio de 1990, tendo a mesma entrado em vigor na forma de seu art. 45 e seus parágrafos,
'
DECRETA:
Art. I? A Convenção n? 152 - Convenção Relativa à Segurança e Higiene nos Trabalhos Portuários, apensa por cópia
ao presente decreto, será executada e cumprida tão inteiramente
como nela se contém.
Art. 2? Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 3?

Revogam-se as disposições em contrário.
Brasília, 19 de setembro de 1990; 169? da Independência e
102? da República.
FERNANDO COLLOR
Francisco Rezek

o texto da convenção está publicado no DO de

20.9.1990, pégs. 18061/18065.

DECRETO N? 99.535, DE 19 DE SETEMBRO DE 1990
Abre ao Ministério da Saúde, em favor de diversas Unidades Orçamentárias, crédito suplementar no valor de
Cr$323.041.000,OO, para reforço de dotações
consignadas no vigente orçamento.
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o PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição
que lhe confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e da autorização contida no art. 11, inciso I, alínea e, da Lei n? 7.999, de 31
de janeiro de 1990,
DECRETA:
Art. I? Fica aberto ao Ministério da Saúde, em favor de
diversas Unidades Orçamentárias, crédito suplementar no valor
de CrS323.041.000,OO (trezentos e vinte e três milhões, quarenta e
um mil cruzeiros), para atender à programação indicada no
Anexo I deste decreto.
Art. 2~ Os recursos necessários à execução do disposto no
artigo anterior decorrerão da incorporação de saldos de
exercícios anteriores de entidades da Administração Federal indireta, na forma do Anexo II deste decreto.
Art. 3? Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 4? Revogam-se as disposições em contrário.
Brasília, 19 de setembro de 1990; 169? da Independência e
102? da República.
FERNANDO COLLOR
Zélia M. Cardoso de Mello
Os anexos estão publicados no DO de 20.9.1990. págs. 18066/18067

DECRETO N? 99.536, DE 20 DE SETEMBRO DE 1990
Exclui do regime de disponibiiiâeâe remunerada os Agentes de Vigilância, Agentes de Segurança, Auxiliares de Segurança,
Guardas de Vigilância, Vigias e Vigilantes
constantes dos anexos dos decretos que
menciona, e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA. no uso da atribuição
que lhe conferem os artigos 84, inciso VI, e 41, § 3?, da Constituição Federal, e tendo em vista o disposto na Lei n? 8.028, de 12
de abril de 1990,
DECRETA:
Art. I? Os Agentes de Vigilância, Agentes de Segurança,
Auxiliares de Segurança, Guardas de Vigilância, Vigias e VigiCo!. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 182(5):3027-3363, set./out. 1990.
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lantes relacionados nos anexos pertinentes dos Decretos n?s

99.289 111, de 6 de junho de 1990; 99.301(21, 99.305(31, 99.307(4),
99.308(5) e 99.311(61, de 15 de junho de 1990; 99.314(7), 99.316(8),
99.317 (9), e 99.318 (10), de 18 de junho de 1990; 99.320(11), 99.321(12),
99.322(13), 99.323(14) e 99.324(15), de 19 de junho de 1990; 99.334(16)
e 99.335(17lde 20 de junho de 1990; 99.336(18) e 99.337(191, de 21 de
junho de 1990; 99.339(20), de 22 de junho de 1990; 99.344( 21) e
99.345(22), de 25 de junho de 1990; 99.346(23), de 26 de junho de
1990; 99.352(24), de 27 de junho de 1990, 99.362(25), de 2 de julho
de 1990; 99.366(261, 99.367(27), e 99.371(28), de 3 de julho de 1990;
(1) Coleção das Leis. Brasília, 182(3):2174, maio/jun. 1990.
(2) Ibidem, pág. 2197.

(3) Ib., pág. 2198.
(4) Ib., pág. 2200.
(5) Ib .• pág. 2201.
(6) Ib.• pág, 2204.
(7) Ib., pág. 2207.
(8) tu., pég. 2209.
(9) Ib., pág. 2210.
(10) Ib., pág.2211.
(11) Ib., pág. 2213.
(12) Ib., pég. 2214.
(13) Ib .• pág. 2215.
114\ Ih .. nég. 2216.

(151 Ib., pág.2217.
(16) t»: pág. 2228.
(171 Ib., pág. 2229.
(18) Ib., pág. 2230.
(19) Ih., pág. 2231.
(20) tu., pág. 2234.
(211 Ib., pág.2257.
(221 Ib., pág. 2258.
1231 Ih., pág. 2259.
(24) Ib., pág. 2271.
(25) Coleção das Leis. Brasília, 182(4): 2553., jul./ago. 1990

(26) Ibidem, pág. 2558.
(27) Ih.,
(28) Ih.,

pág. 2559.
pág. 2563.
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99.3751291, de 9 de julho de 1990; 99.384(30) e 99.386(31), de 12 de julho de 1990; e 99.419(32) e 99.420 1331, de 26 de julho de 1990, ficam
excluídos do regime de disponibilidade remunerada.
Parágrafo único. Fica restabelecida a necessidade dos correspondentes cargos e empregos e, em conseqüência, cancelados
08 quantitativos daquelas categorias funcionais mencionados
nos anexos dos referidos decretos.
Art. 2? A Secretaria da Administração Federal baixará
instruções orientando os órgãos e entidades para ajustarem,
quando couber. os contratos mantidos com empresas de vigilância à redução da necessidade dos serviços da espécie, decorrente da adoção da medida prevista neste decreto.
Art. 3? Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 4? Revogam-se as disposições em contrário.
Brasília, 20 de setembro de 1990; 169? da Independência e
102? da República.
FERNANDO COLLOR
Bernardo Cabral
Mário César Flores
Carlos Tinoco Ribeiro Gomes
Francisco Rezek
Carlos Chiarelli
Sócrates da Costa Monteiro
Alceni Guerra
Zélia M. Cardoso de Mello
Antonio Cabrera Mano Filho
Antonio Megri
Ozires Silva
Margarida Procópio
(29) Ib., pág.

1301 Ib.,

pág.
(31) Ib., pág.
(32) Ib., pág.

(331 i»;

pág.

2578.
2587.
2590.
2640.
2641.
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DECRETO N? 99.537, DE 21 DE SETEMBRO DE 1990

De nova redação ao § 2? do art. 6? do
Decreto n? 99.235(1), de 4 de maio de 1990.
O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições
que lhe confere o art. 84, incisos IV e VI, da Constituição,
DECRETA:
Art. I? O § 2? do art. 6? do Decreto n? 99.235, de 4 de maio
de 1990, passa a vigorar com a seguinte redação:
«Art. 6~
§ 2? Ê vedada a lotação ou exercício de servidores integrantes da primeira classe ou nível, de qualquer carreira
e categoria funcional de nível superior nas unidades cen-

trais, ressalvado o caso dos integrantes das Carreiras de
Diplomata, Analista de Orçamento, Analista de Finanças e
Controle e de Especialista em Políticas Públicas e Gestão
Governamental.»
Art. 2? Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 3? Revogam-se as disposições em contrário.
Brasília, 21 de setembro de 1990: 169? da Independência e
102? da República.
FERNANDO COLLOR

Bernardo Cabral
DECRETO N? 99.538 DE 21 DE SETEMBRO DE 1990
Dispõe sobre a execução da Ata de Betiticeçüo do Décimo Nono Protocolo Adicional ao Acordo Comercial n? 16, entre o Brasil, a Argentina, o Chile, o México, o Uruguai e a Venezuela.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, usando da atribuição
que lhe confere o art. 84, inciso IV, da Constituição,

o texto do

acordo está publicado no DO de 24.9.1990, pága. 18323/18324.
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Considerando que o Tratado de Montevidéu, que' criou a
Associação Latino-Americana de Integração (Aladi), firmado
pelo Brasil em 12 de agosto de 1980 e aprovado pelo Congresso
Nacionai, por meio do Decreto Legislativo n~ 66, de 16 de novembro de 1981, prevê, no seu art. 7~, a modalidade de Acordo
de Alcance Parcial, e
Considerando que os Plenipotenciários do Brasil, da Argentina, do Chile, do México, do Uruguai e da Venezuela, com base
no Tratado de Montevidéu-80, assinaram, a 13 de abril de 1989,
em Montevidéu, a Ata de Retificação do Décimo Nono Protocolo Adicional ao Acordo Comercial n? 16, entre o Brasil, a Argentina, o Chile, o México, o Uruguai e a Venezuela,

DECRETA:
Art. 1~ A Ata de Retificação do Décimo Nono Protocolo
Adicional ao Acordo Comercial n? 16, entre o Brasil, a Argentina, o Chile, o México, o Uruguai e a Venezuela, apensa por cópia ao presente decreto, será executada e cumprida tão inteiramente como nela se contém, inclusive quanto à sua vigência.
Art. 2~ Este decreto entra em vigor na data de sua publícão.
102~

Brasilia, 21 de setembro de 1990; 169~ da Independência e
da República.
FERNANDO COLLOR
Francisco Rezek

o texto

do acordo está publicado no DO de 24.9.1990. pág. 18323.

DECRETO

N~ 99.539,

DE 21 DE SETEMBRO DE 1990
1

Dispõe sobre a execução do Décimo
Primeiro Protocolo Adicional ao Acordo de
Abertura de Mercados em favor do Equador (Acordo n!' 2), entre o Brasil e o Equador.

O PRESIDENTE DA REPÚBl,ICA, usando da atribuição
que lhe confere o art. 84, inciso IV, da Constituição,
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 182(5):3027-3363, set.lout.1990.
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Considerando que o Tratado de Montevidéu, que criou a
Associação Latino-Americana de Integração (Aladi), firmado
pelo Brasil em 12 de agosto de 1980 e aprovado pelo Congresso
Nacional, por meio do Decreto Legislativo n? 66, de 16 de novembro de 1981, prevê, no seu art. 7?, a modalidade de Acordo
de Alcance Parcial, e
Considerando que os Plenipotenciários do Brasil e do Equador." com base no Tratado de Montevidéu-Sê, assinaram, a 18
de dezembro de 1989, em Montevidéu, o Décimo Primeiro Protocolo Adicional ao Acordo Regional de Abertura de Mercados em
favor do Equador (Acordo n? 2), entre o Brasil e o Equador,

DECRETA:
Art. I? O Décimo Primeiro Protocolo Adicional ao Acordo
de Abertura de Mercados em favor do Equador (Acordo n? 2),
entre o Brasil e o Equador apenso por cópia ao presente decreto, será executado e cumprido tão inteiramente como nele se
contém, inclusive quanto à sua vigência.
Art. 2? Este decreto entra em vigor na data de sua publiJ

cação.

Brasília, 21 de setembro de 1990; 169? da Independência e
102? da República.
FERNANDO COLLOR
Francisco Rezek

DECRETO N? 99.540, DE 21 DE SETEMBRO DE 1990
Institui a Comissão Coordenadora do
Zoneamento Ecológico-Econômico do Território Nacional e dá outras providências.

o PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição
que lhe confere o art. 84, incisos IV, última parte, e VI, da
Constituição e tendo em vista o disposto no art. 16 da Lei n?
8.028, de 12 de abril de 1990,
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 182(5):3027-3363, set.Zout. 1990.
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DECRETA:
Art. I? Fica instituída a Comissão Coordenadora do Zoneamento Ecológico-Econômico do Território Nacional, com as
seguintes atribuições:
I - Planejar, coordenar. acompanhar e avaliar a execução
dos trabalhos de zoneamento ecológico-econômico;
11 - Articular-se com 08 Estados, apoiando-os na execução
dos seus respectivos trabalhos de zoneamento ecológicoeconômico, com vistas à compatibilização desses trabalhos com
aqueles executados pelo Governo Federal.
Art. 2? A Comissão Coordenadora será integrada por representantes dos seguintes órgãos federais:
I
Ministério da Economia, Fazenda e Planejamento;
II
Ministério da Agricultura e Reforma Agrária;
III
Ministério da Infra-Estrutura;
IV
Estado-Maior das Forças Armadas;
V
Secretaria da Ciência e Tecnologia;
VI
Secretaria do Meio Ambiente;
VII
Secretaria do Desenvolvimento Regional;
VIII
Secretaria de Assuntos Estratégicos.
§ I? Compete à Secretaria de Assuntos Estratégicos a
coordenação dos trabalhos da comissão.
§ 2? O coordenador da comissão poderá convidar representantes de entidades governamentais ou de outras instituições para participarem das reuniões ou dos trabalhos de zoneamento.
§ 3? Os Governos Estaduais serão convidados para integrar a comissão, na condição de membros. quando áreas de seus
respectivos territórios forem objeto de zoneamento.
Art. 3? O Zoneamento Ecológico-Econômico do Território
N acional, no nível macrorregional e regional. será realizado pelo Governo Federal, observados os limites de sua competência.
§ l? O Zoneamento Ecológico-Econômico do Território Nacional norteará a elaboração dos planos nacionais e regionais de
ordenação do território e de desenvolvimento econômico e social.
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 182(5):3027-3363, set.lout-. 1990.

3095
§ 2? Os trabalhos de zoneamento serão conduzidos de
acordo com os seguintes princípios:
I - abordagem interdisciplinar que vise à integração de
fatores e processos de modo a facultar a elaboração de zoneamento que leve em conta a estrutura e a dinâmica ambiental e
econômica, bem como os valores histórico-evolutivos do patrimônio biológico e cultural do Pais;
11 - visão sistêmica que propicie a análise de causa e efeito, permitindo estabelecer as relações de interdependência entre
os subsistemas físico-biótico e sócio-econômico.
Art. 4? Os órgãos e as entidades da administração direta
da União, as autarquias, as fundações, as empresas públicas e
as sociedades de economia mista instituidas pelo poder público
federal prestarão, quando solicitado, o apoio necessário à consecução dos objetivos da comissão.
Art. 5? Os créditos orçamentários necessários às atividades ou aos projetos referentes ao zoneamento ecológico-econômico serão consignados na dotação orçamentária da Secretaria de Assuntos Estratégicos, coordenadora da comissão.
Art. 6? A Amazônia Legal é área prioritária para o zoneamento ecológico-econômico.
Art. 7? A participação na comissão será considerada como
de relevante interesse público e não será remunerada.
Art. 8? Este decreto entra em vigor na data de sua puhlicação.
Art. 9? Revogam-se as disposições em contrário.
Brasília, 21 de setembro de 1990; 169? da Independência e
102? da República.
FERNANDO COLLOR
Bernardo Cabral

DECRETO N? 99.541, DE 21 DE SETEMBRO DE 1990
Dispõe sobre anuência prévia para importação e produção de bens de informática
e dá outras providências.
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 182(5):3027-3363, set.lout. 1990.
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o PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição
que lhe confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e tendo em
vista o disposto no art. 9? da Lei n? 7.232, de 29 de outubro de
1984,
DECRETA:
Art. I? A importação e a produção no Pais dos bens de informát.ica relacionados em lista aprovada pelo Conselho N acionaI de Informática e Automação (Conin), periodicamente reavaliada, estarão sujeitos à prévia anuência da Secretaria da Ciência e Tecnologia (SCT).
.
Parágrafo único. Os bens de informá~ica não relacionados
na lista de que trata este artigo poderão ser livremente importados ou produzidos no Pais.
Art. 2~' Caberá, também, ao Conin, incluir, na lista a que
se refere o artigo anterior, os bens considerados de relevante interesse às atividades científicas e produtivas internas, para
efeito de aplicação do disposto no art. 22 da Lei n? 7.232111, de
29 de outubro de 1984.
Art. 3? A análise e decisão sobre os projetos relativos aos
bens constantes na lista a que se refere o art. l? será feita por
meio de programa anual de desenvolvimento e produção, a ser
submetido à SCT pelas empresas, observado o disposto no § I?
do art. 22 da Lei n? 7.232, de 29 de outubro de 1984.
Art. 4? As empresas que não preencherem as condições
estabelecidas no art. 12 da Lei n? 7.232, de 1984, ficam obrigadas a apresentar seus programas anuais à SCT, somente para
comprovar o atendimento dos seguintes requisitos:
I - aplicação, no Pais, em atividades de pesquisa e desenvolvimento tecnológico, de percentual incidente sobre a receita bruta total de cada exercício, fixado no Plano Nacional de
Informática e Automação (Planin);
II - plano de exportação; e
III - programa de desenvolvimento do fornecimento local.
Art. 5~ O Conin deverá observar, na elaboração da lista
referida nos artigos anteriores, as peculiaridades de cada seg(1) Coleção das Leis. Brasília, (7):96, out.ldez. 1984.
Cal. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 182(5):3027-3363, set.lout. 1990.
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menta de' mercado, de modo a assegurar adequados níveis de
proteção às empresas nacionais que não estiverem, ainda, consolidadas e aptas a competir no mercado internacional.
Art. 6? Caberá ao Conin definir critérios de desempenho e
estabelecer diferenciais máximos de preços entre os produtos
fabricados no País e os respectivos similares no mercado internacional, acima dos quais serão liberadas as importações,
Parágrafo único. Deverá ser avaliada a compatibilidade
entre preço e qualidade dos produtos fabricados no País e o
praticado para produtos similares no mercado internacional.
Art. 7? Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 8? Revogam-se as disposições em contrário.
Brasília, 21 de setembro de 1990; 169? da Independência e
102? da República.
FERNANDO COLLOR

Bernardo Cabral
DECRETO N? 99.542, DE 21 DE SETEMBRO DE 1990
Cria a Comissão Pró-Olimpíada 2000,
com a finalidade de coordenar e supervisionar os trabalhos relativos à eleiçéb da Cidade de Brasília, para sede dos Jogos Olímpicos do Ano 2000.
'

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições
que lhe confere o art. 84, incisos II e VII, da Constituição,
DECRETA:
Art. I? E constituída a Comissão Pró-Olimpíada 2000, com
a atribuição de coordenar e supervisionar as atividades das diversas etapas que viabilizem a eleição da Cidade de Brasília para sede dos Jogos Olímpicos do Ano 2000.
Art. 2? A comissão terá a seguinte composição:
I - o Secretário dos Desportos da Presidência da República, que a presidirá;
II - um representante do Ministério das Relações Exteriores;
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 182(5):3027-3363, set.lout. 1990.
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lU - um representante do Governo do Distrito Federal;
IV - um representante da Secretaria de Cultura e Esporte do Governo do Distrito Federal;
V - um representante da Secretaria dos Desportos da
Presidência da República;
VI - um representante da Empresa Brasileira de Turismo (Embratur);
VII - um representante do empresariado privado; e
VIU - um representante dos desportistas de Brasília, precursores do movimento a favor da escolha de Brasília.
Parágrafo único. Os membros da comissão serão nomeados pelo Presidente da República mediante indicação:
a) do Ministro de Estado das Relações Exteriores, o representante referido no inciso lI;
b) do Governo do Distrito Federal, os representantes a que
se referem os incisos IH e IV;
c) do Secretário dos Desportos da Presidência da República, o representante mencionado no inciso V; e
d) do Presidente da Empresa Brasileira de Turismo (Embratur), o representante de que trata o inciso VI.
Art. 3? Para consecução dos seus objetivos, a Comissão
Pró-Olimpíada 2000, sempre que necessário, poderá solicitar a
participação e o apoio de outros órgãos públicos e entidades privadas que possam oferecer colaboração ao desenvolvimento dos
trabalhos, bem assim sugerir a criação de subcomissões ou Grupos de Trabalho.
Art. 4? A comissão apresentará ao Presidente da República relatórios periódicos sobre o desenvolvimento das atividades
e medidas necessárias à implementação de etapas subseqüentes.
Art. 5? Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 21 de setembro de 1990; 169? da Independência e
102? da República.

FERNANDO COLLOR
Bernardo Cabral
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 182(5):3027-3363, set./out. 1990.
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DECRETO N? 99.543, DE 21 DE SETEMBRO DE 1990
Dispi5e sobre a execução do Sexto Protocolo Adicional ao Acordo Comercial n?
26, no Setor da Indústria de Artigos e Aparelhos para Usos Hospitalares, Médicos,
Odontológicos, Veterinários e Afins, entre o
Brasil, a Argentina e o México.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, usando da atribuição
que lhe confere o art. 84, inciso IV, da Constituição,
Considerando que o Tratado de Montevidéu, que criou a
Associação Latino-Americana de Integração (Aladí}, firmado
pelo Brasil em 12 de agosto de 1980, e aprovado pelo Congresso
Nacional, por meio do Decreto Legislativo n? 66, de 16 de novembro de 1981, prevê, no seu art. 7?, a modalidade de Acordo
de Alcance Parcial, e
Considerando que os Plenipotenciários do Brasil, da Argentina e do México, com base no Tratado de Montevidéu-BO, assínaram, a 15 de dezembro de 1989, em Montevidéu, o Sexto Protocolo Adicional ao Acordo Comercial n? 26, no Setor da Indústria de Artigos e Aparelhos para Usos Hospitalares, Médicos,
Odontológicos, Veterinários e Afins, entre o Brasil, a Argentina
e o México,
DECRETA:
Art. I? O Sexto Protocolo Adicional ao Acordo Comercial
n? 26, no Setor da Indústria de Artigos e Aparelhos para Usos
Hospitalares, Médicos, Odontológicos, Veterinários e Afins, entre o Brasil, a Argentina e o México, apenso por cópia ao presente decreto, será executado e cumprido tão inteiramente como
nele se contém, inclusive quanto à sua vigência.
Art. 2? Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 21 de setembro de 1990; 169? da Independência e
102? da República.
FERNANDO COLLOR
Francisco Rezek

o texto do acordo está publicado no DO de

25.9.1990, págs. 18375/18394.
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DECRETO N? 99.544, DE 24 DE SETEMBRO DE 1990
Modifica o Estatuto Social da Comna.
nhia Brasileira de Armazenamento (Cibmzem)- e dá outras providências.

O VICE-PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no exercício do
cargo de PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que lhe confere o art. 84, incisos IV e VI, da Constituição,
e tendo em vista o disposto no art. 6? da Lei Delegada n? 7, de
26 de setembro de 1962, e no Decreto n? 99.233, de 3 de maio de
1990,

DECRETA:
Art. I? O Estatuto Social da Companhia Brasileira de Armazenamento (Cibrazem), aprovado pelo Decreto n? 94.154, de
30 de março de 1987. passa a vigorar com as seguintes alterações:

«Art. I? A Companhia Brasileira de Armazenamento
(Cibrazem) é uma empresa pública federal, constituída com
fundamento na Lei Delegada n? 7, de 26 de setembro de
1962, vinculada ao Ministério da Economia, Fazenda e Planejamento, de conformidade com o Decreto n? 99.233, de 3
de maio de 1990, regulando-se pelo presente Estatuto e pela
legislação aplicável às sociedades por ações.»

«Art. 5? O capital da Companhia Brasileira de Armazenamento (Cibrazem) é de Cr$1.337.026.865,00 (hum bilhão, trezentos e trinta e sete milhões, vinte e seis mil, oitocentos e sessenta e cinco cruzeiros), divididos em
1.337.026.865 (hum bilhão, trezentos e trinta e sete milhões,
vinte e seis mil, oitocentos e sessenta e cinco) ações ordinárias e nominativas, no valor de Cr$l,OO (hum cruzeiro)
cada uma.»
«Art. 8? O Conselho de Administração será composto
de quatro membros eleitos pela Assembléia Geral, para um
mandato de três anos, permitida a reeleição.
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 182(5):3027-3363, set./out. 1990.
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§ 1? O Conselho de Administração terá a seguinte
composição:

I - titular de órgão do Ministério sob cuja supervisão se encontra a sociedade, o qual exercerá a presidência
do colegiado:
U - presidente da Sociedade, que exercerá a VicePresidência do colegiado;
lU - representante do Ministério da Economia: Fazenda e Planejamento;
IV - representante da Companhia Brasileira de Alimentos (Cobal)."
«Art. 14 A diretoria será composta do presidente, indicado pelo Ministro da Economia, Fazenda e Planejamento e eleito pela assembléia geral e mais três diretores eléitos pelo Conselho de Administração."
Parágrafo único. O mandato dos membros da diretoria será de três anos, podendo ser renovado».

"Art. 39. A Empresa observará e adotará, no que lhe
for aplicável, as disposições da legislação federal, relativas
às empresas estatais.
Art. 40. A diretoria fará publicar, no Diário Oficial,
depois de aprovado pelo Ministro da Economia, Fazenda e
Planejamento:
I - o Regulamento de Licitações:
U - o Regulamento de Pessoal, com os direitos e deveres dos empregados, o regime disciplinar e as normas

SO~

bre apuração de responsabilidade;
lU - o quadro de pessoal, com a indicação, em três
colunas, do total de empregos e os números de empregos
providos e vagas, discriminadas por carreira ou categoria,
em 30 de junho e 31 de dezembro de cada ano: e
IV - o plano de salários, benefícios, vantagens e
quaisquer outras parcelas que componham a retribuição de
seus empregados.»
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília. 182(5):3027-3363, set./out. 1990.
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Art. 41. A Diretoria da Empresa cumprirá todas as
determinações emanadas do Ministro da Economia, Fazen.
da e Planejamento relativas aos procedimentos preparatórios ao processo de fusão das empresas referidas no art. 1':"
do Decreto n? 99.233, de 3 de maio de 1990, para constitui.
ção da Companhia Nacional de Abastecimento.
Art. 42. A diretoria adotará todas as medidas e pro.
vidências necessárias ao cumprimento do disposto nó artigo 3? do Decreto n? 99.233, de 3 de maio de 1990, para concretizar o processo de fusão previsto no, inciso II do artigo
16 da Lei n? 8.029, de 12 de àbril de 1990.»
Art. 2? Este decreto entra em vigor na data de sua publícação.

Art. 3':" Revogam-se as disposições em contrário.
Brasília, 24 de setembro de 1990; 169? da Independência e
102? da República.
IT AMAR FRANCO
Eduardo de Freitas Teixeira

DECRETO N? 99.545, DE 24 DE SETEMBRO DE 1990
Dispõe sobre a execução no Brasil do
Segundo Protocolo Adicional ao Acordo
Comercial nf> 13, no Setor da Indústria Fonográfica, entre o Brasil, a Argentina, o
México e a Venezuela.

O VICE·PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no exercicio do
cargo de PRESIDENTE DA REPÚBLICA, usando da atribuição que lhe confere o art. 84, inciso IV, da Constituição,
Considerando que o Tratado de Montevidéu, que criou a
Associação Latino-Americana de Integração (Aladi), firmado pelo Brasil em 12 de agosto de 1980 e aprovado pelo Congresso
Nacional, por meio do Decreto Legislativo n? 66, de 16 de novembro de 1981, prevê, no seu art. 7?, a modalidade de Acordo
de Alcance Parcial, e
Considerando que os Plenipotenciários do Brasil, da Argentina, do México e da Venezuela, com base no Tratado de
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 182(5):3027-3363, set./out. 1990.
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Montevidéu-80, assinaram, a 15 de dezembro de 1989, em Montevidéu, o Segundo Protocolo Adicional ao Acordo Comercial n?
13, no Setor da Indústria Fonográfica.
DECRETA:
Art. I? O Segundo Protocolo Adicional ao Acordo Comercial n? 13, no Setor da Indústria Fonográfica, entre o Brasil, a
Argéntina, o México e a Venezuela, apenso por cópia ao presente decreto, será executado e cumprido tão inteiramente como
nele se contém, inclusive quanto à sua vigência.
Art. 2? Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Brasília, 24 de setembro de 1990; 169? da Independência e
102? da República.
ITAMAR FRANCO
Marcos Castrioto de Azambuja

o texto do

acordo está publicado no DO de 25.9.1990, pág. 18395.

DECRETO N? 99.546, DE 25 DE SETEMBRO DE 1990
Outorga competência ao Ministro da
Economia, Fazenda e Planejamento, para
alterar alíquotas do Imposto de Importação.

O VICE·PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no exercicio do
cargo de PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe conferem o art. 87, inciso IV, da Constituição, e o
parágrafo único do art. 1? da Medida Provisória n? 233, de 21 de
setembro de 1990,
DECRETA:
Art. I? Fica outorgada competência ao Ministro da Economia, Fazenda e Planejamento, para, atendidas as condições e os
limites estabelecidos na Lei n? 3.244, de 14 de agosto de 1957, e
nos Decretos-Leis nf s 63, de 21 de novembro de 1966, e 2.162, de
19 de setembro de 1984, alterar as aliquotas do Imposto de Importação.
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 182(5):3027-3363, set.zout. 1990.
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Art. 2? Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 3? Revogam-se as disposições em contrário.
Brasília, 25 de setembro de 1990; 169? da Independência e
102? da República.
ITAMAR FRANCO
Eduardo de Freitas Teixeira

DECRETO N? 99.547, DE 25 DE SETEMBRO DE 1990
Dispõe sobre a vedação do corte, e da
respectiva exploração, da vegetação nativa
da Mata Atlântica, e dá outras providências.

O VICE-PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no exercício do
cargo de PRESIDENTE DA REPQBLICA, usando das atribuições que lhe confere o art. 84, incisos II e IV, da Constituição,
e tendo em vista o disposto no art. 225, § 4?, desta, na Lei n?
4.771, de 15 de setembro de 1965, especialmente seu art. 14,
alíneas a e b, no Decreto-Lei n? 289, de 28 de fevereiro de 1967, e
na Lei n? 6.938, de 31 de agosto de 1981,
DECRETA:
Art. I? Ficam proibidos, por prazo indeterminado, o corte
e a respectiva exploração da vegetação nativa da Mata Atlântica.
Art. 2? O Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (lbama), no exercício de sua competência e de modo imediato e prioritário, deve promover rigorosa fiscalização dos projetos existentes em áreas da Mata
Atlântica, na forma da lei.
Parágrafo único. Verificadas, pela fiscalização a que alude
este artigo, irregularidades ou ilicitudes, incumbe ao Ibama,
prontamente:
a) diligenciar as providências e as sanções cabíveis;
b) oficiar ao Ministério Público Federal. se for o caso. visando aos pertinentes inquérito civil e ação civil pública; e
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 182(5):3027-3363, set./out. 1990.
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c) representar, ao Conselho Regional de Engenharia e Arquitetura (Crea) em que inscrito o responsável técnico pelo projeto, para apuração de sua responsabilidade, consoante a legislação específica.
Art. 3? Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 4? Revogam-se as disposições em contrário.
Brasília, 25 de setembro de 1990; 169? da Independência e
102? da República.
ITAMAR FRANCO

Bernardo Cabral
DECRETO N? 99.548, DE 25 DE SETEMBRO DE 1990
Altera o Decreta nr 93.408(1}, delOde outubro de 1986, que dispõe sobre a instituição de creches e demais serviços de eesietência pré-escolar para os filhos de servidores dos órgãos e entidades da Administração Pública Federal.

O VICE-PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no exercício do
cargo de PRESIDENTE DA REPÚBLICA, usando da atribuição que lhe confere o art. 84, inciso IV, da Constituição,
DECRETA:
Art. I? Fica incluído, no art. 4? do Decreto n? 93.408, de 10
de outubro de 1986, o seguinte inciso:
«IV - adotar sistema de reembolso de despesas aos
servidores que. comprovadamente, realizem gastos com assistência pré-escolar a seus filhos, com idade entre três meses e seis anos, observado o limite mensal máximo correspondente a dois Maiores Valores de Referência (MVR) regionais ,»
Art. 2? O inciso VII, do art. 5?, o art. 6? e o art. 7? do Decreto n? 93.408, de 1986, passam a vigorar com a redação seguinte:
(1) Coleção das Leis. Brasília, (8):141, out./dez. 1986.
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«VII - as cotas-parte referentes à participação dos
servidores, diretamente proporcionais à respectiva remuneração, mediante consignação em folha de pagamento, de
acordo com critérios gerais fixados pela Secretaria da Administração Federal..
«Art. 6? Os Planos de Assistência Pré-Escolar dos
Ministérios e os das entidades da Administração Pública
Federal indireta a eles vinculados serão aprovados . pelo
respectivo Ministro de Estado, após a devida apreciação:
I - pelo Ministério da Economia, Fazenda e Planejamento, quanto à viabilidade orçamentária;
II - pela Secretaria da Administração Federal, quanto à observância de uniformidade estrutural, compatível
com os objetivos enumerados no art. 3?
Parágrafo único. Na hipótese da contratação de serviços prevista no inciso II do art. 4?, os editais de licitação e
os contratos obedecerão a modelos padronizados pela Secretaria da Administração Federal.»
«Art. 7? A fiscalização do atendimento pré-escolar
far-se-á através de comissões de servidores designadas por
suas respectivas associações, de conformidade com normas
estabelecidas pela Secretaria da Administração Federal."
Art. 3? Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 4? Revogam-se as disposições em contrário.
Brasília, 25 de setembro de 1990; 169? da Independência e
102? da República.
ITAMAR FRANCO

Bernardo Cabral

DECRETO N? 99.549, DE 26 DE SETEMBRO DE 1990
Declara de utilidade pública, para fins
de desapropriação, imóveis urbanos, com
benfeitorias, situados no Município de São
Paulo, Estado de São Paulo, destinados à
sede do Tribunal Regional Federal da Terceira Região.
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 182(5):3027-3363, set./out. 1990.
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o VICE-PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no exercício do
cargo de PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuiÇões que lhe confere o artigo 84, item IV, e de acordo com o artigo 5?, item XXIV, da Constituição, combinados com os artigos
5?, alinea h, e 6? do Decreto-Lei n? 3.365, de 21 de junho de 1941,
alterado pela Lei n? 2.786, de 21 de maio de 1956, e tendo em
vista o que consta do Processo n? 15.210/90-71, do Ministério da
Justiça,
DECRETA:
Art. I? É declarada de utilidade pública, para fins de desapropriação, área de terreno relativa aos imóveis localizados
na Rua São Francisco, n?s 19, 23, 27 e 39, com as edificações e
benfeitorias neles existentes, no Município de São Paulo, Estado de São Paulo, respectivamente, de propriedade de Harutiun
Tchalian, Rosana Tchalian, Antonio Antranic Tchalian, Aracy
Margossian Tchalian, Alberto Archag Tchalian, Irene Tchalian,
Hagop Tchalian e Marta Tchalian (n? 19) e de Pedro Tchalian e
Vartanouch Tchalian (n?s 23, 27 e 39), segundo matriculas nf s
92.256 e 8.197, do 4? Cartório de Registro de Imóveis de São
Paulo, destinados à sede do Tribunal Regional Federal da Terceira Região.
§ I? Os imóveis referidos no caput deste artigo têm as seguintes características e confrontações: terreno localizado na
Rua São Francísco n? 19 (antiga Ladeira de São Francisco n? 7),
medindo 13,77m de frente para a Rua São Francisco; 45,20m da
frente aos fundos, do lado esquerdo; 43,75m da frente aos fundos, do lado direito; tendo nos fundos a largura de 14,50m, confrontando: do lado direito, com propriedade da Ordem Terceira
de São Francisco; do lado esquerdo, com propriedade de Joaquim Azevedo; e nos fundos, com propriedade de Paulina de
Souza Queiroz, os sucessores desses confrontantes (transcrição
anterior do registro n? 92.255); e terrenos localizados na Rua
São Francisco n?s 23, 27 e 39 (antigos n?s 9, 9-A e 9-B, e mais
anteriormente Ladeira de São Francisco n? 9), medindo 17,00m
de frente, para a Rua São Francisco; por 33,OOm da frente aos
fundos, onde a largura é muito menor que a da frente; confrontando, de um lado, com Eva Kurth, ou sucessores da Baronesa
de Limeira (transcrição anterior do registro n? 41.692). Bairro:
Centro. Quarteirão: Rua São Francisco, Av. Brigadeiro Luiz
Antônio, Rua Riachuelo e Rua do Ouvidor.
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 182(5):3027·3363, set.lout. 1990.
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§ 2? Encontra-se edificado nos terrenos descritos no parágrafo anterior um prédio com 19 pavimentos, intermediário, 2
subsolos, ático para 4 lojas, 40 salas para escritórios e garagem
privativa, perfazendo um total de 17.015,00m2 lI? subsolo
1.045,00m2 ; 2? subsolo 1.157,00m2 ; térreo 1.157,00m2 ; I? ao 8?
9.266,00m2 ; 9? ao 18? 4.350,00m 2 e ático 40.00m2 ), conforme plantas
registradas na Prefeitura do Município de São Paulo no Processo n? 03-003995*84*74 e dados cadastrais do Imposto Predial
Territorial Urbano IIPTUI.
§ 3? Explicita-se que este ato expropriatório alcança a garagem para estacionamento reservada aos veículos.
Art. 2? Fica o Tribunal Regional Federal da Terceira Região autorizado a promover, na forma da legislação vigente, a
desapropriação dos imóveis descritos no artigo I? deste decreto,
com a utilização de recursos de seu próprio orçamento.
Art. 3? A desapropriação de que trata este decreto é declarada de urgência, nos termos do Decreto-Lei n? 3.365, de 21 de
junho de 1941, com a redação dada pela Lei n? 2.786, de 21 de
maio de 1956, para efeito de imissão de posse.
Art. 4? Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 5? Revogam-se as disposições em contrário.
Brasilia, 26 de setembro de 1990; 169? da Independência e
102? da República.
ITAMAR FRANCO
Bernardo Cabral

DECRETO N? 99.550, DE 27 DE SETEMBRO DE 1990
Abre ao Ministério das Relações Exteriores, crédito suplementar no valor de Cr$
26.140.000,00, para reforço de dotações consignadas nos vigentes orçamentos.

o VICE-PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no exercicio do
cargo de PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição
que lhe confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e da autorização contida no art. 11, inciso I, alínea c, da Lei n? 7.999, de 31
de janeiro de 1990,
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 182(5):3027-3363, set./out. 1990.
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DECRETA:
Art. 1~ Fica aberto ao Orçamento da União (Lei n~ 7.999,
de 31 de janeiro de 1990), em favor do Ministério das Relações
Exteriores, crédito suplementar no valor de Cr$26.140.000,00
(vinte e seis milhões, cento e quarenta mil cruzeiros), para atender à programação constante do Anexo I deste decreto.
Art. 2? Os recursos necessários à execução do disposto no
artigo anterior são provenientes do excesso de arrecadação das
receitas vinculadas do Tesouro Nacional, nos termos do inciso I
do art. 11 da Lei n~ 7.999, de 31 de janeiro de 1990.
Art. 3~ Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 4? Revogam-se as disposições em contrário.
Brasília, 27 de setembro de 1990; 169~ da Independência e
102~ da República.
ITAMAR FRANCO
Eduardo de Freitas Teixeira

o anexo está publicado no DO
DECRETO

N~

de 28.9.1990, pág. 18639

99.551, DE 27 DE SETEMBRO DE 1990
Abre aos Orçamentos da União, em favor de diversos órgãos, crédito suplementar
no valor de Cr$56.353.238.000,OO, para reforço de dotações consignadas nos vigentes
orçamentos.

O VICE-PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no exercício do
cargo de PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe confere o art. 84, inciso IV, da Constituição. e da
autorização contida no art. I? inciso I, da Lei n:' 8.044, de 15
de junho de 1990,
DECRETA:
Art. 1~ Fica aberto aos Orçamentos da União, em favor de
Encargos Previdenciários da União e Transferências a Estados,
Distrito Federal e Municípios, crédito suplementar no valor de
Cr$56.353.238.000,00 (cinqüenta e seis bilhões, trezentos e cinCol. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 182(5):3027-3363, set./out. 1990.
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qüenta e três milhões. duzentos e trinta e oito mil cruzeiros),
para atender à programação constante do Anexo I deste decreto.
Art. 2~ Os recursos necessários à execução do disposto no
artigo anterior são provenientes do excesso de arrecadação de
receitas do Tesouro Nacional, nos termos do art. 1? parágrafo
único, da Lei n? 8.044, de 15 de junho de 1990.
Art. 3? Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 4? Revogam-se as disposições em contrário.
Brasília, 27 de setembro de 1990; 169? da Independência e
102? da República.
ITAMAR FRANCO
Eduardo de Freitas Teixeira
Os anexos estão publicados no DO de 28.9.1990, págs , 18639/18640.

DECRETO N? 99.552, DE 27 DE SETEMBRO DE 1990
Abre â Presidência da República, em
favor do Gabinete da Presid~ncía da Repú-

blica, crédito suplementar no valor de
Cr$8.052.000, 00, para reforço de dotações
consignadas no vigente orçamento.

O VICE-PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no exercicio do
cargo de PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e da
autorização contida no art. Ll , inciso l. alínea a, da Lei n?
7.999, de 31 de janeiro de 1990,
DECRETA:
Art. I? Fica aberto à Presidência da República, em favor
do Gabinete da Presidência da República, crédito suplementar
no valor de Cr$8.052.000,00 (oito milhões e cinqüenta e dois mil
cruzeiros), para atender à programação indicada no Anexo I
deste decreto.
Art. 2? Os recursos necessários à execução do disposto no
artigo anterior decorrerão de anulação parcial da dotação indicada no Anexo Il deste decreto, no montante especificado.
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 182(5):3027·3363, set.Zout. 1990.
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Art. 3?

Este decreto entra em vigor na data de sua publi-

cação.
Art. 4?

Revogam-se as disposições em contrário.
Brasília, 27 de setembro de 1990; 169? da Independência e
102? da República.

ITAMAR FRANCO
Eduardo de Freitas Teixeira
Os anexos estão publicados no DO de 28.9.1990, págs. 18640/18641.

DECRETO N? 99.553, DE 28 DE SETEMBRO DE 1990
Abre ao Orçamento Fiscal da União,
em favor de Encargos Financeiros da
União-Recursos sob Supervisão do Minis·
tério da Economia, Fazenda e Planejamento, crédito extraordinário no valor de
Cr$20.000.000.000,OO, para reforço de dota-

ções consignadas no vigente orçamento.

o VICE-PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no exercício do
cargo de PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que lhe confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e da
autorização contida no art. I? da Medida Provisória n:' 230, de
21 de setembro de 1990,
DECRETA:
Art. 1? Fica aberto ao Orçamento Fiscal da União (Lei n:'
7.999, de 31 de janeiro de 1990), em favor de Encargos Financeiros da União-Recursos sob Supervisão do Ministério da Economia, Fazenda e Planejamento, crédito extraordinário no valor
de Cr$20.000.000.000,00 (vinte bilhões de cruzeiros), para atender
à programação indicada no Anexo I deste decreto.
Art. 2? Os recursos necessários à execução do disposto no
artigo anterior decorrerão do excesso de arrecadação das receitas do Tesouro Nacional nos termos do art. 2? da Medida Provisória n? 230, de 21 de setembro de 1990.
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Art. 3?

Este decreto entra em vigor na data de sua publ].

cação.

Art. 4? Revogam-se as disposições em contrário.
Brasília, 28 de setembro de 1990; 169? da Independência e
102? da República.
IT AMAR FRANCO
Zélia M. Cardoso de Mello

o anexo está publicado no DO de

1.9.1990, pág. 18713.

DECRETO N? 99.554, DE 28 DE SETEMBRO DE 1990
Abre aos Orçamentos da União, em favor da Câmara dos Deputados, do Senado
Federal, do Tribunal de Contas da União, e
dos Ministérios da Justiça e Público da
União, crédito suplementar no valor de
Cr$20.696.899.000.00, para reforço de dotações consignadas nos vigentes orçamentos.

O VICE-PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no exercício do
cargo de PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuí.
ção que lhe confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e da
autorização contida no art. I?, inciso I, da Lei n? 8.044, de 15 de
junho de 1990,
DECRETA:
Art. I? Fica aberto aos Orçamentos da União (Lei n?
7.999, de 31 de janeiro de 1990), em favor da Câmara dos Deputados, do Senado Federal, do Tribunal de Contas da União e
dos Ministérios da Justiça e Público da União, crédito suplementar no valor de Cr$20.696.899.000,00 (vinte bilhões, seiscentos e noventa e seis milhões, oitocentos e noventa e nove mil
cruzeiros), para atender à programação indicada no Anexo I
deste decreto.
Art. 2? Os recursos necessários à execução do disposto no
artigo anterior são provenientes do excesso de arrecadação das
receitas do Tesouro Nacional, nos termos do parágrafo único do
art. I? da Lei n? 8.044, de 15 de junho de 1990.
Art. 3? Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Col. Leis Rep. Fed. Brasil. Brasília, 182(5):3027-3363, set./out. 1990.
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Art. 4? Revogam-se as disposições em contrário.
Brasília, 28 de setembro de 1990; 169? da Independência e
102? da República.

ITAMAR FRANCO
Zélia M. Cardoso de Mello
Os anexos estão publicados no DO de 1.10.1990, pégs. 18714/18715.

DECRETO N? 99.555, DE I? DE OUTUBRO DE 1990
Regulamenta o art. 1? da Lei n? 7.921(1),
de 12 de dezembro de 1989, que estipula o

valor dos direitos a serem pagos às associações desportivas pelo uso de suas denominações e símbolos na Loteria Esportiva
Federal.

O VICE-PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no exercício do
cargo de PRESIDENTE DA REPÚBLICA, usando da atribuição que lhe confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e tendo
em vista o disposto no art. i? da Lei n? 7.921, de 12 de dezembro
de 1989,
DECRETA:
Art. I? O valor dos direitos a serem pagos às associações
desportivas pelo uso de suas denominações e símbolos na Loteria Esportiva Federal, estipulado em cinco virgula dois por cento da arrecadação dessa loteria pela Lei n? 7.921, de 12 de dezembro de 1989, será calculado sobre o valor total das apostas
que forem computadas para cada concurso.
Parágrafo único. Para os fins do inciso 11, a Caixa Econôve, aos testes de que tratam o art. 48 da Lei n? 6.251(2), de 8 de
outubro de 1975, o Decreto-Lei n? 1.617 (3 ), de 3 de março de
(1) Coleção das Leis. Brasília. 181(6, t.l):2887, nov.ldez. 1989.
(2) Coleção das Leis. Brasília, (7):138, out./dez. 1975.
(3) Coleção das Leis. Brasília, (1):29, jan./mar. 1978.
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 182(5):3027-3363, set./out. 1990.

3114
1978, o Decreto-Lei n:' 1.924(4), de 20 de janeiro de 1982, e a Lei
n? 6.905(5), de 11 de maio de 1981.
Art. 2? O percentual estabelecido no art. 1? obedecerá o
seguinte critério de distribuição:
I - três por cento para as Associações Desportivas que
tenham sido incluídas no concurso, divididos em partes iguais;
e
II - dois vírgula dois por cento para as associações desportivas da 1? Divisão de Futebol Profissional, filiadas às Federações Estaduais, que não tenham figurado no concurso, divididos igualmente.
§ 1~ Às associações desportivas estrangeiras será também
devido o valor da quantia apurada na forma e condição do inciso I deste artigo, pagos através de procedimento de habilitação
instituído por norma específica.
§ 2? No caso de concursos programados com a inclusão da
seleção nacional ou de seleções estaduais, o valor da quantia
apurada na forma do inciso I será destinado à entidade organizadora do selecionado.
Art. 3? Cabe à Caixa Econômica Federal:
I - efetuar os cálculos de rateio;
II - repassar às beneficiárias, mensalmente, inclusive às
dos concursos a que se refere o parágrafo único do art. I? as
quantias devidas, até o décimo quinto dia do mês subseqüente;
III - apresentar à Secretaria dos Desportos da Presidência da República prestação de contas dos rateios realizados, discriminando os depósitos efetuados, semestralmente ou quando
for solicitado; e
IV - prestar às entidades desportivas, por intermédio das
respectivas federações desportivas a que estiverem filiadas, os
esclarecimentos e informações que lhe forem solicitados.
Parágrafo único. Para os fins do inciso 11, a Caixa Econômica Federal abrirá, em agência sua, estabelecida na cidade em

(4) Coleção das Leis. Brasília, (1):13, jan./mar. 1982.
(5) Coleção das Leis. Brasília, (3):25, abr.viun. 1981.
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que tiver sede a associação desportiva, ou na praça mais próxima, em nome desta, conta de livre movimentação.
Art. 4? A composição dos concursos será feita pela Caixa
Econômica Federal, preferencialmente com jogos disputados entre associações desportivas nacionais.

Parágrafo único. Para a escolha dos jogos dos concursos,
a Caixa Econômica Federal considerará as programações que
lhe tenham sido apresentadas pela Confederação Brasileira de
Futebol e pelas Federações Estaduais de Futebol, com antecedência mínima de cinco semanas.
Art. 5? As programações referidas no parágrafo único do
art. 4? serão elaboradas com observância das instruções da Secretaria dos Desportos da Presidência da República.
Art. 6? A Caixa Econômica Federal promoverá, no prazo
de trinta dias, contados do recebimento da relação nominal das
associações desportivas integrantes da l~ Divisão de Futebol
Profissional das Federações Estaduais, fornecida pela Confederação Brasileira de Futebol, a abertura das contas referidas no
parágrafo único do art. 3?, creditando-lhes, neste mesmo prazo,
as quantias correspondentes dos concursos realizados a partir
de 12 de dezembro de 1989, calculados de acordo com o disposto
neste decreto.

Parágrafo único. Caberá às Federações Estaduais comunicar, à Confederação Brasileira de Futebol, e essa à Secretaria
dos Desportos da Presidência da República, oportunamente,
quaisquer alterações efetuadas na relação a que se refere o
caput deste artigo, tomando-se por base a posição das associações desportivas, na data de 12 de dezembro de 1989, em relação
à composição da 1~ Divisão de Futebol Profissional das Federações Estaduais.

Art. 7? A aplicação das quantias recebidas por força deste
decreto será decidida pelas entidades beneficiárias, sem prejuízo das normas de controle estabelecidas em lei e nos respectivos estatutos.
Art. 8? No âmbito administrativo, as questões referentes à
aplicação deste decreto serão dirimidas pela Secretaria dos Desportos da Presidência da República.
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 182(5):3027-3363, set./out. 1990.
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Art. 9?
cação.
Art. 10.

Este decreto entra em vigor na data de sua publiRevogam-se as disposições em contrário.

Brasília, I? de outubro de 1990; 169? da Independência e
102? da República.
ITAMAR FRANCO
Bernardo Cabral

DECRETO N? 99.556, DE I? DE OUTUBRO DE 1990
Dispõe sobre a proteção das cavidades
naturais subterrâneas existentes no território nacional, e dá outras providências.

O VICE-PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no exercício do
cargo de PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e tendo
em vista o disposto nesta, arts. 20, X, e 216, como na Lei n?
6.938, de 31 de agosto de 1981, e no Decreto n? 99.274, de 7 de junho de 1990,
DECRETA:
Art. I? As cavidades naturais subterrâneas existentes no
território nacional constituem patrimônio cultural brasileiro, e,
como tal, serão preservadas e conservadas de modo a permitir
estudos e pesquisas de ordem técnico-científica, bem como atividades de cunho espeleológico, étnico-cultural, turístico, recreativo e educativo.
Parágrafo único. Entende-se corno cavidade natural subterrânea todo e qualquer espaço subterrâneo penetrável pelo homem, com ou sem abertura identificada, popularmente conheci·
do como caverna, incluindo seu ambiente, conteúdo mineral e
hídrico, a fauna e a flora ali encontrados e o corpo rochoso onde
os mesmos se inserem, desde que a sua formação haja ocorrido
por processos naturais, independentemente de suas dimensões
ou do tipo de rocha encaixante. Nesta designação estão incluídos todos os termos regionais, tais como gruta, lapa, toca,
abismo, furna e buraco.
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Art. 2? A utilização das cavidades naturais subterrâneas e
de sua área de influência deve fazer-se consoante a legislação
específica, e somente dentro de condições que assegurem sua integridade física e e a manutenção do respectivo equilfbrio ecológico.
Parágrafo único. A área de influência de uma cavidade natural subterrãnea há de ser definida por estudos técnicos específicos, obedecendo às peculiaridades e características de cada caso.
Art. 3? É obrigatória a elaboração de estudo de impacto
ambiental para as ações ou os empreendimentos de qualquer natureza, ativos ou não, temporários ou permanentes, previstos
em áreas de ocorrência de cavidades naturais subterrâneas ou
de potencial espeleológico, os quais, de modo direto ou indireto,
possam ser lesivos a essas cavidades. ficando sua realização,
instalação e funcionamento condicionados à aprovação, pelo órgão ambiental competente, do respectivo relatório de impacto
ambiental.
Parágrafo único. No que concerne às ações e empreendimentos já existentes, se ainda não efetivados os necessários estudo e relatório de impacto ambiental, devem estes ser realizados, em prazo a ser fixado pelo Conselho Nacional do Meio Ambiente (Conama).
Art. 4? Cabe ao poder público, inclusive à União, esta por
intermédio do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (lhama). preservar, conservar, fiscalizar e controlar o uso do patrimônio espeleológico brasileiro,
bem como fomentar levantamentos, estudos e pesquisas que
possibilitem ampliar o conhecimento sobre as cavidades naturais subterrâneas existentes no território nacional.
Parágrafo único. No cumprimento do disposto no caput
deste artigo, o Ibama pode efetivar, na forma da lei, acordos,
convênios, ajustes e contratos com entidades públicas ou privadas, nacionais, internacionais ou estrangeiras.
Art. 5? Para efeito deste decreto, consideram-se:
I - patrimônio espeleológico: o conjunto de elementos
bióticos e abióticos, sócio-econômicos e histórico-culturais, subterrâneos ou superficiais, represenatados pelas cavidades naturais subterrâneas ou a estas associados;
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áreas de potencial espeleológico: as áreas que, devin
do à sua constituição geológica e geomorfológica, sejam suscetíveis do desenvolvimento de cavidades naturais subterrâ~
neas, como as de ocorrência de rochas calcárias;
In - atividades espeleológicas: as ações desportivas, ou
aquelas técnico-científicas de prospecção, mapeamento, documentação e pesquisa que subsidiem a identificação, o cadastramento, o conhecimento, o manejo e a proteção das cavidades naturais subterrâneas.
Art. 6? As infrações ao disposto neste decreto estão suieítas às penalidades previstas na Lei n? 6.938 11), de 31 de agosto
de 1981, e normas regulamentares.
Art. 7? Este decreto entra em vigor na data de sua pubtí.
cação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, I? de outubro de 1990; 169? da Independência e
102? da República.
ITAMAR FRANCO
Bernardo Cabral
DECRETO N? 99.557, DE 2 DE OUTUBRO DE 1990
Prorroga o prazo da Comissão de Reavaliação de Incentivos Fiscais.

O VICE·PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no exercício do
cargo de PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribui·
ção que lhe confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e tendo
em vísta o dísposto no art. I?, § 3?, da Lei n? 8.034, de 12 de
abril de 1990,
DECRETA:
Art. I? Fica prorrogado, até o dia 12 de outubro de 1990, o
prazo para a entrega do relatório final de reavaliação dos incentivos fiscais, a que se refere o art. 3? do Decreto n? 99.435(1), de
I? de agosto de 1990.
(1) Coleção das Leis. Brasília, (5):47, jul./set. 1981.
(1) Coleção das Leis. Brasília, 182(4):2657, jul.lago. 1990.
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Art. 2? Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 2 de outubro de 1990; 169? da Independência e
102? da República.
ITAMAR FRANCO
Zélia M. Cardoso de Mello
DECRETO N? 99.558, DE 5 DE OUTUBRO DE 1990
Promulga o Acordo de Cooperação Cultural e Científica, entre a República Federativa do Brasil e a República Popular de
Angola.

O PRESIDENTE DA REPÚLBICA, usando das atribuições que lhe confere o art. 84, inciso VIII, da Constituição, e
Considerando que o Congresso Nacional aprovou, pelo Decreto Legislativo n? 64, de 10 de novembro de 1981, o Acordo de
Cooperação Cultural e Científica, celebrado entre a República
Federativa do Brasil e a República Popular de Angola, em
Luanda, a 11 de junho de 1980;
Considerando que o referido Acordo entrou em vigor em 11
de fevereiro de 1982, na forma de seu artigo XX, inciso 2;
DECRETA:
Art. 1? O Acordo de Cooperação Cultural e Científica, entre o Governo da República Federativa do Brasil e o Governo
da República Popular de Angola, apenso por cópia ao presente
decreto, será executado e cumprido tão inteiramente como nele
se contém.
Art. 2? Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 3? Revogam-se as disposições erncontrário.
Brasília, 5 de outubro de 1990; 169? da Independência e
102? da República.
FERNANDO COLLOR
Francisco Rezek

o anexo está publicado no DO

de 9.10.1990, págs. 19059/19060.
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DECRETO

N~

99.559, DE 5 DE OUTUBRO DE 1990
Promulga o Acordo de Cooperação Econômica, Científica e Técnica, entre a República Federativa do Brasil e a República
Popular de Angola.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, usando das atribuições que lhe confere o art. 84, inciso VIII, da Constituição, e
Considerando que o Congresso Nacional aprovou, pelo Decreto Legislativo n~ 48 de 29 de setembro de 1981, o Acordo de
Cooperação Econômica, Científica e Técnica, celebrado entre o
Governo da República Federativa do Brasil e o Governo da República Popular de Angola, em Luanda, a 11 de junho de 1980.
Considerando que o referido Acordo entrou em vigor em 11
de fevereiro de 1982, na forma de seu artigo XV, inciso 1,
DECRETA:
Art. 1 ~ O acordo de Cooperação Econõmica, Científica e
Técnica, entre o Governo da República Federativa do Brasil e o
Governo da República Popular de Angola, apenso por cópia ao
presente decreto, será executado e cumprido tão inteiramente
como nele se contém.
Art. 2~ Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 3? Revogam-se as disposições em contrário.
Brasilia, 5 de outubro de 1990; 169~ da Independência e
102? da República.
FERNANDO COLLOR

Francisco Rezek

o anexo está publicado no DO

DECRETO

N~

de 9.10.1990, págs . 19060/19061.

99.560, DE 5 DE OUTUBRO DE 1990
Promulga o Acordo Básico de Cooperação Técnica, entre a República Federativa
do Brasil e a República da Nicarágua.
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o PRESIDENTE DA REPÚBLICA, usando das atribuiÇões que lhe confere o art. 84, inciso VIII, da Constituição, e
Considerando que o Congresso Nacional aprovou, pelo Decreto Legislativo n? 74, de 24 de novembro de 1989, o Acordo
Básico de Cooperação Técnica, celebrado entre a República Federativa do Brasil e a República da Nicarágua, em Manágua, a
1? de abril de 1987;
Considerando que o referido Acordo entrou em vigor, em 3
de setembro de 1990, na forma de seu artigo XVII.
DECRETA:
Art. 1? O Acordo Básico de Cooperação Técnica, entre'a
República Federativa do Brasil e a República da Nicarágua,
apenso por cópia ao presente decreto, será executado e cumprido tão inteiramente como nele se contém.
Art. 2? Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 5 de outubro de 1990; 169? da Independência e
102? da República.
FERNANDO COLLOR
Francisco Rezek

o anexo está publicado no DO de 9.10.1990,

págs. 19061/19062.

DECRETO N? 99.561, PE 9 DE OUTUBRO DE 1990
Extingue o Consulado-Geral em Atlanta.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição
que lhe confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e em conformidade com o art. 39 do Decreto n? 99.261, de 23 de maio de
1990,
PECRETA:
Art. 1? Fica extinto o Consulado-Geral em Atlanta, Estados Unidos da América.
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Art. 2? O Ministério das Relações Exteriores concluirá,
em até 90 dias, o processo de extinção da Repartiçâo Consular a
que se refere o artigo anterior.
Art. 3? Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 4? Revogam-se o Decreto n? 77.187, de 19 de fevereiro
de 1976, e demais disposições em contrário.
Brasília, 9 de outubro de 1990; 169? da Independência e
102? da República.
FERNANDO COLLOR

Francisco Rezek

DECRETO N? 99.562, DE 9 DE OUTUBRO DE 1990
Extingue o Vice-Consulado em Guayaquilo

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição
que lhe confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e em conformidade com o art. 39 do Decreto n? 99.261, de 23 de maio de
1990,
DECRETA;
Art. I? Fica extinto o Vice-Consulado em Guayaquil, República do Equador.
Art. 2? O Ministério das Relações Exteriores concluirá,
em até 90 dias, o processo de extinção da Repartição Consular a
que se refere o artigo anterior.
Art. 3? Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 4? Revogam-se o inciso V do art. I? do Decreto n?
77.398, de 7 de abril de 1976, e demais disposições em contrário.
Brasília, 9 de outubro de 1990; 169? da Independência e
102? da República.
FERNANDO COLLOR

Francisco Rezek
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DECRETO N? 99.563, DE 9 DE OUTUBRO DE 1990
Extingue o Vice-Consulado do Brasil
em Mello.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições
que lhe confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e em conformidade com o art. 39, do Decreto n? 99.261, de 23 de maio de
1990,
DECRETA:
Art. 1? Fica extinto o Vice-Consulado em Mello, República Oriental do Uruguai.
Art. 2? O Ministério das Relações Exteriores concluirá',
em até 90 dias, o processo de extinção da Repartição Consular a
que se refere o artigo anterior.
Art. 3? Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 4? Revogam-se o Decreto n? 77.398, de 7 de maio de
1976, e demais disposições em contrário.
Brasília, 9 de outubro de 1990; 169? da Independência e
102? da República.
FERNANDO COLLOR
Francisco Rezek
DECRETO N? 99.564, DE 9 DE OUTUBRO DE 1990
Extingue o

Vice-Consulado em

Io-

coama.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA. no uso da atribuição
que lhe confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e na forma
do art. 39 do Decreto n? 99.261, de 23 de maio de 1990,
DECRETA:
Art. I? Fica extinto o Vice-Consulado em Iocoama, Japão.
Art. 2? O Ministério das Relações Exteriores concluirá,
em até 90 dias, o processo de extinção da Repartição Consular a
que se refere o artigo anterior.
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Art. 3?

Este decreto entra em vigor na data de sua publi-

cação.

Art. 4?

Revogam-se o art. 2? do Decreto n? 77.256, de 4 de

março de 1976, e demais disposições em contrário.

Brasília, 9 de outubro de 1990; 169? da Independência e
102? da República.
FERNANDO COLLOR
Francisco Rezek
DECRETO N? 99.565, DE 9 DE OUTUBRO DE 1990
Extingue o Vice-Consulado do Brasil
em Milegro.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições
que lhe confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e em con-

formidade com o art. 39, do Decreto n? 99.261, de 23 de maio de
1990,
DECRETA:
Art. 1? Fica extinto o Vice-Consulado em Milagre, República da Venezuela.
Art. 2? Este decreto entra em vigor na data de sua publícação.

Art. 3?

Revogam-se o Decreto n? 89.974, de 30 de julho de

1974, e demais disposições em contrário.

Brasília, 9 de outubro de 1990; 169? da Independência e
102? da República.
FERNANDO COLLOR
Francisco Rezek
DECRETO N? 99.566, DE 9 DE OUTUBRO DE 1990
Extingue o Vice-Consulado do Brasil
em Nassau.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição
que lhe confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e em cano
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formidade com o art. 39 do Decreto n? 99.261, de 23 de maio de
1990,
DECRETA:
Art. 1? Fica extinto o Více-Consuládo em Nassau, Comunidade das Bahamas.
Art. 2? O Ministério das Relações Exteriores concluirá,
em até 90 dias, o processo de extinção da Repartição Consular a
que se refere o artigo anterior.
Art. 3? Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 4? Revogam-se o Decreto n? 82.039, de 25 de julho de
1978, e demais disposições em contrário.
Brasília, 9 de outubro de 1990; 169? da Independência e 102?
da República.
FERNANDO COLLOR
Francisco Rezek
DECRETO N? 99.567, DE 9 DE OUTUBRO DE 1990
Eleva a categoria do Vice-Consulado do
Brasil em Rivere para Consulado.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição
que lhe confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e em conformidade com o art. 39 do Decreto n? 99.261, de 23 de maio de
1990,
DECRETA:
Art. 1? Fica elevada a categoria do Vice-Consulado em Rivera, República Oriental do Uruguai, para Consulado.
Art. 2? Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Brasília, 9 de outubro de 1990; 169? da Independência e
102? da República.
FERNANDO COLLOR
Francisco Rezek
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DECRETO N? 99.568, DE 9 DE OUTUBRO DE 1990
Eleva a categoria do Vice-Consulado do
Brasil no Chuy para Consulado.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição
que lhe confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e em Conformidade com o art. 39 do Decreto n:' 99.261, de 23 de maio de
1990,
DECRETA:
Art. 1? Fica elevada a categoria do Vice-Consulado no
Chuy, República Oriental do Uruguai, para Consulado.
Art. 2? Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Brasília, 9 de outubro de 1990; 169? da Independência e
102? da República.
FERNANDO COLLOR
Francisco Rezek
DECRETO N? 99.569, DE 9 DE OUTUBRO DE 1990
Eleva a categoria do Vice-Consulado do
Brasil
em
Ciudad
Guayana
para
Consulado.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição
que lhe confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e em COnformidade com o art. 39 do Decreto n:' 99.261, de 23 de maio de
1990,
DECRETA:
Art. 1? Fica elevada a categoria do Vice-Consulado em
Ciudad Guyana, República da Venezuela, para Consulado.
Art. 2? Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 9 de outubro de 1990; 169? da Independência e
102? da República.
FERNANDO COLLOR
Francisco Rezek
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DECRETO N? 99.570, DE 9 DE OUTUBRO DE 1990
Deevíncnle da Administtação Pública Federal o Centro Brasileiro de Apoio
â Pequena e Média Empresa {Cebreet,
transformando-o em serviço social autô-

nomo.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição
que lhe confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e tendo em
vista o disposto no art. 8? da Lei n? 8.029, de 12 de abril de
1990,
DECRETA:
Art. 1? Fica desvinculado da Administração Pública Federal o Centro Brasileiro de Apoio à Pequena e Média Empresa
(Cebrae) e transformado em serviço social autônomo.
Parágrafo único. O Centro Brasileiro de Apoio à Pequena
e Média Empresa (Cebrae), passa a denominar-se Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae).
Art. 2? Compete ao Sebrae planejar, coordenar e orientar
programas técnicos, projetos e atividades de apoio às micro e
pequenas empresas, em conformidade com as políticas nacionais de desenvolvimento, particularmente as relativas às áreas
industrial, comercial e tecnológica.
§ 1? Para execução das atividades de que trata este artigo,
poderão ser criados os Serviços de Apoio às Micro e Pequenas
Empresas nos Estados e no Distrito Federal.
§ 2? Os Serviços de que trata o parágrafo precedente serão
executados por intermédio de entidades identificadas pela expressão «Sebrae», seguida da sigla da Unidade Federativa correspondente.
Art. 3? O Sebrae terá um Conselho Deliberativo composto
por treze membros, um Conselho Fiscal composto por cinco
membros e uma Diretoria Executiva, cujas competências e atribuições serão estabelecidas nos seus estatutos e regimento interno.
§ 1? O Conselho Deliberativo será composto de representantes:
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ai da Associação Brasileira dos Centros de Apoio às Peque_
nas e Médias Empresas (Abace);
bl da Associação Nacional de Pesquisa e Desenvolvimento
das Empresas Industriais (Anpei);
,c) da Associação Nacional das Entidades Promotoras de
Empreendimentos de Tecnologias Avançadas (Anprotec);
d) da Confederação das Associações Comerciais do Brasil
(CACB);
e] da Confederação Nacional da Agricultura (CNA);
f) da Confederação Nacional do Comércio (CNC);
g) da Confederação Nacional da Indústria (CNI);
h) da Secretaria Nacional da Economia do Ministério 'da
Economia, Fazenda e Planejamento;
i) da Associação Brasileira de Instituições Financeiras de
Desenvolvimento (ABDE);
j) do Banco do Brasil S.A.;
1) do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES);
rn] da Caixa Econômica Federal (CEF); e
nl da Financiadora de Estudos e Projetos (Finep).
§ 2? Os membros dos Conselhos Deliberativo e Fiscal e
seus respectivos suplentes terão mandato de dois anos e a eles
não será atribuída qualquer remuneração.
§ 3? O Presidente do Conselho Deliberativo será eleito
dentre seus membros.para um mandato de dois anos, podendo
ser reconduzido, uma única vez, por igual período.

Art. 4? A Diretoria Executiva do Sebrae será composta
por um presidente e por dois diretores, demissíveis ad nutum,
eleitos pelo Conselho Deliberativo, com mandato de dois anos.
Art. 5? Os Sebr'~e deverão ter a composição dos respectivos
Conselhos Deliberativos e a duração de mandato semelhantes
ao do Sebrae e serão homologados pelo Conselho Deliberativo
deste.
Parágrafo único. Do Conselho Deliberativo dos Sebrae deverá fazer parte um membro do Sebrae.
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Art. 6? O adicional de que trata o § 3? do art. 8? da Lei n?
8.029111, de 12 de abril de 1990, será arrecadado pelo Instituto
Nacional de Seguridade Social (INSS) e repassado ao Sebrae no
p"razo de trinta dias após a sua arrecadação.
Art. 7? Caberá ao Conselho Deliberativo do Sebrae a gestão dos recursos de que trata o artigo anterior.
§ I? OS recursos arrecadados terão como objetivo primordial apoiar o desenvolvimento das micro e pequenas eI!lP~esas
por meio de projetos que visem ao seu aperfeiçoamento- técnico,
racionalização, modernização e capacitação gerencial.
§ 2~ Os recursos terão a seguinte destinação:
a) quarenta e cinco por cento serão aplicados nos Estados e
Distrito Federal, sendo metade proporcional ao Imposto sobre
Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) e o restante proporcional ao número de ,habitantes, de acordo com as diretrizes
e prioridades regionais estabelecidas pelos Conselhos Deliberativos dos Sebrae em consonância com as orientações do Conselho Deliberativo do Sebrae;
. b) quarenta e cinco-por cento serão aplicados de acordo
com as políticas e diretrizes estabelecidas pelo Conselho Deliberativo do Sebrae, buscando ter uma atuação em conjunto com
outras entidades congêneres e contribuindo para redução das
desigualdades regionais:
á, até cinco por cento serão utilizados para o atendimento
das despesas de custeio do Sebrae; e
d) cinco por cento serão utilizados para o atendimento das
despesas ele custeio dos Sebrae.
§ 3? A metade dos recursos aplicados na forma das
alíneas a e b do parágrafo anterior, destinar-se-ão à modernização das empresas, em especial as tecnologicamente dinâmicas,
com preferência às localizadas em áreas de parques tecnclógícoso
§ 4~ Os recursos de que trata a aunea a do § 2~ serão liberados pelo Sebrae mediante apresentação pelos Sebrae dos projetos a serem desenvolvidos e indicação dos recursos necessários.
§ 5~ Os recursos referidos na alínea d do § 2?, serão assim
distribuídos:
lI) Coleção das Leis. Brasília, 182(2, t.l):762, mar./abr. 1990.
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a) três por cento igualmente entre os Sebrae; e

b) dois por cento de acordo com a arrecadação do ICMS na
respectiva unidade federativa.
Art. 8? O descumprimento das políticas nacionais de de·
senvolvimento ímplicará na suspensão, pelo Conselho Delfbera.
tivo do Sebrae, do repasse dos recursos, enquanto não ocorrarem os ajustamentos necessários.
Art. 9? Os Centros de Apoio às Pequenas e Médias Empresas (Ceag's), poderão fazer parte do Sistema Sebrae, desde
que, no prazo de noventa dias se transformem institucionalmente em Sebrae.
Art. 10. O processo de desvinculação do Sebrae será considerado concluído com o início do repasse dos recursos de que
trata o art. 6?
.
Art. 11. Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 12. Revogam-se as disposições em contrário.
Brasília, 9 de outubro de 1990; 169? da Independência e
102? da República.
FERNANDO COLLOR

Zélia M. Cardoso de Mello

DECRETO N? 99.571, DE 9 DE OUTUBRO DE 1990
Abre aos Orçamentos da Unieo, em favor do Ministério da Agricultura e Reforma
Agrária, crédito suplementar no valor de
Cr$1O.004.735.000, 00, para reforço de dotações consignadas nos vigentes orçamentos.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição
que lhe confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e da autorização contida no art. I? da Lei n? 8.044, de 15 de junho de 1990,
DECRETA:
Art. I? Fica aberto ao Orçamento Fiscal da União (Lei n?
7.999, de 31 de janeiro de 1990), em favor do Ministério da Agricultura e Reforma Agrária, crédito suplementar no valor de
Cr$8.484.735.000,00 (oito bilhões, quatrocentos e oitenta e quatro
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milhões, setecentos e trinta e cinco mil cruzeiros), para atender
à programação constante dos Anexos I e n deste decreto.
Parágrafo único. A suplementação em favor da Comissão
Executiva do Plano da Lavoura Cacaueira, no valor de
Cr$950.000.000,OO (novecentos e cinqüenta milhões de cruzeiros),
destinada ao Fundo Geral do Cacau, tem seu detalhamento
constante do Anexo n deste decreto.

Art. 2? Fica aberto ao Orçamento da Seguridade Social da
União (Lei n? 7.999, de 31 de janeiro de 1990), em favor do Ministério da Agricultura e Reforma Agrária, crédito suplementar
no valor de Cr$1.520.000.000,OO (hum bilhão, quinhentos e vinte
milhões de cruzeiros), para atender à programação constante do
Anexo In deste decreto.
Art. 3? Os recursos necessários à execução do disposto
nos artigos anteriores são provenientes do excesso de arrecadação das receitas do Tesouro Nacional, nos termos do parágrafo
único do art. I? da Lei n? 8.044, de 15 de junho de 1990.

Art. 4?

Este decreto entra em vigor na data de sua publi-

cação.

Art. 5?

Revogam-se as disposições em contrário.

Brasília, 9 de outubro de 1990; 169? da Independência e
102? da República.
FERNANDO COLLOR
Zélía M. Cardoso de Mello
Os encxos estão publicados no DO de 10.10.1990 pág. 19158.

DECRETO N? 99.572, DE 9 DE OUTUBRO DE 1990
Abre ao Minístérío da Educação, em
favor de diversas Unidades Orçamentárias, crédito suplementar no valor de
Cr$31.663.481.000,OO, para reforço de doteções consignadas no vigente orçamento.
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o PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição
que lhe confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e da autorização contida no art. 1~, inciso I, da Lei n? 8.044, de 15 de junho
de 1990,
DECRETA:
Art. I? Fica aberto ao Ministério da Educação, em favor
de diversas Unidades Orçamentárias, crédito suplementar no
valor de CrS31.663.481.000,OO (trinta e um bilhões, seiscentos e
sessenta e três milhões, quatrocentos e oitenta e um mil cruzeiros), para atender à programação indicada no Anexo I deste decreto.
Art. 2? Os recursos necessários à execução do disposto
artigo anterior são provenientes do excesso de arrecadação das
receitas do Tesouro N acional, nos termos do parágrafo único do
art. 1~ da Lei n~ 8.044, de 15 de junho de 1990.
Art. 3~ Este decreto entra em vigor na data de sua publi-

no

cação.

Art. 4? Revogam-se as disposições em contrário.
Brasília, 9 de outubro de 1990; 169~ da Independência e
102~ da República.
FERNANDO COLLOR
Zélia M. Cardoso de Mello
Os anexos estão publicados no DO de 10.10.1990, págs , 19158/19167.

DECRETO

N~

99.573, DE 9 DE OUTUBRO DE 1990
Abre aos Ministérios da Aeronáutica,
do Exército e da Marinha, em favor de di·
versas Unidades Orçamentárias, crédito suo
plementar no valor de Cr$61.261. 764. 000,00,
para reforço de dotações consignadas no vigente orçamento.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição
que lhe confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e da autorização contida no art. 1~, inciso I, da Lei n? 8.044, de 15 de junho
de 1990,
CoL Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 182(5):3027-3363, set./out. 1990.
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DECRETA:
Art. 1~ Fica aberto ao Orçamento Fiscal da União (Lei n~
7.999, de 31 de janeiro de 1990), crédito suplementar no valor de
Cr$61.261.764.000,00 (sessenta e um bilhões, duzentos e sessenta
e um milhões. setecentos e sessenta e quatro mil cruzeiros). em
favor de diversas Umdades Orçamentárias dos Ministerios da
Aeronáutica, do Exército e da Marinha, para atender à programação constante do Anexo I deste decreto.
Art. 2~ Os recursos necessários à execução do disposto no
artigo anterior são provenientes do excesso de arrecadação das
receitas do Tesouro Nacional, nos termos do parágrafo único do
art. 1~ da Lei n? 8.044, de 15 de junho de 1990.
Art. 3? Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 4? Revogam-se as disposições em contrário.
Brasília, 9 de outubro de 1990; 169? da Independência e
102? da República.
FERNANDO COLLOR
Zélia M. Cardoso de Mello

o anexo está publicado no DO de

10.10.1990, pág. 19168.

DECRETO N? 99.574, DE 9 DE OUTUBRO DE 1990
Abre a Presidência da República, em
favor do Estado-Maior das Forças Armadas, crédito suplementar no valor .de
Cr$2.500.000,OO, para reforço de dotações
consignadas no vigente orçamento.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição
que lhe confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e da autorização contida no art. I?, inciso I, da Lei n? 8.044, de 15 de junho
de 1990,
DECRETA:
Art. I? Fica aberto à Presidência da República, em favor
do Estado-Maior das Forças Armadas, crédito suplementar, no
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 182(5):3027-3363, set.lout. 1990.
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valor de Cr$2.500.000,00 (dois milhões e quinhentos mil cruzeiros), para atender à programação constante do Anexo I deste
decreto.
Art. 2? Os recursos necessários à execução do disposto no
artigo anterior são provenientes do excesso de arrecadação das
receitas do Tesouro Nacional, nos termos do parágrafo único do
art. I? da Lei n? 8.044, de 15 de junho de 1990.
Art. 3? Esse decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 4? Revogam-se as disposições em contrário.
Brasília, 9 de outubro de 1990; 169? da Independência e
102? da República.
FERNANDO COLLOR
Zélia M. Cardoso de Mello

o anexo está publicado no DO

de 10.10.1990, pág, 19169.

DECRETO N? 99.575, DE 9 DE OUTUBRO DE 1990
Abre aos Orçamentos da União, em favor dos Ministérios da Economia. Fazenda
e Planejamento e das Relações Exteriores, crédito suplementar no valor de
Cr$7.753.298.000,00, para reforço de dotações consignadas nos vigentes orçamentos.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição
que lhe confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e da autorização contida no art. I?, inciso I, da Lei n? 8.044, de 15 de junho
de 1990,
DECRETA:
Art. I? Fica aberto aos Orçamentos da União (Lei n?
7.999, de 31 de janeiro de 1990), em favor dos Ministérios da
Economia, Fazenda e Planejamento e das Relações Exteriores,
crédito suplementar no valor de Cr$7.753.298.000,00 (sete bi·
lhões, setecentos e cinqüenta e três milhões, duzentos e noventa
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e oito mil cruzeiros), para atender à programação indicada no

Anexo I deste decreto.
Art. 2? Os recursos necessários à execução do disposto no
artigo anterior são provenientes do excesso de arrecadação das
receitas do Tesouro Nacional, nos termos do inciso I do art. I?,
combinado com o art. 2? da Lei n? 8.044, de 15 de junho de 1990.
Art. 3? Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Art.

4?

Revogam-se as disposições em contrário.

Brasília, 9 de outubro de 1990; 169? da Independência e
102? da República.
FERNANDO COLLOR
Zélia M. Cardoso de Mello

o anexo está publicado no DO de 10.10.1990,

pág. 19169.

DECRETO N? 99.576, DE 9 DE OUTUBRO DE 1990
Abre ao Orçamento Fiscal da União, em
favor da Presidência da República, crédito
suplementar no valor de Cr$137.014.000,OO.

para reforço de dotações consignadas no vigente orçamento.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição
que lhe confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e da autorização contida no art. 11, inciso I, alínea b, da Lei n? 7.999, de 31
de janeiro de 1990,
DECRETA:
Art. I? Fica aberto ao Orçamento Fiscal da União, em favor da Presidência da República, crédito suplementar no valor
de Cr$137.0l4.000,00 (cento e trinta e sete milhões e quatorze mil
cruzeiros), para atender à programação constante do Anexo I
deste decreto.
Art. 2? Os recursos necessários à execução do disposto no
artigo anterior decorrerão de anulação parcial das dotações indicadas no Anexo II deste decreto, no montante especificado.
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Art. 3? Este crédito refere-se ao remanejamento de recur.
sos a nível de grupo de despesa, não implicando em alteração

do valor total dos subprojetos e subatividades.
Art. 4? Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 5? Revogam-se as disposições em contrário.
Brasilia, 9 de outubro de 1990; 169? da Independência e
102? da República.
FERNANDO COLLOR
Zélia M. Cardoso de Mello
Os anexos estão publicados no DO de 10.10.1990. págs. 19169/19170.

DECRETO N? 99.577, DE 10 DE OUTUBRO DE 1990
Fixa Quadro de Distribuição do Grupo
Direção e Assessoramento Superiores
(DAS) do Ministério do Exército.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição
que lhe confere o art. 84, incisos IV e VI, da Constituição, e tendo em vista o disposto no art. 27, § 5?, alínea a, da Lei n? 8.028,
de 12 de abril de 1990,
DECRETA:
Art. 1? Os cargos e funções de confiança do Grupo-Direção e Assessoramento Superiores (DAS), nos órgãos do Ministério do Exército, são os constantes do anexo a este decreto.
Art. 2? Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 3? Revogam-se as disposições em contrário.
Brasília, 10 de outubro de 1990; 169? da Independência e
102? da República.

FERNANDO COLLOR

Carlos Tinoco Ribeiro Gomes
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 182(5):3027-3363, set./out. 1990.
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ANEXO AO DECRETO N? 99.577,
DE 10 DE OUTUBRO DE 1990
Ministério do Exército
DAS - Quadro Distributivo de Custo/Funções
Grupo DAS

Valor

+

(Cr$)

(101

102)

Situação Atual
(Quantidade)

Situação Atual
(Custo)

6

86.356,60

5

74.173,49

4

63.680,03

3

54.645,25

33

1.803.293,25

2

45.804,13

37

1.694.752,81

37.375,88

35

1.308.155,80

106

4.880.375,35

Total

74.173,49

DECRETO N? 99.578, DE 10 DE OUTUBRO DE 1990
Consolida normas sobre 8 orgnnizeçéo
e funcionamento do Ministério das Relações Exteriores e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição
que lhe confere o art. 84, incisos IV e VI, da Çonstituição, e tendo em vista o disposto nos arts. 27, § 5?, e 57 da Lei n? 8.028, de
12 de abril de 1990,
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 182(5):3027-3363, set.Zout. 1990.
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DECRETA:
Art. I? Ficam consolidadas as normas relativas à organização e funcionamento, e aprovados o Quadro Demonstrativo
dos Cargos em Comissão e Funções de Confiança e a Lotação
Ideal do Ministério das Relações Exteriores, constantes dos
anexos I a III deste decreto.
Art. 2? Os Regimentos Internos dos órgãos que integram a
estrutura do Ministério das Relações Exteriores serão aprovados por Portaria do Ministro de Estado das Relações Exteriores
e publicados no Diário Oficial da União.
Art. 3? Este decreto entra em vigor na data de sua publícação.

Art. 4? Revogam-se o anexo VI ao Decreto n:' 96.898, de 30
de setembro de 1988; o Decreto n:' 99.205, de 6 de abril de 1990; o
Anexo XVII ao Decreto n? 99.244, de 10 de maio de 1990; o De·
ereto n? 99.261, de 23 de maio de 1990, e demais disposições em
contrário.
Brasília, 10 de outubro de 1990; 169? da Independência e
102? da República.
FERNANDO COLLOR
Francisco Rezek
ANEXO I
(Decreto n? 99.578, de 10 de outubro de 1990)
Ministério das Relações Exteriores

CAPÍTULO I
Da Natureza e Finalidade
Art. I? O Ministério das Relações Exteriores é o órgão
político-administrativo encarregado de auxiliar o Presidente da
República na formulação da política exterior do Brasil, assegurar sua execução e manter relações com governos estrangeiros,
organismos e organizações internacionais.
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 182(5):3027-3363. set.lout. 1990.
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Art. 2?

Compete ao Ministério das Relações Exteriores:

I - executar as diretrizes de política exterior estabelecidas pelo Presidente da República;
II - recolher as informações necessárias à formulação e
execução da política exterior do Brasil, tendo em vista os interesses nacionais;
Ill - representar o Governo brasileiro por meio das Missões Diplomáticas, de caráter permanente ou temporário, e das
Repartições Consulares;
IV - representar o Governo brasileiro nas relações oficiais, no Brasil, com Missões Diplomáticas, outros órgãos de
governos estrangeiros. organismos e organizações internacionais;
V - organizar e instruir, com a cooperação de outros órgãos interessados, as missões especiais e a representação do
Governo brasileiro em conferências e reuniões internacionais,
bem como participar da organização e instrução de delegações
chefiadas por autoridades de outros órgãos;
VI - negociar e celebrar, com a cooperação de outros órgãos interessados, tratados, acordos e demais atos internacionais;
VII - organizar, em cooperação com outros órgãos interessados, conferências e reuniões internacionais que se realizem
no Brasil;
VIII
proteger os interesses brasileiros no exterior;
IX
tratar da promoção comercial do Brasil no exterior;
X
promover, em cooperação com outros órgãos interessados, a cultura brasileira no exterior;
XI - tratar, em cooperação com outros órgãos interessados, de questões relativas à ciência e tecnologia, meio ambiente,
finanças e tráfico ilícito de drogas, em âmbito externo; e
XII - zelar pela observância das normas do cerimonial
brasileiro.
Art. 3? Para assegurar a coerência e a unidade da representação e da defesa dos interesses do Brasil no exterior, o Ministério das Relações Exteriores deverá:
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 182(5):3027-3363, set.lout. 1990.
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I - participar da formulação de diretrizes e programas
setoriais com relevância para a política exterior do País;
II - coordenar os entendimentos de caráter ou nível técnico, entre órgãos e entes públicos brasileiros e agências de governos estrangeiros, ou de organismos e organizações internacionais;
111 - participar da promoção, da execução e acompanhg,
mento de programas que se realizem no Brasil, com a cooperação de governos estrangeiros, organismos ou organizações internacionais, sobre 08 quais deve ter conhecimento integral;
IV - executar e coordenar, na qualidade de organismo nacíonal de ligação, programas de cooperação com outros países,
sob os auspícios do Brasil, exclusivamente ou com a participação de outros governos estrangeiros, organismos ou organizações internacionais; e
V - promover a instituição de comissões e grupos de trabalho interministeriais de natureza executiva ou consultiva, sobre matérias relacionadas com os interesses exteriores do Brasil.
CAPiTULO II
Da Estrutura
Art.· 4? O Ministério das Relações Exteriores tem a seguinte estrutura:
I - Secretaria de Estado das Relações Exteriores, o conjunto de repartições no Brasil, onde se incluem:
a) órgãos de assistência direta e imediata ao Ministro de
Estado:
1. Gabinete do Ministro de Estado, que compreende:
1.1. Secretaria de Relações com o Congresso; e
1.2. Secretaria de Imprensa;
2. Consultoria Jurídica;
3. Instituto Rio Branco; e
4. Cerimonial;
b) Secretaria-Geral de Política Exterior;
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c) Secretaria-Geral Executiva;

d) Secretaria-Geral de Controle;
e) órgãos de deliberação coletiva:
1. Comissão de Promoções;
2. Comissão de Coordenação;
3. Comissão de Estudos de História Diplomática; e
4. Conselho Superior do Serviço Exterior; e
f) entidade vinculada: Fundação Alexandre de Gusmão; e
II - Repartições no exterior, abrangendo:
a) Missões diplomáticas permanentes;
b) Repartições consulares; e
c) Repartições específicas, destinadas a atividades administrativas, técnicas ou culturais.

CAPÍTULO UI
Da Secretaria de Estado das Relações Exteriores
Seção I

Dos Órgãos de Assistência Direta e Imediata
ao Ministro de Estado
Subseção I
Do Gabinete do Ministro de Estado
Art. 5? Ao Gabinete do Ministro de Estado compete assisti-lo na representação e atuação política e social, bem como
tratar 'do preparo e despacho de seu expediente.
Art. 6? O Gabinete do Ministro de Estado disporá de Chefe, Instrutor Diplomático, Coordenadores-Executivos e Assessores.

Art. 7? À Secretaria de Relações com o Congresso incumbe efetuar a ligação entre o Ministério das Relações Exteriores
e o Congresso N aciona!.
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 182(5):3027-3363, set./out. 1990.

3142
Art. 8? À Secretaria de Imprensa cabe efetuar a ligação
entre o Ministério das Relações Exteriores e os órgãos, nacionais e estrangeiros, de comunicação social.
Subseçao II

Da Consultoria Jurídica
Art. 9? À Consultoria Jurídica compete atender os encargos de assessoramento jurídíco do Minístro de Estado, bem assim realizar os demais serviços jurídicos que lhe sejam atribuídos.

Subseção III
Do Instituto Rio Branco
Art. 10. Ao Instituto Rio Branco compete o recrutamento,
a seleção, a formação, aperfeiçoamento e especialização do pessoal da Carreira de Diplomata e demais categorias funcionais
do Serviço Exterior brasileiro.
Parágrafo único. O Instituto Río Branco promoverá e realizará os concursos públicos de provas que se fizerem necessários ao cumprimento do disposto neste artigo.
Art. 11. O Instítuto Río Branco compreende:
I
Coordenadoria de Ensino; e
n - Secretaria.
Subseçüo IV

Do Cerimonial
Art. 12. Ao Cerimonial incumbe assegurar a observância
das normas do cerimonial brasileiro e de concessão de privilégios diplomáticos.
Art. 13. O Cerimonial compreende:
I
Divisão de Privilégios e Imunidades;
n
Divisão de Visitas; e
In
Divísão de Protocolo.
Col. Leis Hep. Fed. Brasil, Brasília.
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Seção II

Da Secretaria-Geral de Política Exterior
Art. 14. À Secretaria-Geral de Política Exterior compete
assessorar o Ministro de Estado na condução da política exterior, na orientação e coordenação das atividades diplomáticas, e
na gestão dos demais negócios políticos pertinentes ao Ministério das Relações Exteriores.
Art. 15.

A Secretaria-Geral de Política Exterior compõe-se

de:
I
II
III

Gabinete do Secretário-Geral de Política Exterior;
Secretaria de Informações do Exterior;
Departamento das Américas, que compreende:
ai Divisão da América Meridional-I;
b) Divisão da América Meridional-II;
c) Divisão da América Central e Setentrional; e
di Divisão de Fronteiras;
IV - Departamento da Europa, que compreende:
ai Divisão da Europa-I; e
b) Divisão da Europa-H;
V - Departamento da Àfrica, que compreende:
a) Divisão da Africa-I: e
bl Divisão da Àfrica-H;
VI - Departamento do Oriente Próximo, que compreende:
ai Divisão do Oriente Próximo-I; e
b) Divisão do Oriente Próximo-H;
VII - Departamento da Asia e Oceania, que compreende:
a) Divisão da Ãsia e Oceania-I; e

b) Divisão da Àsia e Oceania- II;
VIII - Departamento de Organismos Internacionais, que
compreende:
a) Divisão das Nações Unidas;
b) Divisão de Organismos Internacionais Especializados; e
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c) Divisão da Organização dos Estados Americanos;
IX - Departamento do Meio Ambiente, que compreende:
a) Divisão do Mar, da Antártida e do Espaço; e
b) Divisão do Meio Ambiente;
X - Departamento Cultural, que compreende:
b) Divisão de Difusão Cultural;
bl Divisão de Cooperação Intelectual; e
c) Divisão de Instituições de Ensino e Programas Especiais;
XI - Departamento Econômico, que compreende:
a) Divisão de Política Comercial;
b) Divisão de Comércio Internacional e de Produtos Avançados;
c) Divisão de Política Financeira;
d) Divisão de Produtos de Base;
e) Divisão de Transportes e Comunicações; e
f) Divisão Econômica da América Latina;
XII - Departamento de Promoção Comercial, que compreende:
a) Divisão de Programas de Promoção Comercial;
b) Divisão de Informação Comercial;
c) Divisão de Feiras e Turismo; e
d) Divisão de Operações de Promoção Comercial;
XIII - Departamento de Cooperação Científica, Técnica e
Tecnológica, que compreende:
a) Divisão de Ciência e Tecnologia; e
b) Divisão de Formação e Treinamento;
XIV - Divisão Especial de Pesquisas e Estudos Econômicos;

XV - Divisão Especial de Avaliação Política;
XVI - Primeira Comissão Brasileira Demarcadora de Limites; e
XVII - Segunda Comissão Brasileira Demarcadora de Limites.
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Seção III

Da Secretaria-Geral Executiva
Art. 16. À Secretaria-Geral Executiva compete assessorar
o Ministro de Estado na condução de todos os aspectos administrativos da política exterior, na direção do serviço consular,
e na, orientação e coordenação das unidades da Secretaria de
Estado e das repartições no exterior, em sua área de competência.

Art. 17. A Secretaria-Geral Executiva compõe-se de:
I
Gabinete do Secretário-Executivo;
II
Secretaria Especial de Ordenamento Funcional;
III
Secretaria de Orçamento e Finanças;
IV
Secretaria de Modernização e Informática;
V
Secretaria de Recepção e Apoio;
VI

Departamento do Serviço Exterior, que compreende:
Divisão do Pessoal;
b) Divisão de Pagamentos do Pessoal;
c) Divisão de Recursos Humanos; e
d) Divisão de Assuntos Previdenciários e Sociais;
VII - Departamento de Administração, que compreende:
a) Divisão de Serviços Gerais;
b) Divisão de Coordenação Administrativa dos Postos no
Exterior; e
c) Serviço de Arquitetura e Engenharia;
a)

VIII - Departamento de Comunicações e Documentação,
que compreende:
a) Divisão de Comunicações;
b) Divisão de Arquivo;
c) Centro de Processamento de Dados;
d) Centro de Documentação; e
e) Serviço de Malas e Correios Diplomáticos; e
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IX - Departamento Consular e Jurídico, que compreende:
a) Divisão Consular:
b) Divisão de Passaportes:
c) Divisão de Imigração;
d) Divisão Jurídica; e
e) Divisão de Atos Internacionais.
Seção IV

Da Secretaria-Geral de Controle
Art. 18. A Secretaria-Geral de Controle cabe assessorar o
Ministro de Estado no ãmbito de sua competência como órgão
setorial do Sistema de Administração Financeira, Contabilidade
e Auditoria, com vistas a orientar e controlar a gestão orçamentária, financeira e patrimonial, bem como avaliar o desempenho
das unidades organizacionais e da entidade vinculada, na Secretaria de Estado e no exterior, dentro dos princípios da legalidade, legitimidade e economicidade.
§ I? A atividade de avaliação será desempenhada por uma
Inspetoria-Geral do Serviço Exterior, integrada por três Inspetores do Serviço Exterior e subordinada diretamente ao
Secretário-Geral de Controle.
§ 2? As atribuições do cargo de Secretário de Controle Interno serão exercidas pelo Secretário-Geral de Controle.
Art. 19. A Secretaria-Geral de Controle compõe-se de:
I
Gabinete do Secretário-Geral de Controle;
II - Inspetoria-Geral do Serviço Exterior:
III - Subsecretaria de
Acompanhamento, Avaliação,
Orientação, Coordenação e Controle Financeiro, que compreende:
a) Divisão de Acompanhamento, Avaliação e Orientação: e
b) Divisão de Coordenação e Controle Fínanceiro;
IV - Subsecretaria de Auditoria, que compreende:
a) Divisão de Apoio Técnico; e
b) Divisão Operacional; e
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v-

Órgãos de Apoio:

a) Divisão de Informática; e
b) Divisão de Apoio Administrativo.

Seção V
Dos Órgãos de Deliberação Coletiva

Subseção I
Da Comissão de Promoções
Art. 20. A Comissão de Promoções, presidida pelo Ministro de Estado, incumbe aferir o desempenho dos funcionários de
Carreira de diplomata no tocante à promoção por merecimento.
Art. 21. A Comissão de Promoções terá regulamento próprio, aprovado pelo Presidente da República.

Subseção II
Da Comissão de Coordenação
Art. 22. Â Comissão de Coordenação, composta pelos
Secretários-Gerais, compete assegurar unidade às atividades da
Secretaria de Estado e das repartições no exterior.

Subseção III
Da Comissão de Estudos de História Diplomática
Art. 23. A Comissão de Estudos de História Diplomática,
órgão vinculado à Secretaria-Geral Executiva, incumbe zelar
pela recuperação e salvaguarda dos textos históricos e diplomáticos do Ministério das Relações Exteriores, bem como propor
normas sobre o uso e a consulta de documentos do Arquivo
Histórico do Itamaraty.
§ 1? A Comissão de Estudos de História Diplomática será
secretariada pelo Centro de Documentação do Departamento de
Comunicações e Documentação.
§ 2? O Ministro de Estado designará o Presidente da Comissão de Estudos de História Diplomática dentre os ocupantes
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do cargo de Ministro de Primeira Classe da Carreira de Diplomata e 08 demais membros dentre os ocupantes do cargo de Ministro de Primeira Classe ou de Ministro de Segunda Classe da
Carreira de Diplomata, ou dentre brasileiros de notável saber
histórico.
Subseção IV

Do Conselho Superior do Serviço Exterior
Art. 24. Ao Conselho Superior do Serviço Exterior, órgão
vinculado à Secretaria-Geral Executiva, compete considerar as
questões relativas à conduta funcional e pessoal dos integrantes
do Serviço Exterior.
Art. 25. O Conselho Superior do Serviço Exterior terá regulamento próprio, aprovado pelo Presidente da República.
CAPÍTULO IV
Das Missões Diplomáticas Permanentes

Art. 26. As Missões diplomáticas permanentes, que compreendem Embaixadas, Missões e Delegações permanentes junto a organismos internacionais, são criadas e extintas por decreto e têm natureza e sede fixadas no ato de sua criação.
Art. 27. As embaixadas compete assegurar a manutenção
das relações do Brasil com os Estados onde estão acreditadas,
cabendo-lhes, entre outras, as funções de representação, negociação, informação e proteção dos interesses brasileiros.
Parágrafo único. As Embaixadas pode ser atribuída também a representação junto a organismos internacionais. e serviço consular, aplicando-se-lhes, nesta última hipótese, as disposições referentes às repartições Consulares.
Art. 28. As Missões e Delegações permanentes incumbe
assegurar a representação dos interesses do Brasil nos organismos internacionais junto a que estão acreditadas.
Art. 29. O Embaixador é a mais alta autoridade brasileira
no País junto a cujo governo exerce funções. cabendo-lhe coordenar as atividades das repartições brasileiras ali sediadas. exCol. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 182(5);3027-3363, set./out. 1990.
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ceto as das Missões e Delegações permanentes perante organisinternacionais e as dos órgãos de caráter puramente militar.
§ E Em Estados nos quais o Brasil não tenha sede de representação diplomática permanente, pode ser cumulativamente
acreditado Chefe de Missão diplomática residente em outro Estado.
§ 2? Na hipótese do parágrafo anterior, podem ser designados Encarregados de Negócios ad interim residentes em cada
um dos Estados onde o Chefe da Missão não tenha a sua sede
permanente.

IDOS

CAPÍTULO V
Das Repartições Consulares
Art. 30. São repartições Consulares:
I - os Consulados Gerais;
n - os Consulados;
In - os Vice-Consulados; e
IV - os Consulados Honorários.
Art. 31. Às Repartições Consulares cabe prestar assistência às pessoas físicas ou jurídicas brasileiras e desempenhar as
funções previstas na Convenção de Viena sobre Relações Consulares.
Art. 32. Os Consulados -Gerais, os Consulados e os ViceConsulados são criados ou extintos por decreto que lhes fixa a
categoria e sede; e os Consulados Honorários, por portaria do
Ministro de Estado das Relações Exteriores.
Parágrafo único. A jurisdição do serviço consular é determinada em portaria do Ministro de Estado das Relações Exteriores.
Art. 33. Os
Consulados Gerais
e
os
Consulados
subordinam-se diretamente à Secretaria de Estado, cabendolhes, entretanto, nos assuntos de interesse político, econômico e
cultural, dar conhecimento de suas atividades à Missão Diplomática junto ao Governo do país em que tenham sede.
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Parágrafo único. Os Vice-Consulados e os Consulados Honorários são subordinados a Consulado Geral, Consulado ou
Serviço Consular de Embaixada.
Das Repartições Específicas, Destinadas a Atividades
Administrativas. Técnicas ou Culturais
Art. 34. As repartições específicas destinadas a atividades
administrativas, técnicas ou culturais são criadas ou extintas em
portaria do Ministro de Estado das Relações Exteriores, que lhes
estabelece a, competência, a sede e a subordinação admirristratí.,
va.
CAPiTULO VII
Das Substituições em Impedimentos Eventuais
Art. 35. O Ministro de Estado será substituído, em seus
impedimentos eventuais, sucessivamente, pelo Secretário-Geral
de Política Exterior, pelo Secretário-Geral Executivo e pelo
Secretário-Geral de Controle.
Art. 36. Serão substituídos, em seus impedimentos:
I - o Secretário-Geral de Política Exterior e o SecretárioGeral Executivo, pelo mais antigo dentre os Chefes de Departamento que lhes sejam subordinados;
II - o Secretário-Geral de Controle, pelo diplomata mais
antigo lotado na Secretaria-Geral de Controle; e
III - os Chefes de Departamento, pelo mais antigo dentre
os Chefes de Divisão ou Centro que lhe sejam subordinados.
CAPiTULO VIII
Das Nomeações e Designações na Secretaria de Estado
Art. 37. São nomeados pelo Presidente da República:
I - dentre os ocupantes de cargo de Ministro de Primeira
Classe da Carreira de Diplomata;
a) o Secretário-Geral de Política Exterior;
b) o Secretário-Geral Executivo;
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o Secretário-Geral de Controle;
d) o Chefe do Gabinete do Ministro de Estado; e
e) o Consultor Jurídico;
II - dentre os ocupantes de cargo de Ministro de Primeira
Classe ou de Ministro de Segunda Classe da Carreira de Diplomata:
a) os Chefes de Departamento;
b) o Chefe do Cerimonial;
c) o Diretor do Instituto Rio Branco; e
d) o Chefe da Secretaria de Recepção e Apoio.
§ I? A nomeação dos Secretários-Gerais de Politica Exterior, Executivo e de Controle deverá recair sobre Ministros de
Primeira Classe da Carreira de Diplomata que tenham exercido
chefia de Missão Diplomática, em caráter permanente. ainda
que comissionados.
§ 2? A escolha do Consultor Jurídico poderá também recair em pessoa não-integrante da Carreira de Diplomata, de ilibada reputação e notável saber jurídico, com relevantes serviços prestados ao Brasil.
§ 3? Ao término do mandato do Presidente da República,
os ocupantes dos cargos de confiança de que trata o presente artigo deverão aguardar, no exercício de suas funções, sua dispensa ou confirmação.
Art. 38. São nomeados ou designados pelo Ministro de Estado das Relações Exteriores:
I - dentre os ocupantes de cargo de Ministro de Primeira
Classe da Carreira de Diplomata, o Presidente da Comissão de
Estudos de História Diplomática;
II - dentre os ocupantes de cargos de Ministro de Primeira Classe ou de Ministro de Segunda Classe da Carreira de Diplomata:
a) os Chefes de Gabinete do Secretário-Geral de Politica
Exterior, do Secretário-Geral Executivo e do Secretário-Geral
de Controle;
b) os Inspetores do Serviço Exterior;
c) os titulares de Secretarias; e
d) o Diretor do Museu Histórico e Diplomático;
c)
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III - dentre os ocupantes de cargos de Ministro de Segunda Classe ou de Conselheiro da Carreira de Diplomata:
a) o Introdutor Diplomático;
b) os Chefes e Diretores de Divisão ou Centro; e
c) os Coordenadores-Executivos e os Coordenadores;
IV - dentre os ocupantes de cargos de Conselheiro ou de
Primeiro-Secretário da Carreira de Diplomata, o Chefe da Secretaria do Instituto Rio Branco; e
V - dentre os ocupantes de cargos de Conselheiro, Primeiro-Secretário, Segundo-Secretáro ou Terceiro-Secretário da
Carreira de Diplomata;
a) 08 Assessores; e

b) os ocupantes de funções de Direção Intermediária.
1~
Os ocupantes de cargos de Direção e Assessoramento
Superiores das Comissões Brasileiras Demarcadoras de Limites
podem ser escolhidos, pelo Ministro de Estado, dentre pessoas
estranhas ao Quadro ou Tabela Permanentes do Ministério das
Relações Exteriores, portadoras de habilitação técnica para o
desempenho de sua missão.
§ 2~ Os dirigentes do Serviço de Contratos da Consultoria
J uridica, do Serviço de Assistência Médica e Social e do Serviço de Arquitetura e Engenharia podem ser designados dentre
§

servidores, de nível superior, do Ministério das Relações Exteriores, não pertencentes à Carreira de Diplomata.

CAPÍTULO IX

Vos Cargos e Funções no Exterior
Art. 39. Aos funcionários da Carreira de Diplomata, nomeados ou designados para servir no exterior, cabem os seguintes cargos e funções:
I - aos Ministros de Primeira Classe:
a) Chefe de Missão Diplomática permanente, com o título
de Embaixador; e
bl Cônsul-Geral, em Consulado Geral;
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H -

aos Ministros de Segunda Classe:

a) em caráter excepcional, Chefes de Missão Diplomática

permanente, com o título de Embaixador;
b) Cônsul-Geral, em Consulado Geral;
c) Ministro-Conselheiro, em Missão Diplomática permanente;
d) Chefe de repartição administrativa, técnica ou cultural
específica; e
e) Chefe, interino, de Missão Diplomática permanente, com
o título de Encarregado de Negócios do Brasil, ad interim;

IH - aos Conselheiros:
a) Cônsul, em Consulado;
b) Vice-Cônsul, em Vice-Consulado;

c) Conselheiro em Embaixada, Missão ou Delegação perma-

nente, com o título de Chefe de Chancelaria, expressamente designado, quando não houver Ministro-Conselheiro;
d) Cônsul-Geral-Adjunto, em Consulado Geral;
e) Chefe de repartição administrativa, técnica ou cultural
específica;
f) Chefe de Setor de Missão Diplomática permanente ou de
Repartição Consular de Carreira;
g) Chefe, interíno, de Missão Diplomática permanente, com
o título de Encarregado de Negócios do Brasil, ad interim; e
h) Chefe, interino, de Consulado Geral, com o título de Encarregado do Consulado Geral;
IV - aos Primeiros-Secretários:
a) Cônsul, em Consulado;
b) Vice-Cônsul, em Vice-Consulado;
c) Conselheiro em Embaixada, com o título de Chefe de
Chancelaria, expressamente designado, quando não houver
Ministro-Conselheiro, ou em Repartição Consular, observado o
disposto no artigo 67 do Regulamento do Pessoal do Serviço Exterior, aprovado pelo Decreto n? 93.325, de 1? de outubro de
1986;
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d) Primeiro-Secretário de Embaixada, de Missão ou Delega_
ção permanente, ou de repartição administrativa, técnica ou cultural específica;
e) Cônsul-Adjunto, em Consulado Geral ou Consulado;
f) Chefe de Setor de Missão Diplomática permanente ou de
Repartição Consular de Carreira;
g) Chefe, interino, de Missão Diplomática permanente, com
o título de Encarregado de Negócios do Brasil, ad interim;
h) Chefe, interino, de Repartição Consular de Carreira, com
o título de Encarregado do Consulado Geral ou do Consulado; e
i) Chefe, interino, de repartição administrativa, técnica ou
cultural específica;
V - aos Segundos-Secretários:
a) Vice-Cônsul, em Vice-Consulado;
b) Conselheiro em Embaixada, com o título de Chefe de
Chancelaria, expressamente designado, quando não houver
Ministro-Conselheiro, ou em Repartição Consular, observado o
disposto no artigo 67 do Regulamento do Pessoal do Serviço
Exterior, aprovado pelo Decreto n? 93_325, de 1986;
c) Segundo-Secretário de Embaixada, de Missão ou Delegação Permanente, ou de repartição administrativa, técnica ou
cultural específica;
d) Cônsul-Adjunto, em Consulado Geral ou Consulado;
e) Chefe de Setor de Missão Diplomática permanente ou de
Repartição Consular de Carreira;
f) Chefe, interino, de Missão Diplomática permanente, com
o título de Encarregado de Negócios do Brasil, ad interim;
g) Chefe, interino, de Repartição Consular de Carreira, com
o título de Encarregado do Consulado Geral ou do Consulado; e
h) Chefe, interino, de repartição administrativa, técnica ou
cultural específica;
VI - aos Terceiros-Secretários:
a) Vice-Cônsul, em Vice-Consulado;
b) Terceiro-Secretário de Embaixada, de Missão ou Delegação permanente, ou de repartição administrativa, técnica ou cul·
tural específica;
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c) Vice-Cônsul, em Consulado Geral ou Consulado;
d) Chefe, interino, de Missão Diplomática permanente, com
o título de Encarregado de Negócios do Brasil, ad interim;

e) Chefe, interino, de Repartição Consular de Carreira, com
o título de Encarregado do Consulado Geral ou do Consulado; e
f) Chefe, interino, de repartição administrativa, técnica ou
cultural específica.

Parágrafo único. Os Cônsules-Gerais-Adjuntos e os titulares das unidades administrativas, de que trata este artigo,· exercem funções de chefia para os efeitos do disposto na alínea b)
do inciso I do artigo 6? do Regulamento de Promoções da Carreira de Diplomata, aprovado pelo Decreto n? 93.326, de 1986.

CAPÍTULO X
Das Nomeações e Designações Para Servir no Exterior

Art. 40. Mediante prévia aprovação do Senado Federal, os
Chefes de Missão Diplomática permanente são nomeados, pelo
Presidente da República, com o título de Embaixador, dentre os
ocupantes de cargo de Ministro de Primeira Classe ou, excepcionalmente, dentre 08 ocupantes de cargo de Ministro de Segunda Classe, da Carreira de Diplomata, na forma da lei.
§ I? Em caráter excepcional, pode ser designado, para
exercer a função de Chefe de Missão Diplomática permanente,
brasileiro nato, não pertencente aos quadros do Ministério das
Relações Exteriores, maior de 35 anos, de reconhecido mérito e
relevantes serviços prestados ao Brasil.

§ 2? Ao término do mandato do Presidente da República,
o Chefe de Missão Diplomática permanente deve aguardar, no
exercício de suas funções, ser dispensado ou confirmado.

Art. 41. Os titulares de Consulados Gerais, Consulados e
Vice- Consulados são nomeados pelo Presidente da República.
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Parágrafo umco. Em caráter excepcional, os titulares de
Vice-Consulados podem ser escolhidos dentre os ocupantes de
cargo de Oficial de Chancelaria do Serviço Exterior ou nomea_
dos, em comissão, dentre brasileiros natos, de comprovada idoneidade e familiarizados com o meio onde exercerão seus Cargos.
Art. 42. Os Ministros de Segunda Classe, Conselheiros
Primeiros-Secretários, Segundos-Secretários e Terceiros-Secr~.'
tários são nomeados, ou designados, para servir em Missões Di.
plomáticas permanentes, Repartições Consulares de Carreira e
outras repartições no exterior, pelo Ministro de Estado, exceto
quando se incluam nos artigos 40 ou 41 deste anexo.
Art. 43. Os Cônsules Honorários são designados pelo Ministro de Estado dentre pessoas de comprovada idoneidade, de
preferência brasileiras.

CAPÍTULO XI
Das Disposições Gerais e Transitórias
Art. 44. Observadas as ressalvas estabelecidas neste ato,
recairão sobre integrantes da Carreira de Diplomata a escolha
dos titulares dos cargos de Direção e Assessoramento Superiores na Secretaria de Estado, bem como as nomeações e designações para cargos e funções no exterior.
Art. 45. Os oficiais e auxiliares do Gabinete do Ministro
de Estado escolhem-se dentre os servidores do Ministério das
Relações Exteriores.
Art. 46. Os servidores não diplomáticos do Quadro e da
Tabela Permanentes do Ministério das Relações Exteriores, observada a lei, serão mandados servir no exterior por ato do
Secretário-Geral Executivo.
Art. 47. O Secretário-Geral Executivo poderá, por necessidade de serviço, autorizar o acreditarnento, como Vice-cônsul,
de servidor não diplomático ou Auxiliar Local que exerça fun·
ções consulares em serviço consular de Embaixada ou em Re·
partição Consular de Carreira.
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ANEXO II
(Decreto n:' 99.578, de 10 de outubro de 1990)
a)

Quadro Demonstrativo dos Cargos em Comissão
e Funções de Confiança
Ministério das Relações Exteriores

Código DAS
101/1021

Unidade

GABINETE no MINISTRO DE ESTADO
Chefe
Coordenador Executivo
jntrodutor Diplomático
Assessor
SecretarÍ8. de Releçõee com o Congresso
Secretário
Assessor
SecretarÍa de Imprensa
Secretário
Assessor
Unidade de Direção Intermediária
CONSULTORIA JURíDICA
Consultor Jurídico
Coordenador Executivo

Serviço de Contratos
Chefe
Unidade de Direção Intermediária
INSTITUTO RIO BRANCO
Diretor

N? de
Cargos/Funções

4

1
3
1

3

2

5
4

4

1

2

2

4

DI

1
2
8

5
3

1
1

2

2

1

DI

4

5
2

Assessor

Coordenadoria de Ensino
Coordenador

Secretaria
Chefe
Unidade de Direção Intermediária
CERIMONIAL
Chefe
Assessor

Divisão de Privilégios e Imunidades
Chefe
Assessor

4

2

1

DI

4

5
2

1
2

4
2
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Unidade

Código DAS
101/102/

Cargos/Funções

4
2

1
1

4

Dl

1
1
4

6
4
3
2
Dl

1
1
2
2
1

4

Dl

1
1
1

5
3
2

1
1
1

4

1
1

N;> de

Divisão de Visitas
Chefe
Assessor

Divisão de Protocolo
Chefe
Assessor
Unidade de Direção Intermediâria

2

SECRETARIA-GERAL DE PüLITICA EXTERIOR
Secretário-Geral de Política Exterior
Chefe de Gabinete

Coordenador Executivo
Assessor
Unidade de Direção Intemediárta

SECRETARIA DE INFORMAÇOES DO EXTERIOR
Secretário
Assessor

Unidade de Direção Intermediária
DEPARTAMENTO DAS AMERICAS
Chefe
Coordenador Executivo
Assessor

2

Divisão da América Meridional-I
Chefe
Assessor

2

Divisão da América Meridional-lI
Chefe
Assessor

4

2

1
1

Divisão da América Central e Setentrional
Chefe
Assessor

4
2

Divisão de Fronteiras
Chefe
Assessor

4
2

1
1

4

1
1
2

Primeira Comissão Brasileira
Demarcadora de Limites
Chefe
Coordenador Executivo
Assessor
Segunda Comissão Brasileira
Demercsdore de Limites
Chefe
Coordenador Executivo
Assessor
Unidade de Direção Intermediária

3
2

4

3
2

Dl
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Código DAS

Unidade

101/102/

DEPARTAMENTO DA EUROPA
Chefe
Assessor
DivisãO da Enropn-I
Chefe
Assessor
Divisão da Europa-lI
Chefe
Assessor
Unidade de Direção Intermediária
DEPARTAMENTO DA AFRICA
Chefe
Assessor
Divisão da A/rica-I
Chefe
Assessor

N~ de
Cargos/Funções

5
2
4
2

4
2

1
1

DI

7

5
2

4
2

DivislIo da Atrice-II
Chefe
Assessor
Unidade de Direção Intermediária
DEPARTAMENTO no ORIENTE PROXIMO
Chefe
Assessor
Divisão do Oríente-Proxímo-L
Chefe
Assessor

4
2

DI

1
1
6

5
2

4
2

Divisão do Oriente Próximo-Li
Chefe
Assessor
Unidade de Direção Intermediária
DEPARTAMENTO DA ASIA E OCEANIA
Chefe
Assessor

Dívisso da Âsia e Oceeníe-I
Chefe
Assessor
Divisão da. Aeie e Oceente-It
Chefe
Assessor
Unidade de Direção Intermediária
DEPARTAMENTO DE ORGANISMOS
INTERNACIONAIS
Chefe
Coordenador Executivo
Assessor

4
2

DI

1
1
7

5
2

4
2
4
2

1
1

DI

5

5
3
2
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Unidade

Divisão das Nações Unidas
Chefe
Assessor
Divisão de Organismos Internacionais
Especializados
Chefe
Assessor
Divisão da Organização dos Estados
Americanos
Chefe

Assessor
Unidade de Direção Intermediária
DEPARTAMENTO no MEIO AMBIENTE
Chefe
Assessor
Divisão do Mar, da Antártida e do Espaço
Chefe
Assessor

Divisão do Meio Ambiente
Chefe
Assessor
Unidade de Direção Intermediária

Código DAS
101/102/

N? de
Cargos/Funções

4
2

4
2

1
1

4
2

1

Dl

8

1

5
2
4
2

4
2
DI

1
1
3

DEPARTAMENTO CULTURAL

Chefe
Coordenador Executivo
Assessor
Divisão de Difusão Cultural

Chefe
Assessor
Divísõo de Cooperação Intelectual
Chefe
Assessor

Dívisso de Instituições de Ensino
e Programas Especiais
Chefe
Assessor
Unidade de Direção Intermediária
DEPARTAMENTO ECONÚMICO
Chefe
Coordenador Executivo
Assessor
Divisão de Política Comercial
Chefe
Assessor

5
3
2
4
2

1
1

4
2

4
2
Dl

6

5
3
2

1
1
1

4

1

2

1
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Código DAS

~nidade

101/102/

mvis lIo de Comércio Internacional
8 de Produtos Avançados
Chefe
Assessor
IJivísao de Política Financeira
Chefe
Assessor
DivísiIo de Produtos de Base

N? de
Cargos/Funções

4
2

1
1

4
2

1
1

4

Chefe
Assessor

2

Divisão de Transportes e Comunicações
Chefe
Assessor
Divisão Econõmica da América Latina
Chefe
Assessor
Unidade de Direção Intermediária
DEPARTAMENTO DE PROMOCAü COMERCIAL
Chefe
Assessor
Divisa0 de Programas de Promoção Comercial
Chefe
Assessor
Divisão de Informação Comercial
Chefe
Assessor
Divisão de Feiras e Turismo
Chefe
Assessor
Divisão de Operações de Promoção Comercial
Chefe
Assessor
Unidade de Direção Intermediária
DEPARTAMENTO DE COOPERAÇAO CIENTiFICA,
TECNICA E TECNOLÚGICA
Chefe
Coordenador Executivo
Assessor
Dívisõo de Ciência e Tecnologia
Chefe
Assessor
Divisão de Formação e Treinamento
Chefe
Assessor
Unidade de Direção Intermediaria

4
2

4
2
DI

1
1

25

5
2

4
2
4
2
4
2
4

2
DI

5

3
2

1
1
7

1
1
1

4
2

4
2
DI

1
1

5
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Unidade

DIVISA0 ESPECIAL DE PESQUISAS
E ESTUDOS ECONOMICOS
Chefe
Unidade de Direção Intermediária
DIVISA0 ESPECIAL DE AVALIAÇÃO
POLíTICA
Chefe
Unidade de Direção Intermediária
SECRETARIA-GERAL EXECUTIVA
Secretário-Geral Executivo
Chefe de Gabinete
Coordenador Executivo
Assessor
Unidade de Direção Intermediária
SECRETARIA ESPECIAL
DE ORDENAMENTO FUNCIONAL
Secretário
Assessor
Unidade de Direção Intermediária
SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS
Secretário
Assessor
Unidade de Direção Intermediária
SECRETARIA DE MODERNIZAÇAO E
INFORMATICA
Secretário
Assessor
Unidade de Direção Intermediária
SECRETARIA DE RECEPÇÃO E APOIO
Chefe
Assessor
Unidade de Direção Intermediária
DEPARTAMENTO DO SERVIÇO EXTERIOR
Chefe
Coordenador Executivo
Assessor
Divisão do Pessoal
Chefe
Assessor
Divisão de Pagamentos do Pessoal
Chefe
Assessor
Divisão de Recursos Humanos
Chefe
Assessor

Código DAS
101/102/

N? de
Cargos/Funções

4
DI

1
2

4
DI

1
2

6
2
DI

1
1
2
2
1

4
2
DI

1
1
1

4
2
DI

1
2
1

4
2
DI

1
1
1

5

2

1
2

DI

3

5

1
1
1

4

3

3
2

4
2

4
2
4
2
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Código DAS
101/102/

Unidade

Divisão de Assuntos Previdenciários e Sociais
Chefe
AsseSsor
serviço de Aseieténcie Médica e Social
Chefe
Unidade de Direção Intermediária
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
Chefe
Coordenador Executivo
Assessor

DivisãO de Coordenação Administrativa
dos Postos no Exterior
Chefe
Assessor

Divisão de Serviços Gerais
Chefe
Assessor
Serviço de Arquitetura e Engenharia
Chefe
Unidade de Direção Intermediária
DEPARTAMENTO DE COMUNICAÇOES E

N? de

Cargos/Funções

4
2

2
DI

1

35

5
3
2

4
2
4
2

1
1

2

DI

1
22

5
3
2

1
1
1

DOCUMENTAÇÃO
Chefe
Coordenador Executivo
Assessor
Divisão de Comunicações
Chefe
Assessor
Dívieeo de Arquivo
Chefe

4
2

4
2

Assessor

Centro de Documentação
Chefe
Assessor
Centro de Processamento de Dados
Chefe
Assessor
Serviço de Malas e Correios Diplomáticos
Chefe
Unidade de Direção Intermediária
DEPARTAMENTO CONSULAR E JURIDlCO
Chefe
Coordenador Executivo
Assessor

4
2

2

1
1

4

2

1

DI

55

5

1
1
1

3
2
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Unidade

Divisllo Consular
Chefe
Assessor
Divisão de Passaportes
Chefe
Assessor
Dívlsso de Imígmçêo
Chefe
Assessor
Divisão Jurídica
Chefe
Assessor
Divisõo de Atos Internacionais
Chefe
Assessor
Unidade de Direção Intermediária
SECRETARIA·GERAL DE CONTROLE
Secretário-Geral de Controle
Chefe de Gabinete
Coordenador Executivo
Assessor
Unidade de Direção Intermediária
SUBSECRETARIA DE ACOMPANHAMENTO,
AVALIAÇAO, ORIENTAÇÃO E
CONTROLE FINANCEIRO
Subsecretário

Divlsso de Acompanhamento, A veliecso
e Oríemeceo
Diretor
Divisão de Coordenação e Controle Financeiro
Diretor
Unidade de Direção Intermediária
SUBSECRETARIA DE AUDITORIA
Subsecretário
Divisão de Apoio Técnico
Diretor
Divisão Operacional
Diretor
Unidade de Direção Intermediária
DIVISA0 DE INFORMÁTICA
Diretor
Unidade de Direção Intermediária

Código DAS

N? de

101/102/

Cargos/Funções

4
2
4
2

1
1

4
2

1
1

4
2

1
1

4
2
DI

1
1

6

1
1
1
1
2

4
3
2
DI

11

3

2

1

2

1

DI

8

3

1

2

1

2

1

DI

7

2
DI
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Unidade

Código DAS
101/102/

N? de
Cargos/Funções

4

3

DI

1

INSPETORIA-GERAL DO SERVIÇO EXTERIOR
Inspetor do Serviço Exterior
Unidade de Direção Intermediária

b) Quadro Demonstrativo de Custo/Função

Ministério das Relações Exteriores
Código
Cargo/Função

Quantidade de
Cargos/Funções

Valor Unitário
(Em Crêl

Valor Total
(Em Cr$)

DAS
259.069,80
1.483.469,80
4.521.282,13
1.092.905,00
458.041,30

20
71
20
10

86.356,60
74.173,49
63.680,03
54.645,25
45.804,13

102.3

1

54.645,25

54.645,25

102.2

88

45.804,13

4.030.763,44

101.6
101.5
101.4

101.3
101.2

3

Subtctal

213

DI

270

Total

483

11.900.176,72
8.212,27

2.217.312,90
14.117.489,62
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ANEXO lU DO DECRETO N? 99.578/90
Quatro/Tabela de Lotação Ideal
Ministério das Relações Exteriores

(*l Cato Funcional

( ) Carreiras

( ) Cato Profissional

Fixo Atual
(total de caro
gos, empregos e vacãn-

cías
Denominação

Código

Item 7

poste- In 09/90

ríores ao decreto de dis-

Lotação

Ideal

ponibilidade)

1
2
3
4

Administrador
Agente Administrativo
Agente de Atividades Agropecuárias
Agente de Cinefotografia e Microfilmagem
gern
5 Agente de Portaria
6 Agente de Serviços de Engenharia
7 Agente de Telecomunicações e Eletricidade
8 Ag. de Transportes Marítimos e Fluvial
9 Agente de Vigilância
10 Analista de Informação
11 Analista de Sistema
12 Arquiteto
13 Arquivista
14 Artífice de Artes Gráficas
15 Artífice de Carpintaria e Marcenaria
16 Artífice de Eletricidade e Comunicações
17 Artífice de Estrutura de Obras e Metalurgia
18 Artífice de Mecânica
19 Assistente Jurídico
20 Assistente Social
21 Auxiliar de Artífice
22 Auxiliar de Enfermagem
23 Auxiliar Operacional de Serviços Diversos
24 Bibliotecário
25 Contador
26 Datilógrafo
27 Desenhista
28 Economista
29 Enfermeiro
30 Engenheiro
31 Estatístico
32 Farmacêutico
33 Fisioterapeuta
34 Médico
35 Motorista Oficial
36 Odontólogo

NS-923
SA-BOl

NM-IOO7
NM-I033
Tp·1202
NM-I013
NM-1027
NM-1038
NM-1045
SI-1401
PRO·1601
N8-917

AR-230l
ART-706
ART-704
ART-703
ART-701
ART-702
SJ-1102
NS-930
ART-709
NM-I00l
NM·1006
NS·932
NS·924
SA·802
NM·I014
NS·922
NS·904
NS-916
NS-926
NS-90S
NS-934
NS-90l
TP-1201
NS-909

7
603
1
3
316
9
86
2
78
1
1
2
100
27
17
14
18
11
10
1
2
2
17
34
5
151
3
8
2
4
1
1
1
10
130
5

1
42

5
3

2
2
6
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1
2
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1
2
2
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5
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3
8
2
4
1
1
1
10
130
5
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(*lCato Funcional

( ) Carreiras

( ) Cato Profissional

Denominação

Código

37 Oficial de Chancelaria
38 Psicôlogo
39 Radiotelegrafista
40 Taquígrafo
41 Técnico de Arquivo
42 Técnico de Contabilidade
43 Técnico em Assuntos Culturais
44 Técnico em Assuntos Educacionais
45 Técnico em Planejamento
46 Técnico em Cartografia
47 Técnico em Comunicação Social
48 Telefonista

NS-945

NS-9D7
Q.Supl.
NM-I035
AR-2302
NM-1042
NS-928
NS-926
P-ISOl
NM-I015
NS-930
NM-1044

Totais

Fixo Atual
(total de cargos, empregos e vacãncías posteríores ao deereto de disponibilidade)

Item?
1009/90

Lotação
Ideal

26

I.

2
1

728
2
1
3
10
22
2
2
1
5
19
26

2.304

126

2.504

528
2
1
3
10
22
2
2
1
5

56

4

(f) Inclui as 200 vagas existentes na data da publicação do Decreto n? 99.363, de 3.7.1990.

DECRETO N? 99.579, DE 10 DE OUTUBRO DE 1990
Abre aos Orçamentos da União, em favor de diversos Orgãos do Poder Judiciário, crédito suplementar no valor de
Cr$28.494.190.000, 00, para reforço de dotações consignadas no vigente orçamento.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição
que lhe confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e da autorização contida no art. I?, inciso I, da Lei n? 8.044, de 15 de junho
de 1990,
DECRETA:
Art. I? Fica aberto aos Orçamentos da União, em favor de
diversos Órgãos do Poder Judiciário, crédito suplementar no
valor de Cr$28.494.190.000,00 (vinte e oito bilhões, quatrocentos
e noventa e quatro milhões. cento e noventa mil cruzeiros), para
atender à programação indicada no Anexo I deste decreto.
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 182(5):3027-3363. set./out. 1990.
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Art. 2? Os recursos necessários à execução do disposto no
artigo anterior são decorrentes do excesso de arrecadação das
receitas do Tesouro N acionai, nos termos do parágrafo único do
art. 1? da Lei n? 8.044, de 15 de junho de 1990.
Art. 3? Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 4? Revogam-se as disposições em contrário.
Brasília, 10 de outubro de 1990; 169? da Independência e
102? da República.
FERNANDO COLLOR
Zélia M. Cardoso de Mello

o anexo está publicado no DO

de 11.10.1990, pãg. 19227.

DECRETO N? 99.580, DE 10 DE OUTUBRO DE 1990
Abre à Presidência da República, em
favor de diversas Unidades Orcamentá.

rias, crédito suplementar no valor deCr$3.441.255.000,OO, para reforço de dotações consignadas no vigente orçamento.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição
que lhe confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e da autorização contida no art. 1?, inciso I, da Lei n? 8.044, de 15 de junho
de 1990,
DECRETA:
Art. 1? Fica aberto à Presidência da República, em favor
de diversas Unidades Orçamentárias, crédito suplementar no
valor de Cr$3.441.255.000,00 (três bilhões, quatrocentos e quarenta e um milhões. duzentos e cinqüenta e cinco mil cruzeiros),
para atender despesas com Pessoal e Encargos Sociais, sendo:
I - Cr$3.432.117.000,00 (três bilhões, quatrocentos e trinta
e dois milhões, cento e dezessete mil cruzeiros), ao Orçamento
Fiscal da União, conforme programação indicada no Anexo I
deste decreto;
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II - Cr$9.138.000,00 (nove milhões, cento e trinta e oito mil
cruzeiros), ao Orçamento da Seguridade Social da União, conforme programação indicada no Anexo II deste decreto.
Art. 2? Os recursos necessários à execução do disposto no
artigo anterior são provenientes do excesso de arrecadação das
receitas do Tesouro Nacional, nos termos do parágrafo único do
art. 1~ da Lei n~ 8.044, de 15 de junho de 1990.
Art. 3~ Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 4? Revogam-se as disposições em contrário.
Brasília, 10 de outubro de 1990; 169~ da Independência e
102~ da República.
FERNANDO COLLOR
Zélia M. Cardoso de Mello
Os anexos estão publicados no DO de 11.10.1990. págs. 19230/19231.

DECRETO

N~

99.581, DE 10 DE OUTUBRO DE 1990
Abre aos Orçamentos da União, em favor do Ministério do Trabalho e da Previdência Social, crédito suplementar no valor
de Cr$4.618.437.000,OO, para reforço de dotações consignadas no vigente orçamento.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição
que lhe confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e da autorização contida no art. 1~, inciso I, da Lei n~ 8.044, de 15 de junho
de 1990,
DECRETA:
Art. 1~ Fica aberto aos Orçamentos da União (Lei n~
7.999, de 31 de janeiro de 1990), em favor do Ministério do Trabalho e da Previdência Social, crédito suplementar no valor de
Cr$4.618.437.000,00. (quatro bilhões, seiscentos e dezoito milhões, quatrocentos e trinta e sete mil cruzeiros). para atender à
programação indicada no Anexo I deste decreto.
Art. 2~ Os recursos necessários à execução do disposto no
artigo anterior são provenientes do excesso de arrecadação das
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 182(5):3027'3363, set./out. 1990.
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receitas do Tesouro Nacional, nos termos do parágrafo único do
art. 1? da Lei n? 8.044, de 15 de junho de 1990.
Art. 3? Este decreto entra em vigor na data de sua publ].
cação.
Art. 4? Revogam-se as disposições em contrário.
Brasilia, 10 de outubro de 1990; 169? da Independência e
102? da República.
FERNANDO COLLOR
Zélia M. Cardoso de Mello

o anexo está publicado no DO

de 11.10.1990, pág. 19232.

DECRETO N? 99.582, DE 10 DE OUTUBRO DE 1990
Abre à Presidência da República, em
favor de diversas Unidades Orçamentárias, créditos adicionais no valor de
Cr$2. 682.444. 000, 00, para reforço de dotações consignadas no vigente orçamento.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição
que lhe confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e da autorização contida no art. 1?, inciso I, da Lei n? 8.044, de 15 de junho
de 1990,
DECRETA;
Art. 1? Fica aberto aos Orçamentos da União, créditos
adicionais no valor de Cr$2.682.444.000,00 (dois bilhões, seiscentos e oitenta e dois milhões, quatrocentos e quarenta e quatro
mil cruzeiros), à Presidência da República, em favor de diversas Unidades Orçamentárias para atender despesas com Pessoal
e Encargos Sociais, sendo:
I - Crédito Especial ao Orçamento Fiscal da União, em
favor da Secretaria da Administração Federal, no valor de
Cr$40.000.000,00 (quarenta milhões de cruzeiros), para atender à
programação constante do Anexo I deste decreto;
II - Crédito Suplementar ao Orçamento Fiscal da União,
em favor da Presidência da República, no valor de
Cr$2.627.419.000,00 (dois bilhões, seiscentos e vinte e sete rniCol. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 182(5):3027-3363. set./out. 1990.
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lhões, quatrocentos e dezenove mil cruzeiros), para atender à
programação indicada no Anexo II deste decreto;
III - Crédito Suplementar ao Orçamento da Seguridade
Social da União, em favor da Presidência da República, no valor de Cr$15.025.000,00 (quinze milhões e vinte e cinco mil cruzeiros), para atender à programação constante do Anexo III
deste decreto.
Art. 2? Os recursos necessários à execução do disposto no
artigo anterior são provenientes do excesso de arrecadação das
receitas do Tesouro Nacional, nos termos do parágrafo único do
art. 1~ da Lei n~ 8.044, de 15 de junho de 1990.
Art. 3~ Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 4? Revogam-se as disposições em contrário.
Brasília, 10 de outubro de 1990; 169~ da Independência e
102~ da República.
FERNANDO COLLOR
Zélia M. Cardoso de Mello
Os anexos estão publicados no DO de 11.10.1990, págs. 19232/19233.

DECRETO

N~

99.583, DE 10 DE OUTUBRO DE 1990
Abre ao Orçamento da Seguridade Social da União, em favor do Ministério da
Saúde, crédito suplementar no valor de
CrS13. 598. 677. 000. 00, para reforço de dotações consignadas no vigente orçamento.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição
que lhe confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e da autorização contida no art. i?, inciso I, da Lei n~ 8.044, de 15 de junho
de 1990,
DECRETA:
Art. 1 ~ Fica aberto ao Orçamento da Seguridade Social da
União (Lei n~ 7.999, de 31 de janeiro de 1990), em favor do Ministério da Saúde, crédito suplementar no valor de
Cr$13.598.677.000,00 (treze bilhões, quinhentos e noventa e oito
milhões, seiscentos e setenta e sete mil cruzeiros), para atender
à programação indicada no Anexo I deste decreto.
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Art. 2? Os recursos necessários à execução do disposto no
artigo anterior são provenientes do excesso de arrecadação das
receitas do Tesouro Nacional, nos termos do parágrafo único do
art. I? da Lei n? 8.044, de 15 de junho de 1990.
Art. 3? Este decreto entra em vigor na data de sua publícação.
Art. 4? Revogam-se as disposições em contrário.
Brasília, 10 de outubro de 1990; 169? da Independência e
102? da República.
FERNANDO COLLOR
Zélia M. Cardoso de Mello

o anexo está publicado no DO
DECRETO N?

de 11.10.1990, págs. 19233/19234.

99.584, DE 10 DE OUTUBRO DE 1990
Abre aos Orçamentos da União, em favor de diversas Unidades Orçamentá.
rias, créditos adicionais no valor de
Cr$2. 370. 397. 000, 00, para reforço de dotações consignadas no vigente orçamento.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição
que lhe confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e da autorização contida no art. 1? da Lei n? 8.044, de 15 de junho de 1990,
DECRETA:
Art. 1? Fica aberto aos Orçamentos da União (Lei n?
7.999, de 31 de janeiro de 1990, com as respectivas alterações
processadas de acordo com o disposto no § 3? do art. 27 da Lei
n? 8.028, de 12 de abril de 1990), créditos adicionais no montante
de Cr$2.370.397.000,00 (dois bilhões, trezentos e setenta milhões,
trezentos e noventa e sete mil cruzeiros), para atender despesas
com Pessoal e Encargos Sociais, sendo:
I - crédito especial ao Orçamento Fiscal da União, em
favor da Secretaria do Desenvolvimento Regional e da Secretaria do Meio Ambiente, no valor de Cr$23.718.000,00 (vinte e três
milhões, setecentos e dezoito mil cruzeiros), para atender à programação constante do Anexo I deste decreto;
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II - crédito suplementar ao Orçamento Fiscal da União,
em favor da Presidência da República, no valor de
Cr$2.086.153.000,OO (dois bilhões, oitenta e seis milhões, cento e
cinqüenta e três mil cruzeiros), para atender à programação indicada no Anexo II deste decreto;
III - crédito suplementar ao Orçamento da Seguridade Social da União, em favor da Presidência da República, no valor
de Cr$260.526.000,00 (duzentos e sessenta milhões, quinhentos e
vinte e seis mil cruzeiros), para atender à programação constante do Anexo III deste decreto.
Art. 2? Os recursos necessários à execução do disposto no
artigo anterior são provenientes do excesso de arrecadação das
receitas do Tesouro Nacional, nos termos do parágrafo único di>
art. 1~ da Lei n~ 8.044, de 15 de junho de 1990.
Art. 3~ Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 4?

Revogam-se as disposições em contrário.
Brasília, 10 de outubro de 1990; 169~ da Independência e
102~ da República.
FERNANDO COLLOR
Zélia M. Cardoso de Mello
Os anexos estão publicados no DO de 11.10.1990, pág. 19235.

DECRETO

N~

99.585, DE 10 DE OUTUBRO DE 1990
Extingue a Embaixada do Brasil na Re:
pública Democrática Alemã.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições
que lhe confere o art. 84, incisos IV e VII, da Constituição Federal, e de acordo com o disposto no art. 33 do Decreto n~
99.261, de 23 de maio de 1990,
DECRETA:
Art. 1~ Fica extinta a Embaixada do Brasil na República
Democrática Alemã, com sede em Berlim, a partir de 3 de outubro de 1990.
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 182(5):3027·3363, set./out. 1990.
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Art. 2? Fica estabelecido o prazo de noventa dias para a
adoção das medidas administrativas cabíveis.
Brasília, 10 de outubro de 1990; 169? da Independência e
102? da República.
FERNANDO COLLOR
Francisco Rezek

DECRETO N? 99.586, DE 10 DE OUTUBRO DE 1990
Dispõe Sobre a Redução do Período de
Duração do Serviço Militar Inicial.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, usando das atribuições que lhe conferem o artigo 84, inciso IV da Constituição Federal, e o artigo 6? da Lei n? 4.375, de 17 de agosto de 1964, com
a redação dada pelo Decreto-Lei n? 549, de 24 de abril de 1969,
DECRETA:
Art. 1~ Fica autorizado o Ministro do Exército a reduzir,
a menos de 10 (dez) meses, a duração do tempo de Serviço Militar Inicial dos conscritos incorporados no ano de 1990.
Art. 2? O Ministro do Exército baixará os atos complementares necessários à execução deste decreto.
Art. 3? Este decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 10 de outubro de 1990; 169? da Independência e
102? da República.
FERNANDO COLLOR
Carlos Tinoco Ribeiro Gomes

DECRETO N? 99.587, DE 11 DE OUTUBRO DE 1990
Abre ao Orçamento da Seguridade Social da União, em favor dos Ministérios do
Trabalho e da Previdência Social. Saúde e
Ação Social, crédito suplementar no valor
de Cr$ 40.395.107.000,00, para reforço de dotações consignadas no vigente orçamento.
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília. 182(5):3027-3363, set./out. 1990.
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o VICE-PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no exercicio do
cargo de PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição q.ue lhe con~ere o art. 84, inciso IV, da ~onstituição, e da
autOrIzaçãO contida no art. I?, mciso I, da LeI n? 8.044, de 15 de
junho de 1990,
DECRETA:
Art. i? Fica aberto ao Orçamento da Seguridade Social da
UniãO (Lei n? 7.999, de 31 de janeiro de 1990), em favor dos Ministérios do Trabalho e da Previdência Social, Saúde e Ação Social, crédito suplementar no valor de Cr$40.395.107.000,00 (quarenta bilhões, trezentos e noventa e cinco milhões, cento e sete
mil cruzeiros), para atender à programação indicada no Anexo I
e detalhada no Anexo II deste decreto.
Art. 2? Os recursos necessários à execução do disposto no
artigo anterior são provenientes do excesso de arrecadação das
receitas do Tesouro Nacional, nos termos do parágrafo único do
art. i? da Lei n? 8.044, de 15 de junho de 1990.
Art. 3? Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 4? Revogam-se as disposições em contrário.
Brasília, 11 de outubro de 1990; 169? da Independência e
102? da República.
ITAMAR FRANCO
Zélia M. Cardoso de Mello
Os anexos estão publicados no DO de 12.10.1990, págs , 19348/49.

DECRETO N? 99.588, DE 11 DE OUTUBRO DE 1990
Dispõe sobre as Exportações e importações de açúcar, álcool, mel rico e mel
residual.

o VICE-PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no exercicio do
cargo de PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que lhe confere o art. 84, incisos IV e VI, da Constituição,
e tendo em vita o disposto no art. I? da Medida Provisória n?
243, de 11 de outubro de 1990,
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasilia, 182(5):3027-3363, set./out. 1990.
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DECRETA:
Art. I?

A emissão de Guias de Exportação ou de Importa.

ção, ou documento de efeito equivalente, nas operações com

açúcar, álcool, mel rico e mel residual, -suieíta-se, conforme o
caso à declaração de disponibilidade de excedente exportável ou
de déficit da produção nacional, fornecida pela Secretaria do
Desenvolvimento Regional da Presidência da República.
Art. 2? Este decreto entra em vigor na data de sua publi.
cação.
Art. 3? Revogam-se as disposições em contrário.
Brasília, 11 de outubro de 1990; 169? da Independência e
102? da República.
ITAMAR FRANCO
Zélia M. Cardoso de Mello

DECRETO N? 99.589, DE 11 DE OUTUBRO DE 1990
Abre aos Orçamentos da União. em favor de Entídades em Extinção, Dissolução
ou Privetizeçâo, crédito suplementar no valor de Cr'3.214.488.000,OO, para reforço de
dotações consignadas nos vigentes orcementos.

O VICE·PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no exercício do
cargo de PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuíção que lhe confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e da
autorização contida no art. I?, inciso I, da Lei n? 8.044, de 15 de
junho de 1990,
DECRETA:
Art. I? Fica aberto aos Orçamentos da União, em favor de
Entidades em Extinção, Dissolução ou Privatização, crédito suo
plementar no valor de Cr$3.214.488.000,00 (três bilhões, duzentos e quatorze milhões, quatrocentos e oitenta e oito mil cruzeiros), para atender à programação constante do Anexo I deste
decreto.
Art. 2? Os recursos necessários à execução do disposto no
artigo anterior são provenientes do excesso de arrecadação de
Co!. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 182(5):3027-3363, set./out. 1990.
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receita do Tesouro Nacional, nos termos do art. 1?, parágrafo
único, da Lei n? 8.044, de 15 de junho de 1990.
Art. 3? Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 4~ Revogam-se as disposições em contrário.
Brasília, 11 de outubro de 1990; 169? da Independência e
102? da República.
ITAMAR FRANCO
Zélia M. Cardoso de Mello

o anexo está publicado no

DO de 12.10.1990, págs. 19349/50.

DECRETO N? 99.590, DE 11 DE OUTUBRO DE 1990
Abre ao Ministério da Ação Social, em
favor de diversas Unidades Orçamentárias, crédito suplementar no valor de
Cr$764.293.000,OO, para reforço

de dotações

consignadas no vigente orçamento.

O VICE-PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no exercício do
cargo de PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e da
autorização contida no art. 1?, inciso I, da Lei n? 8.044, de 15 de
junho de 1990,
DECRETA:
Art. 1? Fica aberto ao Ministério da Ação Social, em favor de diversas Unidades Orçamentárias, crédito suplementar
no valor de Cr$764.293.000,00 (setecentos e sessenta e quatro milhões, duzentos e noventa e três mil cruzeiros), para atender à
programação indicada no Anexo I deste decreto.
Art. 2? Os recursos necessários à execução do disposto no
artigo anterior são provenientes do excesso de arrecadação das
receitas do Tesouro N acionai, nos termos do parágrafo único do
art. 1? da Lei n? 8.044, de 15 de junho de 1990.
Col, Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 182(5):3027-3363, set./out. 1990.
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Art. 3? Este decreto entra em vigor na data de sua publi.
cação.

Art. 4? Revogam-se as disposições em contrário.
Brasília, 11 de outubro de 1990; 169? da Independência e
102? da República.

ITAMAR FRANCO
Zélia M. Cardoso de Mello

o anexo está publicado no DO

de 12.10.1990, pég. 19350.

DECRETO N? 99.591, DE 11 DE OUTUBRO DE 1990
Abre ao Orçamento Fiscal da União,
em favor do Ministério da Economia, Faaen.

da e Planejamento. crédito suplementar no
de Cr$SO.OOO.OOO,OO, para reforço de
dotações consignadas no vigente orça-

valor

mento.

O VICE-PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no exercício do
cargo de PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e da
autorização contida no art. I?, inciso I, da Lei n? 8.044, de 15 de
junho de 1990,
DECRETA:
Art. I? Fica aberto ao Orçamento Fiscal da União (Lei n?
7.999, de 31 de janeiro de 1990), em favor do Ministério da Economia, Fazenda e Planejamento, crédito suplementar no valor
de Cr$50.000.000,00 (cinqüenta milhões de cruzeiros), para atender à programação indicada no Anexo I deste decreto.
Art. 2? Os recursos necessários à execução do disposto no
artigo anterior são provenientes do excesso de arrecadação das
receitas do Tesouro Nacional, nos termos do parágrafo único do
art. I? da Lei n? 8.044, de 15 de junho de 1990.
Art. 3? Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Col. Leis Rep. Fed.Brasil, Brasília, 182(5):3027-3363, set.lout. 1990.
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Art. 4? Revogam-se as disposições em contrário.
Brasília, 11 de outubro de 1990; 169? da Independência e
102? da República.
ITAMAR FRANCO
Zélia M. Cardoso de Mello
Os anexos estão publicados no DO de 12.10.1990, pág. 19351.

DECRETO N? 99.592, DE 11 DE OUTUBRO DE 1990
Abre ao Ministério da Saúde, crédito
suplementar no valor de Cr$100.000.000,OO.
perereiorçc de dotação consignada no vigente orçamento.

O VICE-PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no exercício do
cargo de PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e da
autorização contida no art. l l., inciso I, alínea b, da Lei n?
7.999, de 31 de janeiro de 1990,
DECRETA:
Art. I? Fica aberto ao Ministério da Saúde, crédito suplementar no valor de Cr$100.000.000,00 (cem milhões de cruzeiros),
para atender à programação indicada no Anexo I deste decreto.
Art. 2? Os recursos necessários à execução do disposto no
artigo anterior decorrerão de anulação parcial da dotação indicada no Anexo II deste decreto, no montante especificado.
Art. 3? Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 4? Revogam-se as disposições em contrário.
Brasília, 11 de outubro de 1990; 169? da Independência e
102? da República.
ITAMAR FRANCO
Zélia M. Cardoso de Mello
Os anexos estão publicados no DO de 12.10.1990, pág. 19351.

Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 182(5):3027-3363, set./out. 1990.
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DECRETO N? 99.593, DE 11 DE OUTUBRO DE 1990
Abre ao Orçamento Fiscal da União
em favor de Entidades em Rxünceo, Disso'.
Iuçéo ou Privatização, crédito suplementar
no valor de Cr'49. 936. 000,00, para reforço
de dotações consfgnadaâ no vigente orça.
mento.

O VICE-PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no exercício do
cargo de PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e da
autorização contida no art. 11, inciso I, alíneas b e d, da Lei n?
7.999, de 31 de janeiro de 1990,
DECRETA:
Art. I? Fica aberto ao Orçamento Fiscal da União, em favor de Entidades em Extinção, Dissolução ou Privatização, crédito suplementar no valor de Cr$49.936.000,00 (quarenta e nove
milhões, novecentos e trinta e seis mil cruzeiros), sendo
Cr$2.700.000,OO (dois milhões e setecentos mil cruzeiros) em COn·
formidade com a programação constante do Anexo I, e
Cr$47.236.000,OO (quarenta e sete milhões, duzentos e trinta e
seis mil cruzeiros) para atender à programação indicada no
Anexo II deste decreto.
Art. 2? Os recursos necessários à execução do disposto no
artigo anterior decorrerão de anulação parcial de dotação indicada no Anexo III e de apropriação do excesso de arrecadação
dos recursos diretamente arrecadados - outras fontes, na forma do Anexo IV deste decreto.
Art. 3? Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 4? Revogam-se as disposições em contrário.
Brasília, 11 de outubro de 1990; 169? da Independência e
102? da República.
ITAMAR FRANCO
Zélia M. Cardoso de Mello
Os anexos estão publicados no DO de 12.10.1990, pég. 19351.
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 182(5):3027-3363, set./out. 1990.
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DECRETO N? 99.594, DE 11 DE OUTUBRO DE 1990
Abre ao Ministério da Economia, Fazenda e Planejamento, em favor do Banco
Central do Brasil, crédito suplementar no
valor de Cr$7.324.170.000,OO, para reforço

de dotações consignadas nos vigentes oro
çamentos.

O VICE-PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no exercício do
cargo de PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e da
autorização contida no; art. 11. inciso I, alínea d, da Lei n?
7.999, de 31 de janeiro de 1990,
DECRETA:
Art. I? Fica aberto ao Ministério da Economia, Fazenda e
Planejamento, em favor do Banco Central do Brasil, crédito suplementar no valor de Cr$7.324.170.000,00 (sete bilhões, trezentos e vinte e quatro milhões, cento e setenta mil cruzeiros), para
atender à programação indicada no Anexo I deste decreto.
Art. 2? Os recursos necessários à execução do disposto no
artigo anterior decorrerão da incorporação do excesso de arrecadação de Recursos de Outras Fontes, na forma do Anexo II deste decreto, no montante especificado.
Art. 2? Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 3? Revogam-se as disposições em contrário.
Brasília, 11 de outubro de 1990; 169? da Independência e
102? da República.
ITAMAR FRANCO
Zélia M. Cardoso de Mello
Os anexos estão publicados no DO de 12.10.1990, págs , 19351/19352.

DECRETO N? 99.595, DE 11 DE OUTUBRO DE 1990
Abre ao Orçamento Fiscal da União,
em favor da Presidência da República,
crédito
suplementar
no
valor
de
Cr$47.982. 000, 00, para reforço de dotações
consignadas no vigente orçamento.
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 182(5):3027·3363, set.lout. 1990.
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o VICE· PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no exercício do
cargo de PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribu],
ção que lhe confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e da
autorização contida no art. 11. inciso I, alínea b, da Lei n~
7.999, de 31 de janeiro de 1990,
DECRETA:
Art. I? Fica aberto ao Orçamento Fiscal da União (Lei n?
7.999, de 31 de janeiro de 1990), crédito suplementar no valor de
Cr$47.982.000,00 (quarenta e sete milhões, novecentos e oitenta e
dois mil cruzeiros), em favor da Presidência da República, para
atender à programação constante do Anexo I deste decreto.
Art. 2? Os recursos necessários à execução do disposto no
artigo anterior decorrerão de anulação parcial das dotações indicadas no anexo 11 deste decreto, no montante especificado.
Art. 3? Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 4? Revogam-se as disposições em contrário.
Brasília, 11 de outubro de 1990; 169? da Independência e
102? da República.
ITAMAR FRANCO
Zélia M. Cardoso de Mello
Os anexos estão publicados no DO de 12.10.1990, pág. 19352.

DECRETO N? 99.596, DE 11 DE OUTUBRO DE 1990
Abre ao Ministério da Ação Social, em
favor da Fundação Legião Breeiteire de Assistência, crédito suplementar no ·valor de
Cr$60.000.000,OO, para reforço de dotação
consignada no vigente orçamento.

O VICE·PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no exercício do
cargo de PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atrtbuição que lhe confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e da
autorização contida no art. 11, inciso I, alínea d, da Lei n~
7.999, de 31 de janeiro de 1990,
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 182(5):3027-3363, set.Zout. 1990.
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DECRETA:
Art. I? Fica aberto ao Ministério da Ação Social, em favor da Fundação Legião Brasileira de Assistência, crédito suplementar no valor de Cr$60.000.000,00 (sessenta milhões de cruzeiros), para atender à programação indicada no Anexo I deste
decreto.
Art. 2? Os recursos necessários à execução do disposto no
artigo anterior são provenientes da incorporação do excesso de
arrecadação de Recursos de Outras Fontes, na forma do Anexo
n deste decreto, no montante especificado.
Art. 3? Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 4? Revogam-se as disposições em contrário.
Brasília, 11 de outubro de 1990; 169? da Independência e
102? da República.
ITAMAR FRANCO
Zélia M. Cardoso de Mello
Os anexos estão publicados no DO de 12.10.1990. pág. 19353.

DECRETO N? 99.597, DE 11 DE OUTUBRO DE 1990
Abre aos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social da União, em favor da Presidência da República, crédito suplementar
no valor de Cr$109.884.000,OO, para reforço

de dotações consignadas nos vigentes orçamentos.

O VICE-PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no exercício do
cargo de PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e da
autorização contida no art. 11, inciso I, alínea e, da Lei n? 7.999,
de 31 de janeiro de 1990,
DECRETA:
Art. I? Fica aberto aos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social da União (Lei n? 7.999, de 31 de janeiro de 1990), em
favor da Presidência da República, crédito suplementar no vaCol. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 182(5):3027·3363, set./out. 1990.

3184
lor de CrlPI09.884.000,00 (cento e nove milhões, oitocentos e oi.
tenta e quatro mil cruzeiros), para atender às programações in.
dicadas nos Anexos I e U deste decreto.
Art. 2? Os recursos necessários à execução do disposto no
artigo anterior decorrerão da incorporação de saldos de
exercicios anteriores de entidade da Administração Pública Fe.
deral indireta, na forma do Anexo UI deste decreto.
Art. 3? Este decreto entra em vigor na data de sua publ].
cação.

Art. 4? Revogam-se as disposições em contrário.
Brasilia, 11 de outubro de 1990; 169? da Independência e
102? da República.
ITAMAR FRANCO
Zélia M. Cardoso de Mello
Os anexos estão publicados no DO de 12.10.1990, pág. 19353.

DECRETO N? 99.598, DE 11 DE OUTUBRO DE 1990
Abre 80 Ministério da Infra-Estrutura,
em favor do Fundo de Fiscalização das Telecomunicações. crédito suplementar no valar de Cr'36.425.000,OO, para reforço de dotações consignadas no vigente orçamento.

O VICE-PRESIDENTE DA REPÚ,BLICA, no exercicio do
cargo de PRESIDENTE DA REPUBLICA, no uso da atribuição que lhe confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e da
autorização contida no art. 11, inciso I, alínea b, da Lei n?
7.999, de 31 de janeiro de 1990,
DECRETA:
Art. I? Fica aberto ao Ministério da Infra-Estrutura, em favor do Fundo de Fiscalização das Telecomunicações, crédito suo
plementar no valor de CrlP36.425.000,00 (trinta e seis milhões,
quatrocentos e vinte e cinco mil cruzeiros), para atender à programação indicada no Anexo I deste decreto.
Cal. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília,

182(5):3027~3363, set.!out.

1990.
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Art. 2? Os recursos necessários à execução do disposto no
artigo anterior decorrerão de anulação parcial das dotações indicadas no Anexo II deste decreto, no montante especificado.
Art. 3? Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 4? Revogam-se as disposições em contrário.
Brasília, 11 de outubro de 1990; 169? da Independência e
102? da República.
ITAMAR FRANCO
Zélia M. Cardoso de Mello
Os anexos estão publicados no DO de 12.10.1990, pág. 19354.

DECRETO N? 99.599, DE 11 DE OUTUBRO DE 1990
Abre à Presidência da República, em
favor da Secretaria de Assuntos Estratégicos, crédito suplementar no valor de
Cr$11.500. 000,00, para reforço de doteçõee
consignadas no vigente orçamento.

O VICE-PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no exercícío do
cargo de PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuíção que lhe confere o art. 84, ínciso IV, da Constítuíção, e da
autorização contida' no art. 11, inciso I, alínea b, da Lei n?
7.999, de 31 de janeiro de 1990,
DECRETA:
Art. I? Fíca aberto à Presidência da República, em favor
da Secretaria de Assuntos Estratégicos, crédito suplementar no
valor de Cr$11.500.000,00 (onze milhões e quínhentos mil cruzeiros), para atender à programação constante do Anexo I deste
decreto.
Art. 2? Os recursos necessários à execução do disposto no
artigo anterior decorrerão de anulação parcial das dotações indicadas no Anexo II deste decreto, no montante especificado.
Art. 3? Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Cal. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 182(5):3027-3363, set./out. 1990.
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Art. 4? Revogam-se as disposições em contrário.
Brasília, 11 de outubro de 1990; 169? da Independência e
102? da República.
ITAMAR FRANCO
Zélia M. Cardoso de Mello
Os anexos estão publicados no DO de 12.10.1990, pég. 19354.

DECRETO N? 99.600, DE 13 DE OUTUBRO DE 1990
Aprova a Estrutura Regimental da Secretaria da Cultura da Presidência da República, e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições
que lhe confere o art. 84, incisos IV e VI, da Constituição, e tendo em vista o disposto no art. 57 da Lei n? 8.028, de 12 de abril
de 1990,
DECRETA:
Art. I? Ficam aprovados a Estrutura Regimental, o Quadro Demonstrativo dos Cargos em Comissão e Funções de Confiança e a Lotação Ideal da Secretaria da Cultura da Presidência da República (SEC/PR), constantes dos Anexos I a UI deste
decreto.
Art. 2? O regimento interno da SEC/PR será aprovado pelo Secretário da Cultura e publicado no Diário Oficial da União.
Art. 3? Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 4? Revogam-se as disposições em contrário, especialmente os Decretos nvs:
I
91.144, de 15 de março de 1985;
U
91.345, de 19 de junho de 1985;
UI
91.413, de 9 de julho de 1985;
IV
91.660, de 18 de setembro de 1985;
V
91.661, de 18 de setembro de 1985;
VI
91.982, de 25 de novembro de 1985;
VU
92.489, de 24 de março de 1986;
Colo Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 182(5):3027-3363. set.lout. 1990.

3187
VIII - 93.859, de 22 de dezembro de 1986;
IX - 93.860, de 22 de dezembro de 1986;
X - 94.278, de 27 de abril de 1987;
XI - 94.621, de 14 de julho de 1987;
XII - 94.622, de 14 de julho de 1987.
Brasília, 13 de outubro de 1990; 169? da Independência e
102? da República.
FERNANDO COLLOR
Bernardo Cabral
. ANEXO I
(Decreto n? 99.600, de 13 de outubro de 1990)
E strutura Regimental
Secretaria da Cultura da Presidência da República
CAPÍTULO I
Da Natureza e Finalidade
Art. I? A Secretaria da Cultura da Presidência da República (SEC/PR), órgão de assistência direta e imediata ao Presidente da República, tem por finalidade planejar, coordenar, supervisionar a formulação e a execução da politica cultural em
ãmbito nacional, de forma a garantir o exercício dos direitos
culturais e o acesso às fontes da cultura, apoiar e incentivar a
valorização e a difusão das manifestações culturais, promover e
proteger o patrimônio cultural brasileiro.
CAPÍTULO II
Da Estrutura Regimental
Art. 2? A SEC/PR tem a seguinte estrutura regimental:
I - órgão de assistência direta e imediata ao Secretário:
Gabinete;
II - órgãos setoriais:
a) Assessoria Juridica;
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b) Coordenação Geral de Administração;
UI - órgãos singulares:
a) Departamento de Planejamento e Coordenação;
b) Departamento de Cooperação e Difusão;
IV - órgão colegiado: Conselho Nacional de Política Cultural (CNPC);
V -

órgãos regionais: Coordenações Regionais;

VI - entidades vinculadas:
a) autarquia: Instituto Brasileiro do Patrimônio Cultural
(IBPC);
b) fundações:
1) Fundação Casa de Rui Barbosa (FCRB);
2) Fundação Cultural Palmares (FCP);
3) Instituto Brasileiro de Arte e Cultura (IBAC);
4) Biblioteca Nacional (BN).
CAPÍTULO III
Da Competência das Unidades
Seção I
Dos Órgãos de Assistência Direta e Imediata ao Secretário
Art. 3? Ao Gabinete compete assistir ao Secretário da
Cultura em sua representação social e política e incumbir-se do
preparo e despacho do seu expediente pessoal, bem assim das
atividades de comunicação social e assuntos parlamentares e,
ainda, providenciar a publicação e a divulgação das matérias de
interesse da SEC/PR.
Seção II
Dos Órgãos Setoriais
Art. 4?

À Assessoria Jurídica, diretamente subordinada

ao Secretário, compete assessorá-lo em assuntos de natureza
jurídica e, especialmente:
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I - cumprir e velar pelo cumprimento da orientação normativa emanada da Consultoria-Geral da República;
U - assistir ao Secretário no controle da legalidade dos
atos da Administração, mediante:
a) o exame de antepropostas, anteprojetos, projetos e minutas de atos normativos de iniciativa da SEC/PR;
bl a elaboração de atos, quando solicitado pelo Secretário;
c) a proposta de declaração de nulidade de ato administrativo praticado no âmbito da SEC/PR.
IH - examinar minutas de editais de licitação, contratos,
acordos, convênios ou ajustes que devam ser assinados pelas
autoridades da SEC/PR;
.
IV - fornecer subsídios para defesa dos direitos e interesses da União e prestar informações ao Poder Judiciário, quando
solicitado;
V - supervisionar as atividades jurídicas das entidades
vinculadas à SEC/PR.
Art. 5? À Coordenação Geral de Administração compete
executar as atividades referentes à administração de material,
obras, transportes, patrimônio, comunicações administrativas,
recursos humanos e financeiros, orçamento, apoio administrativo e à conservação e manutenção dos imóveis utilizados pelos
órgãos da SEC/PR.
Seção II!

Dos Órgãos Singulares
Art. 6?
compete:

Ao Departamento de Planejamento e Coordenação

I - planejar a política cultural, coordenar e supervisionar sua execução, visando garantir o exercício dos direitos culturais e o acesso às fontes de cultura;
II - orientar, coordenar e acompanhar a elaboração dos
planos, programas e projetos dos órgãos e entidades vinculadas
à SEC/PR;
UI - coordenar a elaboração do plano anual ou plurianual
da SEC/PR e entidades vinculadas;
IV - promover a integração dos planos, programas e
ações no âmbito da SEC/PR e entidades vinculadas;
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v - supervisionar, coordenar, controlar e fiscalizar o
cumprimento da legislação relativa aos direitos autorais, às atividades cinematográficas e videográficas;
VI - supervisionar, coordenar e controlar as atividades
relativas aos sistemas de modernização administrativa e de ad.
ministração dos recursos de informação e informática.
Art. 7? Ao Departamento de Cooperação e Difusão compe.
te:
I - promover a difusão e o intercâmbio da produção e
das manifestações culturais brasileiras em todo o território na.
cional, em articulação com os Governos dos Estados, do Distri.
to Federal, dos Municípios e com as entidades vinculadas à
SEC/PR;
U - adotar medidas tendentes à unidade da política cul.
tural, formuladas pela SEC/PR, em articulação com suas entí.
dades vinculadas;
lU - desenvolver programas e projetos de cooperação
artística e cultural, integrados com outros órgãos da Adminis.
tração Pública Federal;
IV, - estimular e coordenar o intercâmbio de bens e servi.
ços culturais com o exterior, em articulação com os Ministérios
afins, especialmente o Ministério das Relações Exteriores e Com
outras instituições públicas ou privadas;
V - articular e coordenar a realização de projetos e programas com organismos, governos estrangeiros e agências internacionais, visando à difusão e ao intercâmbio cultural;
VI - atuar como órgão de articulação da SEC/PR e das
entidades vinculadas com vistas ao desenvolvimento de atividades culturais.
Seção IV
Do Órgão Colegiado.
Art. 8? Ao CNPC compete:
I - assessorar o Secretário na formulação da política cultural, mediante avaliações críticas e proposições quanto às formas de atuação governamental no setor cultural;
II - deliberar sobre outros assuntos referentes à área culturaL
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Seção V

Dos Órgãos Regionais
Art. 9? Às Coordenações Regionais compete exercer as
atividades referentes às finalidades da SEC/PR, nas regiões
compreendidas em sua área de atuação.

CAPÍTULO IV
Das Atribuições dos Dirigentes
Seção I

Do Secretário
Art. 10. Ao Secretário da Cultura incumbe:
I - dirigir, coordenar e supervisionar as atividades da
8EC/PR;
II - exercer a supervisão das entidades vinculadas à
8EC/PR;
III - delegar atribuições, especificando a autoridade delegada e os limites da delegação;
IV - praticar os demais atos necessários à consecução das
finalidades da SEC/PR;
V - encaminhar à Presidência da República os planos de
ação e plurianual da SEC/PR.
Seção II
Dos Demais Dirigentes

Art. 11. Ao Chefe de Gabinete, ao Assessor-Chefe, aos Diretores e Coordenadores incumbe planejar, dirigir. coordenar e
orientar a execução das atividades das respectivas unidades e
exercer outras atribuições que lhes forem cometidas.
Parágrafo único. Ao Secretário-Adjunto incumbe exercer
as atribuições que lhe forem delegadas pelo Secretário.
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CAPÍTULO V
Das Disposições Gerais e Transitórias
Art. 12. O CNPC será presidido pelo Secretário da Cultuo
ra e integrado por membros natos e por membros temporários
estes com mandato de dois anos, renovável por igual período. '
§ I? São membros natos do CNPC os presidentes das entidades vinculadas à SEC/PR.
§ 2? Os membros temporários, em número de oito, serão
designados pelo Presidente da República, dentre representantes
dos diversos segmentos do setor cultural, mediante indicação do
Secretário da Cultura.
Art. 13. O Secretário da Cultura promoverá o reexame das
resoluções baixadas pelos extintos Conselho Nacional do Cins.
ma (Concine) e Conselho Nacional de Direito Autoral (CNDA).
ANEXO II DO DECRETO N? 99.600/90
a) Quadro Demonstrativo de Cargos em Comissão e Funções
de Confiança da Secretaria da Cultura
Unidade
Secretaria da Cultura
Gabinete
Unidades de Direção
Intermediária
Coordenação de Assuntos
Epeciais
Serviço
Assessoria Jurídica

N? Cargos
Funções
1
1
1
2
44

Divisão
Departamento de
Plenajamento e
Coordenação
Coordenação

Secretário
Secretário-Adjunto
Chefe
Assessor Especial
Chefe

DAS/DI
101.6
101.5
101.4
102.4

DI

Coordenador
Assessor
Chefe
Assessor Chefe
Assessor

101.3
102.2
101.1
101.4
102.2

3

Coordenador-Geral
Assessor'
Chefe

101.4
102.1
101.2

1
2
5

Diretor
Assessor
Coordenador

101.5
102.2
101.3

2
3
1
1

3
Coordenação Geral
de Administração

Denominação

1
1
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- - - - - - -N?---------Cargos
Unidade

Funções

Centro
Serviço
Departamento d.e
Cooperação e DIfusão
Coordenação
Superintendência Regional

Denominação.

DAS/DI

1
5

Chefe
Chefe

101.2
101.1

1
2

Diretor
Assessor

101.5
102.2

2

Coordenador

101.3
101.3

10

Chefe

b) Quadro Resumo Função/Valor da

Secretaria da Cultura
Código
Cargo/Função

Quantidade de
Cargos/Funções

Valor Unitário
em Crg

Valor Total
em Cr$

86.356,60
74.173,49
63.680,03
54.645,25
45.804,13
37.375,88

86.356.60
222.520,47
191.040,09
1.038.259,75
183.216,52

63.680,03

127.360,06
458.041,30
37.375,88

DAS
1

101.6
101.5
101.4
101.3
101.2
101.1

3
3
19
4
6

102.4
102.2
102.1

2
10
1

Subtotal

49

Dl

44

Total

93

45.804,13
37.375,88

224~255,28

2.568.425,95
8.212,27

361.339,88

2.929.765,83
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ANEXO III DO DECRETO N? 99.600/90
Presidência da República
Secretaria da Administração Federal (SAF)
Quadro/Tabela de Lotação Ideal
1

Órgão ou Entidade: Secretaria de Cultura
Lotação

11t.em7

IN00/90
2 Denominação

3

Código

4

8

Lotação
Cent:

9

Lotação

Ideal

Fim" Meio 6 Tot.

(6+1)

4
2
1
1
3
1
3

17
3
1
1
16
1
3
2
7
1
1
4
1
4
22
6
2
27
16
3
5
2
2
124
12
25
9
16

Categorias Funcionais
Arquivista
Artífice de Elet.. e Comunico
Auxliar de Artífice
Auxiliar de Enfermagem
Auxiliar Opero Servo Diversos
Desenhista
Agente Telecom. e Eletricidade
Agente Cínefotografía e Microf.
Técnico de Contabilidade
Ag. de Mecanização de Apoio
Telefonista
Psicólogo
Arquiteto
Economista

AR-2301
ART-703

13
1

ART-709
NM-IOOl
NM-IOOG

13

NM-I0l4

NM-I027
NM-I036
NM-I042
NM-I043
NM-I044

NS-907
NS-917
NS-922

Administrador

NS-923

Contador
Estatístico
'I'éc. em Assuntos Educacionais
'I'éc. em Assuntos Culturais
Sociólogo
Téc. em Comunicação Social
Bibliotecário
Programador
Agente Administrativo
Datilógrafo
Assistente Jurídico
Motorista Oficial
Agente de Portaria

NS-924

Total Geral

2
4

NS-926
NS-927

NS-928
NS-929
NS-931
NS-932
PRO-1602
SA-801
SA-8Q2
SJ-l102
TP-1201
TP-1202

3

2
1
1
1

17
3
1
1
16
1
3
2
6
1
1
4

3
15
2
2
24
16
2
5
2
2
87
9
16
1
3

33
3
7
8
13

3
22
6
2
25
16
2
5
2
2
120
12
23
9
16

225

96

321

7
4

1

1
1

2
1

4
2

12

Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasílta, 182(5):3027-3363, set.lout. 1990.

333

3195
DECRETO N? 99.601, DE 13 DE OUTUBRO DE 1990
Aprova o Estatuto do Instituto Brasíleiro de Arte e Cultura, e dá outras
proviâênciee.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição
que lhe confere o art. 84, incisos IV e VI, da Constituição, e tendo em vista o disposto no art. 2?, § 4?, da Lei n:' 8.029, de 12 de
abril de 1990 e no Decreto n? 99.492, de 3 de setembro de 1990,
DECRETA:
Art. 1? Ficam aprovados o Estatuto, o Quadro Demonstrativo dos Cargos em Comissão e Funções de Confiança, e a
Lotação Ideal do Instituto Brasileiro de Arte e Cultura (Ibae),
constantes dos Anexos I a lU deste decreto.
Art. 2? O regimento interno do Ibac será aprovado pelo
Secretário da Cultura e publicado no Diário Oficial da União.
Art. 3? Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 4? Revogam-se as disposições em contrário.
Brasília, 13 de outubro de 1990; 169? da Independência e
102? da República.
FERNANDO COLLOR
Bernardo Cabral
ANEXO I
(Decreto n:' 99.601, de 13 de outubro de 1990)
Estatuto do Instituto Brasileiro de Arte e Cultura (Ibac)
CAPÍTULO I
Da Natureza, Sede e Finalidade
Art. 1? O Instituto Brasileiro de Arte e Cultura (Ibac),
fundação pública, constituída pelo Decreto n:' 99.492, de 3 de setembro de 1990, com base na Lei n? 8.029, de 12 de abril de 1990,
vincula-se à Secretaria da Cultura da Presidência da República
ISEC/PR).
Parágrafo único. O Ibac, com sede e foro em Brasília, Distrito Federal, terá duração indeterminada e gozará de autonomia técnica, administrativa e financeira.
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Art. 2? O Ibac tem por finalidade promover e incentivar a
produção, a prática e o desenvolvimento das atividades artísti.
cas e culturais no território nacional e, especialmente:
I - formular, coordenar e executar programas de apoio
aos produtores e criadores culturais, isolada ou coletivamente, e
às demais manifestações artísticas e tradicionais representsjj,
vas do povo brasileiro;
II - promover ações destinadas à difusão do produto e
da produção cultural;
lU - prestar orientação normativa, consulta e assistência
no que diz respeito aos direitos do autor e àqueles que lhe são
conexos;
IV - prestar orientação normativa referente à produção e
exibição cinematográfica, videográfica e fonográfica.
Art. 3? No ãmbito de suas competências, o Ibac adotará:
I - linhas de apoio e incentivo à produção, pesquisa e
conservação da documentação, no campo das atividades artíst].
cas e culturais. visando à identidade cultural do País;
II
descentralização do apoio à produção artística e cultural;
UI
mecanismos de coordenação e articulação institucional que lhe assegurem a efetiva integração com a SEC/PR e de·
mais entidades vinculadas;
IV - linhas programáticas de ação que atendam às necessidades do teatro, do circo, da ópera, da dança, das artes plásticas, do folclore, da música, das atividades audiovisuais e demais atividades artísticas e culturais.
CAPÍTULO II
Da Organização e Competência

Seção I
Da Estrutura Básica
Art. 4? O Ibac tem a seguinte estrutura básica:
I - Órgão Colegiado: Diretoria;
II - Órgão de Assistência Direta e Imediata ao Presiden·
te: Gabinete;
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UI - Órgãos Seccionais:
a) Assessoria Jurídica;
b) Departamento de Planejamento e Administração;
IV - Órgãos Singulares:
a) Departamento de Ação Cultural;
b) Departamento de Pesquisa e Documentação;
c) Departamento de Difusão Cultural;
V - Unidades Descentralizadoras: Coordenações Regionais.
Seção II

Da Diretoria
Art. 5? O Ibac será dirigido por uma Diretoria composta
do Presidente, do Diretor do Departamento de Planejamento e
Administração, do Diretor de Departamento de Ação Cultural,
do Diretor do Departamento de Pesquisa e Documentação e do
Diretor do Departamento de Difusão Cultural, todos nomeados
pelo Presidente da República.
§ I? As reuniões da diretoria serão ordinárias e extraordinárias, estando presentes, pelo menos, o Presidente e dois diretores.
§ 2? A diretoria deliberará por maioria de votos, cabendo
ao Presidente, além do voto pessoal, o de qualidade.
Seção III

Das Competências das Unidades da Estrutura Básica
Art. 6? À diretoria compete:
I - assessorar o Presidente da Fundação na formulação
de diretrizes e estratégias do Ibac;
U - deliberar sobre:
a) remuneração relativa a serviços, aluguéis. produtos, operações e ingressos;
b) questões propostas pelo Presidente ou pelos diretores;
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c) o Plano Anual ou Plurianual de Ação do Ibac e a propos_
ta orçamentária;
d) o relatório anual e a prestação de contas;
e) propostas de alienação de bens do patrimônio do Ibac,
observada a legislação pertinente;
UI - cumprir e fazer cumprir este Estatuto e o Regimento
Interno do Ibac;
IV - aprovar, mediante proposta do Presidente, o plano
de cargos, salários e benefícios do pessoal, observada a legislação em vigor.
Art. 7? Ao Gabinete compete assistir ao Presidente em
sua representação política e social, incumbir-se do preparo de
seu expediente pessoal. bem assim das atividades relativas à
comunicação social e às relações públicas.
Art. 8? A Assessoria Jurídica compete assessorar o Presidente e atender aos encargos de natureza juridica do Ibac.
Art. 9? Ao Departamento de Planejamento e Administração compete coordenar, supervisionar e controlar as atividades
de planejamento, orçamento e finanças, recursos humanos, serviços gerais, modernização e informática.
Art. 10.

Ao Departamento de Ação Cultural compete:

I - fomentar programas, projetos e atividades, inclusive
de formação e aperfeiçoamento de recursos humanos, voltados
para:
a) artes cênicas;
b) atividades cinematográficas e videográficas;
c) artes plásticas, música e folclore.
11 - prestar apoio técnico às instituições culturais oficiais
ou privadas que visem à valorização da arte e da cultura.
Art. 11. Ao Departamento de Pesquisa e Documentação
compete coordenar, supervisionar e executar as atividades voltadas para a manutenção, conservação, preservação e guarda do
acervo das artes da cultura, bem assim estudos e pesquisas no
campo da informação documentai.
Art. 12. Ao Departamento de Difusão Cultural compete
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ll1ento de Cooperação e Difusão Cultural da SEC/PR, programas. projetos e atividades com vistas à difusão e ao intercâmbio da produção cultural no Brasil e no exterior.
Art. 13. Às Coordenações Regionais compete supervisionar e coordenar o desenvolvimento das atividades do Ibac, nas
suas respectivas áreas de atuação.

CAPÍTULO III
Das Atribuições dos Dirigentes
Seção I
Do Presidente
Art. 14.

Ao Presidente incumbe:

I - cumprir e fazer cumprir os Estatutos e o Regimento Interno do Ibac;
11 - representar o Ibac em juízo ou fora dele, com poderes para constituir mandatários;
IH - praticar os atos relativos a recursos humanos e à
administração patrimonial e financeira;
IV - convocar e presidir as reuniões da Diretoria;
V - submeter à Diretoria as matérias que dependam da
sua aprovação;
VI - baixar atos ad referendum da diretoria nos casos
de comprovada urgência;
VII - indicar o diretor que o substituirá nas suas faltas
ou impedimento;
VIII - nomear os dirigentes do Gabinete, da Assessoria
Juridica e das Unidades Descentralizadas;
IX - delegar atribuições, especificando a autoridade delegada e os limites da delegação.
Parágrafo único. Os convênios, contratos, acordos e ajustes que visem às atividades-fins serão celebrados pelo Presidente do Ibac, após aprovação do Secretário da Cultura.
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Seção II
Dos Diretores
Art. 15. Aos diretores incumbe planejar, dirigir, coordenar
e orientar a execução das atribuições dos respectivos departa_
mentos e exercer outras atividades que lhes forem cometidas
pelo Presidente do Ibac.
CAPÍTULO IV
Do Patrimônio e dos Recursos Financeiros

Art. 16. Constituem patrimônio do Ibac:
I - o acervo da extinta Fundação N acionai de Arte (Funarte), da Fundação Nacional de Artes Cênicas (Fundacen) e
da Fundação do Cinema Brasileiro (FCB), em extinção;
II - os bens e direitos que adquirir.
Art. 17. Os recursos financeiros do Ibac são provenientes
de:
I - receitas e dotações orçamentárias da extinta Funarte, Fundacen e FCB;
II - dotações orçamentárias consignadas no Orçamento
da União;
lU - auxílios e subvenções da União, dos Estados, do
Distrito Federal, dos Municípios e de quaisquer entidades públicas ou privadas nacionais ou estrangeiras;
IV - rendas de qualquer natureza, derivadas dos seus
próprios serviços;
V - receitas eventuais.
Art. 18. O patrimônío e os recursos do Ibac serão utilizados, exclusivamente, na execução de suas finalidades.
CAPÍTULO V
Das Disposições Gerais e Transitórias

Art. 19. As contas do Ibac, após apreciação pelo Secretário da Cultura, serão encaminhadas ao Tribunal de Contas da
União.
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Art. 20. Até a instituição do regime jurídico único de peso
soai (Constituição Federal, art. 39), os servidores integrantes do
quadro de pessoal do Ibac serão regidos pela Consolidação das
Leis do Trabalho.
Parágrafo único. O ingresso no quadro de pessoal do Ibac
dependerá de aprovação em concurso público de provas ou de
provas e títulos.

ANEXO II DO DECRETO N? 99.601/90
a) Quadro Demonstrativo de
Cargos em Comissão e Funções de Confiança do

Instituto Brasileiro de Arte e Cultura (Ibac)
Unidade

N? Cargos
Funções

Unidade de Direção
Intermediária
Assessoria Jurídica
Departamento de
Planejamento e
Administração
Coordenação
Divisão
Departamento de
Ação Cultural
Coordenação
Escola
Departamento de
Pesquisa e
Documentação

Coordenação
Divisão
Departamento de Difusão
Cultural
Coordenação
Coordenação Regional

DAS/DI

Presidente
Assessor
Chefe
Assessor

101.5
102.2
101.3
102.1

Chefe
Assessor Chefe
Assessor

DI
101.3

Diretor
Assessor
Coordenador
Chefe

101.4
102.1
101.3
101.2

Diretor
Assessor
Coordenâdor
Diretor

101.4
102.1
101.3
101.2

1
1
3
2

Diretor
Assessor

Coordenador
Chefe

101.4
102.1
101.3
101.2

1
1
3

Diretor
Assessor
Coordenador
Coordenador

101.4
102.1
101.3
101.3

1
1
1
1

Gabinete

Denominação

44

1
1

1
1
3

6
1
1
4

1

4

102.1
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b) Quadro Resumo Função/Valor do
Instituto Brasileiro de Arte e Cultura (Ibac)
Código
Cargo/Função

Quantidade de
Cargos/Funções

DAS
101.5
101.4
101.3
101.2
102.2

I.,

102.1

Valor Unitário

Valor Total

Em Crs

Em

74.173,49
63.680,03

o-s

1

54.645,25
45.804,13
45.804,13

74.173,49
254.720,12
1.038.259,75
412.237,17
45.804,13

6

37.375,88

224.255,28

1

s

Subtotal

40

DI

4'

Total

8'

2.049.449,94
8.212,27

361.339,88
2.410.789,82

ANEXO UI AO DECRETO N? 99.601/90
Presidência da República - PR
Secretaria da Administração Federal (SAF)
Quadro/Tabela de Lotação Ideal
1

Órgão ou Entidade: Inst. Bras. de Arte e Cultura
Lotação
2

Denominação

3

Código

4 Fim 5 Meio 6 ToL

7 Item7
IN09/90

8

Lotação
Cent.

9

Lotação
Ideal
(6+7)

Carreira
Arquivista
Artífice
Auxiliar de Administração
Auxiliar de DistribuiçãO I
Auxiliar de Escritório
Auxiliar de Serviços Gerais
Desenhista
Digitador
Laboratarista
Motorista
Operador de Computação
Operador de Telex
Projecioniata
Secretária

2

5
10

1
7
1

2

17
1
5
1
17
1
2
1
6

2

2

6

1
6

1

,

2

17
1
5
1
17
1

2

2
2

,

2

2

1

,

10

10

1
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Lotação

Item 7
IN09/90

7
2

Denominação

Telefonista
Zelador
Serviços Auxiliares
Profissional de Artes Cênicas
Assist. de Pesquisa e Tecnologia I
Assistente Administrativo
Assistente de Distribuição II
Assistente de Editoração
Assistente Financeiro
Assistente Técnico
Assistente Técnico de Produção
Assistente de Distribuição I
Assistente de Pesq. Desenvolvimento
Auxiliar Técnico de Produção
Auxiliar de Pesquisa e Tecnolog.
Profissional Artes Cênicas
Programador de Computador
Técnico de Pesquisa e Desenvolv.
Técnico Operacional
Documentação
Dperac. Administrativo
Administrador

3 Código

4 Fim 5 Meio 6 Tot.

16
10
3
18
4
1
26
3
5
6
1
1
25
3
3
7
6

Advogado

Analista de Pesquisa e Tecnolog. I
Analista de Produção
Analista de Projetos
Analista de Sistema
Analista Econômico Financeiro
Assessor Administrativo
Bibliotecário
Comunicação e Divulgação Cultural
Contador
Pesquisador Cinematográfico
Profissional Técnico Superior
Profissional de Artes Cênicas
Técnico de Comunicação Visual
Técnico de Distribuição I
Administração e Planejamento
Total Geral

3
1
23
10
3

2

15

33

2

2
14

7
8
2
5

2
1
2
2
1
2

298

Lotação
Cent.

3
1
7

8
2

2
56
40
2
6

8

22

127

4
1
2
40
3
5
6
1
1
25
1
3
10
7
14
2
5
8
2
2
1
2
2
1
2
1
2
80
40
2
6
1
425

9

2
2

2
2
2
4

2
2
2

4

42

Lotação
Idem
(6+7)

3
1
23
10
3
33
4
1
2
40
3
5
6
1
1
25
1
3
10
7
14
2
5
8
2
2
1
2
2
1
2
1
2
80
40
2
6
1
425

DECRETO N~ 99.602, DE 13 DE OUTUBRo' DE 1990
Aprova a Estrutura Regimental do Inetituto Brasileiro do Patrimônio Cultural, e
dá outras providências.
Cal. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília. 182(5):3027-3363. set./out. 1990.
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o PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições
que lhe confere o art. 84, incisos IV e VI, da Constituição, e tendo em vista o disposto no art. 2?, § 4?, da Lei n? 8.029, de 12 de
abril de 1990 e no Decreto n? 99.492, de 3 de setembro de 1990,
DECRETA:
Art. I? Ficam aprovados a Estrutura Regimental e o Qua.
dro Demonstrativo dos Cargos em Comissão e Funções de Confiança e a Lotação Ideal do Instituto Brasileiro do Patrimõnio
Cultural (IBPC), constantes dos Anexos I a UI deste decreto.
Art. 2? O regimento interno do IBPC será aprovado pelo
Secretário da Cultura e publicado no Diário Oficial da União.
Art. 3? Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 4? Revogam-se as disposições em contrário.
Brasília, 13 de outubro de 1990; 169? da Independência e
102? da República.
FERNANDO COLLOR

Bernardo Càbral
ANEXO I
(Decreto n? 99.602, de 13 de outubro de 1990)
Estrutura Regimental do Instituto Brasileiro
do Patrimônio Cultural (IBPC)
CAPÍTULO I
Da Natureza, Sede e Finalidade
Art. I? O Instituto Brasileiro do Patrimônio Cultural
(IBPC), autarquia federal constituida pelo Decreto n? 99.492. de
3 de setembro de 1990, com base na Lei n? 8.029, de 12 de abril
de 1990, vincula-se à Secretaria da Cultura da Presidência da
República (SEC/PRj.
Parágrafo único. O IBPC, com sede e foro em Brasília,
Distrito Federal, terá duração indeterminada e gozará de autonomia técnica. administrativa e financeira.
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Art. 2? O IBPC tem por finalidade promover e proteger o
patrimônio cultural brasileiro, nos termos da Constituição e, especialmente:
I - formular e coordenar a execução da política de preservaçãO, promoção e proteção do patrimônio cultural, em consonância com as diretrizes da SEC/PR;
II - formular e promover programas de cooperação técnica e aperfeiçoamento de recursos humanos voltados para a conservação e preservação do patrimônio cultural;
lU - desenvolver estudos e pesquisas, visando à geração e
incorporação de rnetodologias, normas e procedimentos para a
conservação e preservação do patrimônio cultural;
IV - promover a identificação, o inventário, a documentação, o registro, a difusão, a vigilância. o tombamento, a desapropriação, a conservação, a restauração, a devolução, o uso e a
revitalização do patrimônio cultural;
V - exercer as competências estabelecidas no Decreto-Lei
n? 25, de 30 de novembro de 1937, no Decreto-Lei n? 3.866, de 29
de novembro de 1941, na Lei n? 4.845, de 19 de novembro de
1965, e na Lei n? 3.924, de 26 de julho de 1961.
CAPÍTULO II
Da Organização, Competência e Atribuições

Seção I
Da Estrutura Básica
Art. 3? O IBPC tem a seguinte estrutura regimental:
I - Órgão Colegiado: Diretoria
U - Órgão de Assistência Direta e Imediata ao Presidente do Instituto: Gabinete;
If.l - Órgãos Seccionais:
a) Procuradoria Juridica:
b) Departamento de Planejamento e Administração;
IV - Órgãos Singulares:
a) Departamento de Identificação e Documentação;
Cal. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 182(5):3027-3363, setc/out. 1990.
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b) Departamento de Proteção;

c) Departamento de Promoção;
V - Unidades Descentralizadas: Coordenações Regionais.
Seção II

Da Diretoria
Art. 4? O IBPC será dirigido por uma Diretoria composta
do Presidente, do Diretor do Departamento de Planejamento e
Administração, do Diretor do Departamento de Identificação e
Documentação, do Diretor do Departamento de Proteção e do
Diretor do Departamento de Promoção, todos nomeados pelo
Presidente da República.
.
§ I? As reuniões da Diretoria serão ordinárias e extraordi·
nárias, estando presentes, pelo menos, o Presidente e dois Dire·
tores.
§ 2? A Diretoria deliberará por maioria de votos, cabendo
ao Presidente, além do voto pessoal, o de qualidade.
Seção III

Das Competências das Unidades da Estrutura Básica
Art. 5? À Diretoria compete:
I - assessorar o Presidente da Autarquia na formulação
de diretrizes e estratégias do IBPC;
II - deliberar sobre:
a) remuneração relativa a serviços, aluguéis, produtos, operações e ingressos;
b) questões propostas pelo Presidente ou pelos Diretores;

c) o Plano Anual ou Plurianual de Ação do IBPC e a proposta orçamentária;
d) o relatório anual e a prestação de contas do IBPC;
III
cumprir e fazer cumprir o Regimento Interno do
IBPC;
IV
formular diretrizes programáticas relativas às atividades das Unidades Descentralizadas.
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v - examinar, decidir e opinar, com base na legislação
pertinente, sobre questões relacionadas ao tombamento, à proteção e à defesa dos bens culturais.
Art. 6? Ao Gabinete compete assistir ao Presidente em
sua representação social e política e incumbir-se do preparo e
despacho do seu expediente pessoal, bem assim das atividades
de comunicação social e de relações públicas.
Art. 7? A Procuradoria Jurídica compete assessorar o Presidente e atender aos encargos de natureza jurídica do IBPC.
Art. 8? Ao Departamento de Planejamento e Administração compete coordenar a execução das atividades de planejamento, orçamento e finanças, de recursos humanos, serviços ge-.
rais, modernização administrativa e informática.
Art. 9? Ao Departamento de Identificação e Documentação compete:
I - estabelecer diretrizes. gerenciar programas e incentivar ações de prospecção, estudos e referenciamento, voltados
para a identificação do patrirnônío cultural objetivando o registro, a documentação e a proteção de bens culturais;
II - prestar orientação e assistência técnica aos órgãos
descentralizados no âmbito de suas competências.
Art. 10. Ao Departamento de Proteção compete:
I - formular diretrizes, elaborar e coordenar programas e
projetos nas áreas de conservação e proteção de bens de interesse cultural;
II - estabelecer critérios, métodos e procedimentos que
orientem a abordagem de questões referentes à proteção e conservação dos bens móveis e imóveis, nos termos da legislação
pertinente.
Art. 11. Ao Departamento de Promoção compete formular
diretrizes, gerenciar programas, propor e implementar ações, visando à promoção, organização e circulação de informações do
patrimônio cultural.
Art. 12. As Coordenações Regionais compete dirigir, coordenar, controlar e executar as ações de promoção e proteção do
patrimônio cultural, no âmbito de suas áreas de atuação, em
efetiva interação com 08 demais órgãos e entidades, da União,
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dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, com repre_
sentantes da sociedade civil e com a colaboração de entidades
privadas, devendo, para tanto:
I - executar, por intermédio das prefeituras, ou direta_
mente, o controle e a fiscalização dos conjuntos e núcleos torn.
bados;
U
elaborar e propor o tombamento de bens culturais;
lU
exercer a fiscalização e a liberação de bens culturais;
IV
determinar o embargo de ações que contrariem a legislação em vigor;
V - executar diretamente a identificação, o cadastramr-;
to, o controle e a fiscalização do patrimônio arqueológico em
sua área de atuação;
VI - contribuir para a formulação da política de preserva.
ção do patrimônio cultural, propor normas e procedimentos e
desenvolver metodologias, refletindo a pluralidade e diversidade cultural brasileira.
CAPÍTULO III
Das Atribuições dos Dirigentes
Seção I
Do Presidente
Art. 13. Ao Presidente incumbe;
I - cumprir e fazer cumprir a Estrutura Regimental e o
Regimento Interno;
II - representar o IBPC em juizo ou fora dele, com poderes para constituir mandatários;
IH - praticar os atos relativos aos recursos humanos e à
administração patrimonial e financeira;
IV - convocar e presidir as reuniões da Diretoria;
V - submeter à Diretoria as matérias que dependam da
sua aprovação;

VI - baixar atos ad referendum da Diretoria nos casos
de comprovada urgência;
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VII - nomear os dirigentes do Gabinete, da Procuradoria
Jurídica e das Unidades Descentralizadas;
VIII - assinar os atos de tombamento de bens culturais e
submetê-los ao Secretário da Cultura para homologação;
IX - indicar o diretor que o substituirá nas suas faltas e
impedimentos;
X - delegar atribuições, especificando a autoridade delegada e os limites da delegação,
Parágrafo único. Os convênios, contratos, acordos e ajustes que visem às atividades fins serão celebrados pelo Presidente do IBPC, após aprovação do Secretário da Cultura.
Seção II
Dos Diretores
Art. 14. Aos Diretores incumbe planejar, dirigir, coordenar e orientar a execução das atribuições dos respectivos Departamentos e exercer outras incumbências que lhes forem cometidas pelo Presidente do IBPC.
CAPÍTULO IV

Do Patrimônio e dos Recursos
Art. 15. Constitui o patrimônio do IBPC:
I - Os acervos das extintas Secretaria do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (SPHAN) e Fundação Nacional PróMemória - (Pró-Memória);
II - Os bens e direitos que adquirir.
Art. 16. Os recursos financeiros do IBPC são provenientes
de:
I - receitas e dotações orçamentárias das extintas
SPHAN e Pró-Memória;
II - dotações orçamentárias consignadas no Orçamento
da União;
III - rendas de qualquer natureza derivadas dos próprios
serviços;
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IV - receitas decorrentes de aplicação financeira;
V - outras receitas, inclusive doações.
Art. 17. O patrimônio e os recursos do IBPC serão utiliza.
dos, exclusivamente, na execução de suas finalidades.
CAPÍTULO V
Das Disposições Gerais e Transitórias

Art. 18. As contas do IBPC, após a apreciação pelo Secrstário da Cultura, serão encaminhadas ao Tribunal de Contas da
União.
Art. 19. Às Coordenações Regionais, em suas áreas de
atuação, cabe a administração dos bens considerados como integrantes do patrimônio histórico e artístico nacional.
Art. 20. Até a instituição do regime jurídico único a que
se refere o art. 39 da Constituição os servidores integrantes do
quadro de pessoal do IBPC serão regidos pela Consolidação das
Leis do Trabalho.
Art. 21. O ingresso no quadro de pessoal IBPC dependerá
de aprovação prévia em concurso público de provas e de provas
e titulas.
ANEXO 11 DO DECRETO N? 99.602/90
b) Quadro Demonstrativo de Cargos em Comissão e Funções
de Confiança do Instituto Brasileiro do Patrimônio Cultural
(IBPC)
Unidade

Gabinete
Unidade de Direção
Intermediária
Procuradoria Jurídica
Departamento de
Planejamento e
Administração

N? Cargos!
Funções
1
1
1
1
180
1
1

1

Denominação

DAS/DI

Presidente
Assessor
Chefe
Assessor

101.5
102.2
101.3
102.1

Chefe
Procurador Chefe
Assessor

101.3
102.1

Diretor

101.4
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N? Cargos/
Funções

Unidade

Coordenação
DivisãO

Departamento de
Identificação e
Documentação

Coordenação
Departamento de Proteção
Coordenação
Divisão
Departamento de Promoção
Coordenação
Coordenação Regional
Divisão
Sub·Regional I
Serviço
Sub-Regional II

Denominação

DAS/DI

1
3
6

Assessor
Coordenador
Chefe

102.1
101.3
101.2

1
1
2
1
1
2
4
1
1
3
14
28
13
26
19

Diretor
Assessor
Coordenador
Diretor
Assessor
Coordenador
Chefe
Diretor
Assessor
Coordenador
Coordenador
Chefe
Diretor
Chefe
Diretor

101.4
102.1

101.3
101.4
102.1
101.3
101.2
101.4
102.1
101.3
101.3
101.2
101.2
101.1
101.1

b) Quadro Resumo Função/Valor do
Instituto Brasileiro do Patrimônio Cultural (IBPC)
Código
Cargo/Função
DAS
101.5
101.4
101.3
101.2
101.1
102.2
102.1

Quantidade de
Cargos/Funções
1
4

26
51
45
1

6

Subtotal

134

Dl

180

Total

314

Valor Unitário
Em c-s

Valor Total
Em c-s

74.173,49
63.680,03
54.645,25
45.804,13
37.375,88

74.173,49
254.720,12
1.420.776,50
2.336.010,63
1.681.914,60

45.804,13
37.375,88

45.804,13
224.255,28
6.037.654,75

8.212,27

1.478.208,60
7.515.863,35
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ANEXO

m

AO DECRETO N? 99.602/90

Presidência da República (PR)
Secretaria da Administração Federal (SAF)
Quadro/Tabela de Lotação Ideal
1

Órgão ou Entidade: Inst. Bras. do Patrimônio Cultural
Lotação

7 Item 7

8

Lotação

IN 09/90
2

Denominação

3

Código

4 Fim

I;

Cent.

Lotação
ldol
(6+1\

2

50

Meio 6ToL

9

Carreira

Agente de Serviços Gerais
Auxiliar Administrativo
Auxiliar de Serviços Gerais
Auxiliar em Conserv. e Restauração
Auxiliar em Dinâmica Educativa
Auxiliar em Preservo Arquitetônica
Auxiliar em Preservo DeL Ambiental
Auxiliar em Prom. Divulg. Cultural
Aux. em Processamento do Acervo
Encarregado de Manutenção
Encarregado de Turma
Guarda
Mestre
Motorista
Oficial
Recepcionista Telefonista
Vigia
Meio Oficial
Artífice Manutenção
Assistente Administrativo
Assistente de Secretaria
Assistente Tec. Administrativo
Assistente em Prne. Acervo
Programador
Supervisor de Vigilância
Restaurador
Advogado
Analista de Administração
Analista de Material e Patrimônio
Analista de O & M
Analista de Recursos Humanos
Analista de Sistema
Analista Consultor
Anal. Econômico Financeiro
Assistente de Pesquisa
Assistente em Dinâmica Educativa
Assistente Preservo Arquitetônica
Assist. Preserv. e Defesa Ambiental
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30
4

8
7
3
4
27
14
8
14
120
42
12
16
16
1
3
4

34

14
3

4
4
10
10

4
8
7
3
4

27
14
8
14
120
42

12
3

34
68
64
105

5
23
9

50
4
8
7
3
4
27
14
8
14
120
42
12
16
15
1
3
4

3
39
10
2
17
3
6
39

4
13
15
2
3

68
64
105
14
3
5
23
12
39
10
2
17
3
6
39
4
4
10
10
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1
4
8
2
2
6
3
4
9

16
15
1
3
4

34
65
84
105
14
3
5

23
12

39
10
2
17

3
6

39
4
4

10
10

1990.
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Lotação
2

Denominação

3

Assist. em Programação Visual
Assist. Promoção Divulg. Cultural
'péc. em Conserv. e Restauração
'péc. em Preser-v. Arquitetõnica
'I'éc. em Programação Visual
'I'éc. em Prom. Divulg. Cultural
Técnico em Pesquisa
rec. Consultor PR Din. Culto
'Téc. em Dinâmica Educativa
'I'éc. Preservo e Defesa Ambiental
rée. em Preservação Arqueologia
Téc. Cone. em Conser. e Restauração
Téc. Cons. em Preservo Arquitetônica
Téc. Preso Defesa Ambiental
'I'éc. Consultor em Pesquisa
'I'éc. em Processamento do Acervo
Total Geral

Cédigc

1 Item

4 Fim 5 Meio 6'Iut.
3
14
41

3
14
41

111

111

8
94
60
6
46
8
6
1
10
1
2
122

8
94
60
6
46
8
6
1
10
1
2
122

964

393 1.357

7
IN09/90

8 Lotação

9

Cent.

3
4
8
1
7
7
2
3
2
1

Lcteção

Ideal
l6+7)
3
14
41

111

8

8
94
60
6
46
8
6
1
10
1
2
122

135

1.357

4

DECRETO N? 99.603, DE 13 DE OUTUBRO DE 1990
Aprova o Estatuto da Biblioteca Nacional, e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição
que lhe confere o art. 84, incisos IV e VI da Constituição, e tendo em vista o disposto no art. 2?, § 4?, da Lei n? 8.029, de 12 de
abril de 1990 e no Decreto n? 99.492, de 3 de setembro de 1990,
DECRETA:
Art. I? Ficam aprovados o Estatuto, o Quadro Demonstrativo dos Cargos em Comissão e Funções de Confiança e a
Lotação Ideal da Biblioteca Nacional (BN), constantes dos Anexos I a lU deste decreto.
Art. 2? O regimento interno da BN será aprovado pelo Secretário da Cultura e publicado no Diário Oficial da União.
Art. 3? Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
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Art. 4? Revogam-se as disposições em contrário.
Brasília, 13 de outubro de 1990; 169~ da Independência e
102~ da República.
FERNANDO COLLOR

Bernardo Cabral

ANEXO I
(Decreto n? 99.603, de 13 de outubro de 1990)

Estatuto da Fundação Biblioteca Nacional (BN)
CAPÍTULO I
Da Natureza, Sede e Finalidade
Art. 1~ A Biblioteca Nacional (BN), fundação pública,
constituída pelo Decreto n? 99.492, de 3 de setembro de 1990,
com base na Lei n? 8.029, de 12 de abril de 1990, vincula-se à Se·
cretaria da Cultura da Presidência da República (SEC/PRj.
Parágrafo único. A BN, com sede e foro na Cidade do Rio
de Janeiro, terá duração indeterminada e gozará de autonomia
técnica, administrativa e financeira.
Art. 2~ À BN compete;
I - adquirir, conservar e preservar livros e documentos;
11 - promover a difusão do livro, incentivando a criação
literária nacional;
UI - formular diretrizes e executar programas e atividades voltadas para a preservação bibliográfica e documental,
tendo em vista a salvaguarda da memória nacional;
IV - atuar como centro nacional de informações bibliográficas;
V - registrar obras intelectuais e averbar" a cessão dos
direitos patrimoniais do autor;
VI - assegurar o cumprimento da legislação relativa ao
Depósito Legal;
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VII - garantir intercâmbio de publicações, em âmbito nacional e internacional;
VIII - manter a base de dados bibliográficos e documentais;
IX - publicar a bibliografia nacional;
X - estimular a publicação e divulgação de obras de valor cultural;
XI - apoiar e incentivar a criação e manutenção de bibliotecas públicas;
XII - promover, apoiar e incentivar a realização de cursos de capacitação e aperfeiçoamento técnico na sua área de
competência.

CAPÍTULO II
Da Organização e Competência
Seção I

Da Estrutura BásicaArt. 3? A BN tem a seguinte estrutura básica:
I - Órgão Colegiado: Diretoria;
II - Órgão de asssistência direta e imediata ao Presidente: Gabinete;
Hl - Órgãos Seccionais:
a) Assessoria Jurídica;
b) Departamento de Planejamento e Administração;
IV - Órgãos Singulares;
a) Departamento de Processos Técnicos;
b) Departamento de Referência e Difusão;
c) Departamento Nacional do Livro;
V - Bibliotecas:
a) Biblioteca Demonstrativa de Brasília;
b) Biblioteca Euclides da Cunha.
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 182(5):3027-3363. set./out. 1990.

3216
Seção II

Da Diretoria
Art. 4? A BN será dirigida por uma Diretoria composta do
Presidente, do Diretor do Departamento de Planejamento e Administração, do Diretor do Departamento de Processos Técnicos, do Diretor do Departamento de Referência e Difusão e do
Diretor do Departamento Nacional do Livro, todos nomeados
pelo Presidente da Repú blíca.
§ I? As reuniões da Diretoria serão ordinárias e ext.raord],
nárias, estando presentes, pelo menos, o Presidente e dois Diretores.
§ 2?

A Diretoria deliberará por maioria de votos, cabendo
ao Presidente, além do voto pessoal, o de qualidade.
Seção III

Das Competências das Unidades da Estrutura Básica
Art. 5? À Diretoria compete:
I - propor diretrizes para execução da política da leitura, do livro e da biblíoteca;
II - zelar pelo efetivo cumprimento dos objetivos e finalidades da BN;
1I1 - apreciar e emitir parecer sobre as linhas programáticas da BN;
IV
decidir sobre a alocação dos recursos;
V - deliberar sobre propostas de interesse da BN;
VI - aprovar o plano de trabalho, a proposta orçamentáfia e a consolidação de eventuais reformulações orçamentárias;
VII - deliberar sobre o relatório anual e a prestação de
contas da BN;
VIII - propor ao Presidente da BN medidas que julgar de
interesse para a eficiência e melhoria da execução de planos
aprovados;
IX - deliberar sobre a remuneração relativa a serviços,
ingressos, aluguéis, produtos e operações;
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x - aprovar, mediante proposta do Presidente, o plano
de cargos, salários e benefícios do pessoal, observada a legislação em vigor.
Art. 6? Ao Gabinete compete prestar assistência ao Presidente em sua representação política e social, incumbir-se do
preparo do seu expediente pessoal, bem assim exercer as atividades relativas à comunicação social e às relações públicas.
Art. 7? À Assessoria Jurídica compete assessorar o Presidente e atender aos encargos de natureza jurídica da BN.
Art. 8? Ao Departamento de Planejamento e Administração compete coordenar, supervisionar e controlar as atividades
de planejamento, orçamento e finanças, recursos humanos. serviços gerais, modernização e informática.
Art. 9?

Ao Departamento de Processos Técnicos compete:

I - ampliar o acervo documental e bibliográfico, com
vistas à preservação da memória;
11 - exercer o processamento técnico, abrangendo obras
de referência geral e de referência especializada;
UI - desenvolver projetos e atividades de conservação e
restauração do acervo bibliográfico;
IV - desenvolver estudos e pesquisas para o tratamento
técnico do acervo bibliográfico e documental;
V - proceder à averbação dos direitos do autor e do editoro
Art. 10.

Ao Departamento de Referência e Difusão compe-

te:
I - realizar as atividades relativas à identificação, à organização, ao inventário, ao cadastramento, à guarda e à manutenção do acervo de referência geral e de referência especializada;
U - divulgar o acervo bibliográfico e documental;
UI - coordenar, manter e apoiar o Sistema Nacional de
Informações Bibliográficas e Documentais;
IV - apoiar cursos de formação e aperfeiçoamento especialiados, voltados para as atividades-fins;
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v - promover o intercâmbio com instituições nacionais e
internacionais, em articulação com o Departamento de Coopera_
ção e Difusão da SEC/PR.
Art. 11. Ao Departamento Nacional do Livro compete:
I - coordenar, manter e apoiar o Sistema Nacional de Bibliotecas Públicas;
II - formular e executar projetos e atividades que visem
à criação, manutenção e ao fortalecimento de bibliotecas públi.
cas;

III - incentivar a criação literária nacional "e apoiar a publicação e divulgação de obras brasileiras no Pais e no exterior.
CAPÍTULO III
Das Atribuições dos Dirigentes

Seção I
Do Presidente
Art. 12. Ao Presidente incumbe:
I .- cumprir e fazer cumprir os Estatutos e Regimento
Interno da BN;
II - representar a BN em juizo ou fora dele, com poderes para construir mandatários;
III - praticar os atos relativos a recursos humanos e à
administração patrimonial e finançeira;
IV - convocar e presidir as reuniões da Diretoria;
V - submeter à Diretoria as matérias que dependam da
sua aprovação;
VI - baixar atos ad referendum da Diretoria, nos casos
de comprovada urgência;
VII - indicar o diretor que o substituirá nas suas faltas
ou impedimentos;
VIII - nomear os dirigentes do Gabinete, da Assessoria
Juridica e das Bibliotecas;
IX - delegar atribuições, especificando a autoridade delegada e os limites da delegação.
Col, Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 182(5):3027-3363, set.!out. 1990.

3219
Parágrafo único. Os convenios, contratos, acordos e ajustes que visem às atividades-fins serão celebrados pelo Presidente da BN, após aprovação do Secretário da Cultura.

Seção II
Dos Diretores
Art. 13. Aos Diretores incumbe planejar, dirigir, coordenar' e orientar a execução das atribuições dos respectivos Departamentos e exercer outras incumbências que lhes forem cometidas pelo Presidente da BN.
CAPÍTULO IV
Do Patrimônio e dos Recursos Financeiros
Art. 14. Constituem patrimônio da BN:
I - o acervo da extinta Fundação Nacional Pró-Leitura;
U - os bens e direitos que adquirir.
Art. 15. Os recursos financeiros da BN são provenientes

de:

I -

receitas e dotações orçamentárias da extinta Pró·

Leitura;

U - dotações orçamentárias consignadas no Orçamento
da União;
lU - auxilios e subvenções da União, dos Estados, do
Distrito Federal, dos Municípios ou de quaisquer entidades públicas ou privadas nacionais ou estrangeiras;
IV - rendas de qualquer natureza derivadas dos próprios
serviços;
V VI -

receitas decorrentes de aplicação financeira;
receitas eventuais.
Art. 16. O patrimônio e os recursos da BN serão utiliza·
dos, exclusivamente, na execução de suas finalidades.

CAPÍTULO V
Das Disposições Gerais e Transitórias

Art. 17. As contas da BN, após a apreciação pelo Secretario da Cultura, serão encaminhadas ao Tribunal de Contas da
União.
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Art. 18. Até a instituição do regime jurídico único de pessoal a que se refere o art. 39 da Constituição, os servidores integrantes do quadro de pessoal da BN serão regidos pela Consolidação das Leis do Trabalho.
Parágrafo único. O ingresso no quadro de pessoal da BN
dependerá de aprovação em concurso público de provas ou de
provas e títulos.

ANEXO II DO DECRETO N? 99.603/90
a) Quadro Demonstrativo de Cargos em Comissão e Funções
de Confiança da Biblioteca Nacional (BN)
.
Unidade

Gabinete
Unidade de Direção
Intermediária
Assessoria Jurídica
Departamento de
Planejamento e
Administração
Coordenação
Divisão
Departamento de Processos
Técnicos
Coordenação
Divisão
Serviço
Departamento de Referência
e Difusão
Coordenação
Divisão
Departamento Nacional
do Livro
Coordenação
Divisão
Biblioteca

N? Cargos
Funções

44
1
1

1
1
2

3
1
1
2

3
2

1
1
2

8
1
1
2

1
2

Denominação

DAS/DI

Presidente
Assessor
Chefe

101.5
102.2
101.3

Chefe
Assessor Chefe
Assessor

DI
101.3
102.1

Diretor
Assessor
Coordenador
Chefe

101.4
102.1
101.3
101.2

Diretor
Assessor
Coordenador
Chefe
Chefe

101.4
101.3
101.2
101.1

Diretor
Assessor
Coordenador
Chefe

101.4
102.1
101.3
101.2

Diretor
Assessor
Coordenador
Chefe
Chefe

10lA
102.1
101.3
101.2
101.1
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b) Quadro Resumo Função/Valor da

Biblioteca Nacional
Quantidade de
Cargos/Funcõee

Código
Cargo/Função

Valor Total
Em Cr$

Valor Unitârio
Em

c-s

DAS
101.5
101.4
101.3
101.2
101.1

1
4
10
15
4

102.2
102.1

1
5

gubtotai

40

Dl

44

Total

84

74.173,49

74.173,49
254.720,12
546.452,20

63.680,03
54.645,25
45.804,13
37.375,88

687.061,95
149.503,52
45.804,13

45.804,13
37.375,88

186.879,40
1.944.595,11
361.339,88

8.212,27

2.305.934,99

ANEXO lU AO DECRETO N? 99.603/90
Presidência da República (PR)
Secretaria da Administração Federal (SAF)
Quadro/Tabela de Lotação Ideal
1

Órgão ou Entidade: Biblioteca Nacional
Lotação

2

Denominação

3

Código

4

Fim

5

7 Item7
IN1)9/00

Meio 6 Tot.

11

Lotação
Cent.

9

Lotação
Ideal
16+7)

Categorias Profissionais
Agente de Serviços Gerais
Artífice de Manutenção
Auxiliar Administrativo
Auxiliar de Serviços Gerais
Auxiliar em Documentação
Auxiliar em Programação Visual
Digitador

Motorista

4
5
2
4

4
5
2
4

4
5
2
4

3
2

33
1
3
2

33
1
3
2

33
1
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Lotação
2

Denominação

Operador de Computador
Telefonista
Assistente Administrativo A
Assistente de Secretaria
Assistente Técnico Administrativo
Auxiliar de Cons. e Restauração
Encarregado de Manutenção
Programador
Técnico em Documentação
Restaurador
Advogado
Analista de Administração
Analista de Economia e Finanças
Analista de Material e Patrimônio
Analista de O & M
Analista de Recursos Humanos
Analista de Sistema
Assistente de Documentação
Assistente de Pesquisa
Assistente Téc. Prom. Dlvulg.
Cultural
Assistente em Programação Visual
'I'éc. em Conservação e Restauração
'I'éc. em Preservação Arquitetônica
'I'éc. em Programação Visual
Técnico em Prcm. Divulg. Cultural
Técnico em Pesquisa

Total-Geral

3

Cridigo

4 Fim 5

46

8

Lotação

9

Cent.

Meio 6 Tolo
6
2
16
12
15

2

169
9
2

7 Item 7
IN09/90

2
13
5
3
6
3
2
2
4
9

44
1
4
1
4
1
3
10
18

1

355

122

Lotação
Ideal
(6+'1)

6
2
62
12
22
2
2
13
174
9
5
6
4
2
2
4
9
44
1

6
2
62
12
22
2
2
13
174
9
5
6
4
2
2
4
9
44
1

4
1
4
1
3
11
18

4
1
4
1
3
11
18

477

477

DECRETO N? 99.604, DE 13 DE OUTUBRO DE 1990
Aprova a Estrutura Regimental da Secretaria do Meio Ambiente da Presidência
da República, e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuiçães
que lhe confere o art. 84, incisos IV e VI, da Constituição, e tendo em vista o disposto nos arts. 27, § 5?, e 57 da Lei n? 8.028, de
12 de abril de 1990,
Col. Leis Rep . Fed. Brasil, Brasília, 182(5):3027-3363, set./out. 1990.
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DECRETA:
Art. I? Ficam aprovados a Estrutura Regimental, o Quadro
Demonstrativo de Cargos em Comissão e Funções de Confiança
e a Lotação Ideal da Secretaria do Meio Ambiente da Presidência da República (Semam/PRj, constantes dos Anexos I a III
deste decreto.
Art. 2? Os regimentos internos dos órgãos da Semam/PR
serão aprovados pelo Secretário do Meio Ambiente e publicados
no Diário Oficial da União.

Art. 3?
cação.

Este decreto entra em vigor na data de sua publi-

Art. 4? Revogam-se as disposições em contrário, especialmente os Decretos n?s:

I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
XIII

-

73.030, de 30 de outubro de 1973;
77.764, de 8 de junho de 1976;
78.112, de 22 de julho de 1976;
83.355, de 20 de abril de 1979;
88.351, deI? de junho de 1983;
91.145, de 15 de março de 1985;
91.318, de 11 de junho de 1985;
95.075, de 22 de outubro de 1987;
95.688, de 29 de janeiro de 1988;
96.634, de 2 de setembro de 1988;
96.891, de 30 de setembro de 1988;
96.934, de 4 de outubro de 1988;
98.053, de 15 de agosto de 1989.

Brasília, 13 de outubro de 1990; 169? da Independência e
102? da República.
FERNANDO COLLOR
Bernardo Cabral
Col. Leis Rep. Fed. Brasil. Brasília, 182(5):3027-3363. set./out. 1990.
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ANEXO I
(Decreto n? 99.604, de 13 de outubro de 1990)
Estrutura Regimental
Secretaria do Meio Ambiente da Presidência da República

CAPÍTULO I
Da Natureza e Finalidade
Art. I? A Secretaria do Meio Ambiente da Presidência da
República (Semam/PR), órgão de assistência direta e imediata
ao Presidente da República, tem por finalidade planejar, COordenar, supervisionar e controlar as atividades relativas à Política Nacional do Meio Ambiente e à preservação. conservação e
uso racional dos recursos naturais renováveis e. especialmente:
com o meio ambiente e os recursos naturais renováveis.
I - propor ao Conselho Nacional do Meio Ambiente o
estabelecimento de normas e padrões gerais relativos à preservação e conservação do meio ambiente;
II - promover e apoiar as ações relacionadas com a recuperação de áreas degradadas;

lU - incentivar e promover pesquisas e estudos técnicocientíficos, em todos os níveis, relacionados com a sua área de
competência, divulgando os resultados obtidos;

IV - gerir a aplicação dos recursos do Fundo Nacional do
Meio Ambiente;
V - promover a educação ambiental e a formação de
consciência coletiva de conservação e de valorização da natureza, com vistas à melhoria da qualidade de vida;

VI - estabelecer cooperação técnica e científica com instituições congêneres;
VII - promover a integração de programas e ações a cargo
de órgãos e entidades da Administração Pública Federal, dos
Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, relacionados
com o meio ambiente e os recursos naturais renováveis.
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CAPÍTULO II
Da Estrutura Regimental
Art. 2?

A Semam/PR tem a seguinte estrutura regimental:

I - órgão de assistência direta e imediata ao Secretário:
Gabinete;
II -

órgãos setoriais:

a) Assessoria Jurídica;
b) Coordenação Geral de Administração;

III - órgãos singulares:
a) Departamento de Planejamento e Coordenação da Política Ambiental;
b) Departamento Técnico-Científico e de Cooperação;
c) Coordenações de Assuntos Especiais;
IV - órgãos colegiados:
a) Conselho Nacional do Meio Ambiente (Conama):
b) Comitê do Fundo Nacional do Meio Ambiente;
V - entidade vinculada: Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama).
CAPÍTULO III
Da Competência das Unidades
Seção I
Dos Órgãos de Assistência Direta e Imediata
ao Secretário
Art. 3? Ao Gabinete compete assistir ao Secretário do
Meio Ambiente em sua representação social e política e
incumbir-se do preparo e despacho do seu expediente pessoal,
bem assim das atividades de comunicação social e assuntos parlamentares e, ainda, providenciar a publicação e a divulgação
das matérias de interesse da Semam/PR.
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Seção II
Dos Órgãos Setoriais
Art. 4? A Assessoria Jurídica, diretamente subordinada
ao Secretário, compete assessorá-lo em assuntos de natureza
jurídica e, especialmente:
I - cumprir e velar pelo cumprimento da orientação normativa emanada da Consultoria-Geral da República;
II - assistir ao Secretário no controle da legalidade dos
atos da administração, mediante:
a) o exame de antepropostas, anteprojetos e projetos, bem
como de minuta de atos normativos outros, de iniciativa da Semam/PR;
b) a elaboração de atos, quando isso lhe solicite o Secretá-

rio;
c) a proposta de declaração de nulidade de ato administrativo praticado no âmbito da Semam/PR;
III - examinar minutas de edital de licitação, contratos,
acordos, convênios ou ajustes que devam ser assinados pelas
autoridades da Semam/PR;
IV - fornecer subsídios para defesa dos direitos e interesses da União e prestar informações ao Poder Judiciário.
quando solicitada;
V - coordenar as atividades jurídicas da Semam/PR e
supervisionar as de suas entidades vinculadas.
Art. 5? A Coordenação Geral de Administração compete
executar as atividades referentes a administração de material,
obras, transportes, patrimônio, comunicações administrativas,
recursos humanos e financeiros, orçamentos, apoio administrativo e conservação e manutenção dos imóveis utilizados pelos
órgãos da Semam/PR.

Seção III
Dos Órgãos Singulares
Art. 6? Ao Departamento de Planejamento e Coordenação
da Política Ambiental compete assessorar o Secretário no planeCol. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 182(5):3027-3363, set./out. 1990.
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jamento, coordenação, supervisão e controle das atividades globais referentes à implementação das políticas e diretrizes ambientais.
Art. 7? Ao Departamento Técnico-Científico e de Cooperação compete planejar, coordenar, supervisionar e controlar a
pesquisa e os estudos técnicos de interesse para conservação e
preservação ambientais e para a educação ambiental, bem assim as ações de cooperação internacional para o meio ambiente.
Art. 8? Às Coordenações de Assuntos Especiais compete
assistir ao Secretário na formulação de projetos específicos e no
exame de assuntos que requeiram a aplicação de conhecimentos
especializados.
Seção IV

Dos Órgãos Colegiados
Art. 9?

Ao Conama compete:

I - assessorar, estudar e propor, ao Conselho de Governo, diretrizes de políticas governamentais para o meio ambiente
e os recursos naturais;
II - estabelecer, mediante proposta da Semam/PR, normas e critérios para o licenciamento de atividades efetiva ou potencialmente poluídoras, a ser concedido pelos Estados e pelo
Distrito Federal
IH - determinar, quando julgar necessário, a realização de
estudos sobre as alternativas e possíveis conseqüências ambíentais de projetos públicos ou privados. requisitando aos órgãos
federais, estaduais ou municipais, bem assim a entidades privadas, as informações indispensáveis à apreciação, dos estudos de
impacto ambiental, e respectivos relatórios, no caso de obras ou
atividades de significativa degradação ambiental, especialmente
nas áreas consideradas patrimônio nacional;
IV - decidir, como última instância administrativa em
grau de recurso, mediante depósito prévio, sobre multas e outras penalidades.
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Art. 10; Ao Comitê do Fundo Nacional do Meio Ambiente
compete:
I - estabelecer prioridades para o atendimento de proje.
tos a serem executados com recursos do fundo, em conforrnidg.
de com a política nacional e as diretrizes governamentais para o
meio ambiente e a sua preservação, conservação e uso racional
bem assim exercer a fiscalização, o controle e o fomento dos re:
cursos ambientais;
II - fixar critérios para a análise prévia de projetos;
UI - aprovar projetos que se compatibilizem com a
política e as diretrizes de que trata o inciso I;
IV - autorizar, em cada caso, a celebração de convênios,
acordos ou ajustes para aplicação dos recursos do fundo;
V - expedir normas para o acompanhamento e a avaliação de projetos;
VI - aprovar relatórios técnicos;
VU - aprovar a proposta de orçamento anual do fundo,
bem assim de suas reformulações;
VIU - propor cronograma de desembolso dos recursos do
fundo;
IX - elaborar o relatório anual de atividades, promovendo a sua divulgação.

CAPÍTULO IV
Das Atribuições Dos Dirigentes
Seção I

Do Secretário
Art. 11. Ao Secretário incumbe:
I - dirigir, coordenar e supervisionar as atividades da
Semam/PR;
II - exercer a supervisão de entidades vinculadas;
UI - delegar atribuições, especificando a autoridade dele·
gada e os limites da delegação;
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IV - praticar os demais atos necessários à consecução das
finalidades da Semam/PR;
V - encaminhar à Presidência da República os planos de
ação anual e plurianual da Semam/PR.

Seção II
Dos Demais Dirigentes

Art. 12. Ao Chefe de Gabinete, Assessor-Chefe, aos Diretores, Coordenadores e Chefes incumbe planejar, dirigir, coordenar e orientar a execução das atividades das respectivas unidades e exercer outras atribuições que lhes forem cometidas.
Parágrafo único. Ao Secretário-Adjunto incumbe exercer
as atribuições que lhe forem delegadas pelo Secretário.
Os Anexos I e 11 estão publicados no DO de 15.10.1990. pág. 19520.

DECRETO N? 99.605, DE 13 DE OUTUBRO DE 1990
Aprova a Estrutura Regimental da Secretaria dos Desportos da Presidência da
República, e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições
que lhe confere o art. 84, incisos IV e VI, da Constituição, e tendo em vista o disposto nos arts. 27, § 5?, e 57 da Lei n:' 8.028, de
12 de abril de 1990,
DECRETA:
Art. I? Ficam aprovados a Estrutura Regimental, o Quadro Demonstrativo de Cargos em Comissão e Funções de Confiança e a Lotação Ideal da Secretaria dos Desportos da Presidência da República (Sedes/PR) , constantes dos Anexos I a
III deste decreto.
Art. 2? Os regimentos internos dos órgãos da Sedes/PR
serão aprovados pelo Secretário dos Desportos e publicados no
Diário Oficial da União.
Art. 3? Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 182(5):3027·3363, set./out. 1990.
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Art. 4?

Revogam-se as disposições em contrário.

Brasília, 13 de outubro de 1990; 169? da Independência e
102? da República.
FERNANDO COLLOR
Bernardo Cabral
ANEXaI
(Decreto n? 99.605, de 13 de outubro de 1990)
Estrutura Regimental
Secretaria dos Desportos da Presidência da República
CAPÍTULO I
Da Natureza e Finalidade
Art. I? A Secretaria dos Desportos da Presidência da República (Sedes/PR) órgão de assistência direta e imediata ao
Presidente da República, tem por finalidade realizar estudos,
planejar, coordenar e supervisionar o desenvolvimento do des·
porto no País, de acordo com a Politica Nacional de Desportos,
zelar pelo cumprimento da legislação desportiva e prestar cooperação técnica e assistência financeira supletiva aos Estados,

Distrito Federal e Municípios e às entidades nacionais dirigentes dos desportos.

CAPÍTULO II
Da Estrutura Regimental
Art. 2? A Sedes/PR tem a seguinte estrutura regimental:
I - órgãos de assistência direta e imediata ao Secretário:
a) Gabinete;
b} Assessoria de Planejamento e Avaliação;
II - órgãos setoriais:
a) Assessoria Jurídica;
b) Coordenação Geral de Administração;
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UI -

órgãos singulares:

a) Departamento de Desportos Profissional e Não-Profissional;
b I Departamento de Desportos das Pessoas Portadoras de
Deficiência;
c Coordenação Técnico-Operacional;
d) Coordenação de Programas Especiais e Cooperação Técnica;

IV -

órgãos colegiados:

a) Conselho Nacional de Desportos (CND);
b) Conselho de Administração do Fundo de Assistência ao
Atleta Profissional (CA/FAAP);
V - órgãos regionais: Coordenações Regionais de Desportos.

CAPÍTULO UI
Da Competência das Unidades
Seção I
Dos Órgãos de Assistência Direta
e Imediata ao Secretário
Art. 3~ Ao Gabinete compete assistir ao Secretário dos
Desportos em sua representação social e política e incumbir-se
do preparo e despacho do seu expediente pessoal, bem assim
das atividades de comunicação social e assuntos parlamentares
e, ainda, providenciar a publicação e a divulgação das matérias
de interesse da Sedes/PRo
Art. 4~ À Assessoria de Planejamento e Avaliação compete:
I - compatibilizar o plano de ação da Sedes/PR com as
políticas e diretrizes estabelecidas a nível nacional;
II - acompanhar o processo de elaboração de planos, programas e projetos no âmbito da Sedes/PR;
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III - coordenar e avaliar a execução dos planos,
mas e projetos da Sedes/PR;

progra~

IV - propor e orientar a elaboração dos programas de reforma e modernização administrativas e supervisionar a sua
execução.
Seção II

Dos Órgãos Setoriais
Art.

5~

A Assessoria Jurídica, diretamente subordinada

ao Secretário, compete assessorá-lo em assuntos de natureza
jurídica e. especialmente:
I - cumprir e velar pelo cumprimento da orientação normativa emanada da Consultoria-Geral da República;

II - assistir ao Secretário no controle da legalidade dos
atos da administração, mediante:
a) o exame de antepropostas, anteprojetos e projetos, bem
como de minuta de atos normativos outros, de iniciativa da Sedes/PR;
b) a elaboração de atos, quando isso lhe solicite o Secreta-

rio;

c) a proposta de declaração de nulidade de ato administrativo praticado no âmbito da Sedes/PR;
III -

examinar minutas de edital de licitação, contratos,

acordos, convênios ou ajustes que devam ser assinados pelas

autoridades da Sedes/PR;
IV - fornecer subsídios para defesa dos direitos e interesses da União e prestar informações ao Poder Judiciário, quando
solicitada;
V -

coordenar as atividades jurídicas da Sedes/PRo

Art. 6~

A Coordenação Geral de Administração compete

executar as atividades referentes à administração de material,
obras, transportes, patrimônio, comunicações administrativas,
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recursos humanos e financeiros, orçamentos, apoio administrativo e à conservação e manutenção dos imóveis utilizados pelos
órgãos da Sedes/PRo

Seção ttt
Dos Órgãos Singulares
Art. 7? Ao Departamento de
NãO-Profissional compete:

Desportos Profissional e

I - planejar, coordenar e supervisionar, em sua área de
competência, as atividades relacionadas ao desporto profissional e não-profissional, articular-se com órgãos públicos, organizações desportivas e outros segmentos da sociedade;
.
II - promover análises, estudos e pesquisas para subsidiar a formulação da Política Nacional dos Desportos;

III - promover, prioritariamente, a prática do desporto
educacional, de acordo com os princípios e objetivos da educação nacional;
IV - apoiar a promoção do desporto de alto rendimento e
incentivar as manifestações desportivas de criação nacional ou
com raízes na cultura brasileira;
V - apoiar atividades desportivas caracterizadas pela
participação popular, visando à integração das comunidades e
ao desenvolvimento sócio-cultural:

VI - prestar assistência técnica, em sua área de atuação,
ao CND e ao CA/FAAP.

Art. 8? Ao Departamento de Desportos das Pessoas Portadoras de Deficiência compete:
I - promover análises, estudos e pesquisas, visando a
subsidiar a formulação da Política Nacional dos Desportos, no
que tange às pessoas portadoras de deficiência;
11 - promover estudos com vistas à aquisição, adequação e divulgação de novas tecnologias para o aparelhamento e
desenvol vimento do desporto para pessoas portadoras de deficiência;
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IH - articular-se com instituições de ensino de educação
física e desporto, objetivando à troca de experiências e COOperação técnica;
IV - promover a articulação e a cooperação técnica com
outras entidades, visando a apoiar as instituições de educação
especial na implementação do desporto especializado;
V
especial;

promover e divulgar eventos na área do desporto

VI
subsidiar as entidades e os sistemas de educação
especial na análise, orientação e atualização técnico-didático.
desportiva;
VII - propor alternativas de captação de recursos para
transferência e aquisição de tecnologias;
VIII - desenvolver estudos e pesquisas com vistas à avaliação dos resultados obtidos na área psicossocial da pessoa
portadora de deficiência;

IX - elaborar ou promover a divulgação de publicações
técnico-pedagógicas, relacionadas com o desporto para pessoas
portadoras de deficiência.
Art. 9?

À Coordenação Técnico-Operacional compete;

I - formular, propor e coordenar o Plano de Informática
da Sedes/PR, observadas as orientações fixadas pelo órgão normativo central;
11 - emitir pareceres sobre questões técnico-desportivas
que lhe forem encaminhadas;

In - prestar assistência técnica na sua área de atuação ao
CND e ao CA/F AAP;
IV - manter os registros e cadastros desportivos previstos
em lei.
Art. 10. À Coordenação de Programas Especiais e Cooperação Técnica compete:
I - manter, em articulação com os Departamentos. intercâmbio com organismos responsáveis por programas de cooperação científica, cultural e técnica;
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II - identificar fontes de recursos, bem como mecanismos
de captação, destinados a promover programas de cooperação
científica, cultural e técnica;

III - compatibilizar, a nível técnico, os programas e projetos de caráter interdepartamental, bem assim os que estejam integrados com órgãos federais, estaduais e municipais;

IV -

propor, em articulação com os Departamentos, o pla-

no anual de cooperação científica, cultural e técnica.

Seção IV

Dos Órgãos Colegiados
Art. 11. Ao CND compete assessorar o Secretário na formulação da Política Nacional de Desportos e atuar como órgão
normativo e disciplinador do desporto nacional.
Art. 12.

Ao CA/Faap compete:

I

submeter ao Secretário a programação anual do fun-

II

elaborar os planos de aplicação dos recursos do fun-

do;
do;
IH
promover estudos e pesquisas relacionadas com a assistência ao atleta profissional.
Seçêo V

Dos Órgãos Regionais
Art. 13.

As Coordenações Regionais de Desportos compe-

te:
I - executar ações de interesse do desporto junto aos órgãos e entidades dirigentes do desporto nacional, sediados na
sua área de atuação;
II - disseminar e coletar junto aos órgãos da comunidade
esportiva brasileira sediados na região, informações técnicopedagógicas pertinentes ao desenvolvimento do desporto nacional;
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III
atuar como agente de integração e articulação entre a
Sedes/PR e as confederações, federações e associações esporti_
vas, sediadas em sua área de atuação;
IV - realizar estudos e apoiar programas e projetos de desenvolvimento desportivo na sua área de atuação;
V - apresentar ao Secretário relatórios periódicos das
atividades desenvolvidas sob sua responsabilidade.

CAPÍTULO IV
Das Atribuições dos Dirigentes

Seção I
Do Secretário
Art. 14.

Ao Secretário incumbe:

I - dirigir, coordenar e supervisionar as atividades da
Sedes/PR;
II - delegar atribuições, especificando a autoridade dele.
gada e os limites da delegação;
III - praticar os demais atos necessários à consecução das
finalidades da Sedes/PR;
IV - encaminhar à Presidência da República os planos de
ação anual e plurianual da Sedes/PRo

Seção II
Dos Demais Dirigentes
Art. 15. Ao Chefe de Gabinete, aos Assessores-Chefe, Diretores e Coordenadores incumbe planejar, dirigir, coordenar e
orientar a execução das atividades das respectivas unidades e
exercer outras atribuições que lhes forem cometidas.
Parágrafo único. Ao Secretário-Adjunto incumbe exercer
as atribuições que lhe forem delegadas pelo Secretário.
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 182(5\:3027-3363. set./out. 1990.

3237

ANEXO II
(Decreto n? 99:605, de 13 de outubro de 1990)
a) Quadro Demonstrativo dos Cargos em Comissão e Funções

de Confiança
Secretaria dos Desportos da Presidência da República
Unidade

N? Cargos
Funções
01
02
01
05
03

Unidade de Direção
Intermediária
Gabinete

26
01

Serviço de Apoio

01

Assessoria de Planejamento
e Avaliaçifo
Assessoria Juridice
Coordenaçilo Geral de
AdministraçSo
Divisão
Departamento de Desporto
Profissional e Não Profissional
Divisão

Departamento de Desporto das
Pessoas Portadoras de
Deficiência
Divisão

Coordenaçl1o de Programas
Especiais e Cooperação
Técnica
Serviço

Coordenação TécnicoOperacional
Serviço

Coordenação Regional de
Esportes

Denominação
Cargo/Função
Secretário
Assessor Especial
Secretário Adjunto
Gerente de Projetos
de Esportes
Supervisor de Projetos
de Esportes

Código

DAS/DI
101.6
102.4
101.5
101.4

101.2

Chefe
Chefe
Chefe

DI
101.4

01
02
01
03

Chefe
Assessor

101.3
102.2
101.4
102:2

01
03

Coordenador Geral
Chefe

101.4
101.2

01
02
04

Diretor
Assessor
Chefe

102.2
101.2

01
02
04

Diretor
Assessor
Chefe

101.5
102.2
101.2

01
01
02

Coordenador
Assessor
Chefe

101.3
102.2
101.1

01
02
03

Coordenador
Assessor
Chefe

101.3
102.2
101.1

01
01

Coordenador
Assessor

101.3
102.2

Chefe
Assessor

101.1

101.5
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ANEXO II
(Decreto n:' 99.605, de 13 de outubro de 1990)
b) Quadro Demonstratrivo de Custos - Cargo/Função
Secretaria dos Desportos da Presidência da República
Código
Cargo/Função

Quantidade de
Cargos/Funções

Valor Unitário

101.6
101.4
101.3
101.2
101.1

1
3
8
4
14
6

86.356,60
74.173,49
63.680,03
54.645,25
45.804,13
37.375,88

86.356,60
222.520.47
509.440,24
218.581,00
641.257,02 ,
224.255,29

102.4
102.2

2
13

63.680,03
45.804,13

127.360,06
5%.453,69

101.5

Subtotal

51

DI

26

Total

77

Em

Valor Total
Em Crs

c-s

2.625.225,16
8.212,27

213.519,02
2.838.744,18

ANEXO III AO DECRETO N? 99.605/90
Presidência da República (PR)
Secretaria da Administração Federal ISAF)
Quadro/Tabela de Lotação Ideal
1 Órgão

ou Entidade: Secretaria dos Desportos
Lotação
2

Denominação

Categorias Funcionais
Arquivista
Técnico de Arquivo
Auxiliar Opero Serviços Diversos
Agente de Comunicação Social
Técnico de Contabilidade
Telefonista
Agente de Vigilância
Psicólogo

3 Código

AR-2361
AR-2302
NM-IOO6
NM-1Q32
NM-I042
NM·I044
NM·I045

NS·997

~

Fim

4
2
7

5

Meio

3
2

1
5
4
1

7 Itero 1
IN119fOO

8 Lotação 9 Lotação

6 ToL

7
2
9
1
1
5
4
1
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Ideal
16+71

7
2
9
1
1

5
4
1
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Lotação
2

Denominação

Engenheiro
Economista
Administrador
Contador
Técnico em Assuntos Educacionais
Bibliotecário
Analista de Sistemas
Programador
Perfurador-Digitador
Agente Administrativo
Datilógrafo
Motorista Oficial
Agente de Portaria
Subtotal
Categorias Profissionais
Ascensorista
Pedreiro
Vigilante
Assistente Administrativo
Copeiro
Digitador
Eletricista
Garçon
Pintor
Recepcionista
Secretária «A»
Serralheiro
Técnico de Nível Médio
Professor de I? e 2? Graus
Técnico de Nível Superior
Técnico Especializado
Subtotal

Total Geral

3

Código

NS-916
NS-922

NS-923
NS-924
NS-927
NS-932
PRO-1601
PRO-1602
PRO-1604
SA-801
SA-8ü2
TP-1201

4 Fim 5 Meio 6Tot.
3
1
1

2
1

54
1
1
3
20
16

TP-1202
'115

1
5
8
6
4
43

60

250

1
2
1
1
3
1

Lotação
Ideal
(6+7)

250

190

2

9

1
1
4
3
1
2
1
2
1
1
3
1
3
61
4
3
92

17

1
1

Lotação
Cent.

1
54
1
1
3
1
25
24
6
4
158

3
61
4
3
7'

4

2

8

4
1
3
1
54
1
1
3
1
25
24
6
4
156
1
1
4
3
1
2
1
2
1
1
3
1
3
61
4
3
92

1
1

7 Item7
IN09/90

4
1
3

DECRETO N? 99.606, DE 13 DE OUTUBRO DE 1990 (')
Aprova a Estrutura Regimental da Secretaria da Administração Federal da Presidência da República, e dá outme providências.
(*)

Retificado no DO de 18.10.1990 (pág. 3239 deste volume).
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o PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições
que lhe confere o art. 84, incisos IV e VI, da Constituição, e tendo em vista o disposto nos arts. 27, § 5?, alínea c, e 57 da Lei n?
8.028, de 12 de abril de 1990,
DECRETA:
Art. I? Ficam aprovados a Estrutura Regimental, o Quadro Demonstrativo dos Cargos em Comissão e Funções de Confiança e a Lotação Ideal da Secretaria da Administração Federal da Presidência da República (SAF /PR), constantes dos Anexos I a IV deste decreto.
Art. 2? Os regimentos internos dos órgãos da SAF/PR serão aprovados pelo Secretário da Administração Federal e· publicados no Diário Oficial da União.
Art. 3? Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 4? Revogam-se as disposições em contrário, em especial os Decretos n?s:
I
20.427, de 18 de janeiro de 1946;
II
24.346, de 15 de janeiro de 1948;
III
24.974, de 20 de maio de 1948;
IV
25.699, de 21 de outubro de 1948;
V
27.252, de 28 de setembro de 1949;
VI
28.739, de 11 de outubro de 1950;
VII
28.996, de 16 de dezembro de 1950;
VIII
29.114, de 9 de janeiro de 1951;
IX
30.665, de 21 de março de 1952;
X
38.650, de 25 de janeiro de 1956;
XI
38.965, de 3 de abril de 1956;
XII
43.285, de 25 de fevereiro de 1958;
XIII
48.920, de 8 de setembro de 1960;
XIV
50.602, de 16 de maio de 1961;
XV
51.347, de 16 de novembro de 1961;
XVI
51.525, de 26 de junho de 1962;
XVII
51.894, de 9 de abril de 1963;
XVIII
53.658, de 4 de março de 1964;
XIX
56.095, de 26 de abril de 1965;
XX
56.888, de 20 de setembro de 1965;
XXI
58.095, de 28 de março de 1966;
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XXII
XXIII
XXIV
XXV
XXVI
XXVII
XXVIII
XXIX
XXX
XXXI
XXXII
XXXIII
XXXIV
XXXV
XXXVI
XXXVII
XXXVIII
XXXIX
XL
XLI
XLII
XLIII
XLIV
XLV
XLVI
XLVII
XLVIII
XLIX
L
LI
LII
LIII
LIV
LV
LVI
LVII
LVIII
LIX
LX
LXI
LXII

-

59.212,
63.502,
64.564,
73.599,
75.524,
76.276,
76.306,
76.307,
76.357,
81.601,
82.239,
83.311,
83.395,
84.128,
85.471,
85.524,
87.778,
88.004,
89.253,
90.760,
90.990,
91.147,
91.155,
91.228,
91.370,
91.404,
91.450,
91.537,
91.541,
91.757,
91.914,
91.993,
91.995,
92.003,
92.004,
92.005,
92.006,
92.007,
92.009,
92.393,
92.396,

de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de

15 de setembro de 1966;
30 de outubro de 1968;
22 de maio de 1969;
8 de fevereiro de 1974;
24 de março de 1975;
15 de setembro de 1975;
19 de setembro de 1975;
19 de setembro de 1975;
2 de outubro de 1975;
25 de abril de 1978;
11 de setembro de 1978;
5 de abril de 1979;
2 de maio de 1979;
29 de outubro de 1979;
12 de dezembro de 1980, art. 4?;
16 de dezembro de 1980;
3 de novembro de 1982;
29 de dezembro de 1982;
28 de dezembro de 1983;
27 de dezembro de 1984;
26 de fevereiro de 1985;
15 de março de 1985;
18 de março de 1985;
6 de maio de 1985;
26 de junho de 1985;
5 de julho de 1985;
18 de julho de 1985;
16 de agosto de 1985;
19 de agosto de 1985;
7 de outubro de 1985, art. 2?;
13 de novembro de 1985;
28 de novembro de 1985;
28 de novembro de 1985;
28 de novembro de 1985;
28 de novembro de 1985;
28 de novembro de 1985;
28 de novembro de 1985;
28 de novembro de 1985;
28 de novembro de 1985;
12 de fevereiro de 1986;
12 de fevereiro de 1986;
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LXIII
92.399, de 17 de fevereiro de 1986;
LXIV
92.431, de 26 de fevereiro de 1986;
LXV
92.487, de 21 de março de 1986;
LXVI
93.211, de 3 de setembro de 1986;
LXVII
93.212, de 3 de setembro de 1986;
LXVIII
93.602, de 21 de novembro de 1986;
LXIX
94.159, de 31 de março de 1987;
LXX
94.339, de 19 de maio de 1987;
LXXI
94.667, de 23 de julho de 1987;
LXXII
94.889, de 17 de setembro de 1987;
LXXIII
95.10,6, de 3 de novembro de 1987;
LXXIV
95.524, de 21 de dezembro de 1987;
LXXV
95.616, de 12 de janeiro de 1988;
LXXVI
96.295, de 11 de julho de 1988;
LXXVII
96.555, de 23 de agosto de 1988;
LXXVIII
96.556, de 6 de março de 1989;
LXXIX
97.860, de 23 de junho de 1989; e
LXXX
98.662, de 22 de dezembro de 1989.
Brasília, 13 de outubro de 1990; 169? da Independência e
102? da República.
FERNANDO COLLOR
Bernardo Cabral
ANEXO I
(Decreto n:' 99.606, de 13 de outubro de 1990)
Estrutura Regimental
Secretaria da Administração Federal
da Presidência da República
CAPÍTULO I
Da Natureza e Finalidade
Art. I? A Secretaria da Administração Federal (SAF /PR),
órgão de assistência direta e imediata ao Presidente da República, tem por finalidade realizar estudos, formular diretrizes,
orientar normativamente, planejar. coordenar, supervisionar e
controlar os assuntos referentes ao pessoal civil da Administração Pública Federal direta, indireta e fundacional, bem assim
os referentes aos serviços gerais, à modernização e organização
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administrativas e aos sistemas de serviços de processamento de
dados dessas entidades.
Parágrafo único. A SAF/PR é o órgão central dos Sistemas de Pessoal Civil (Sipec), Modernização Administrativa (Sidemor}, Administração de Recursos de Informação e Informática do Setor Público (SISP} e Serviços Gerais (Sisg).

CAPÍTULO II
Da Estrutura Regimental
Art. 2? A SAF/PR tem a seguinte estrutura regimental:
I - órgãos de assistência direta e imediata ao Secretário:
a) Gabinete;
b) Assessoria Técnica;
11 - órgãos setoriais:
a) Assessoria Jurídica;
b) Coordenação Geral de Administração;
UI - órgãos singulares:
a) Subsecretaria de Controle de Informática do Setor Público;
b) Departamento de Recursos Humanos;

c) Departamento de Serviços Gerais;
d) Departamento de Modernização Administrativa;
e} Departamento de Administração Imobiliária.
IV - entidade vinculada: Fundação Centro de Formação
do Servidor Público (Funcep).
CAÍTULO IH
Da Competência das Unidades
Seção I

Dos Órgãos de Assistência Direta e Imediata ao Secretário
Art. 3? Ao Gabinete compete assistir ao Secretário da Administração Federal em sua representação social e política e
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incumbir-se do preparo e despacho do seu expediente pessoal
bem assim das atividades de comunicação social e assuntos par:
lamentares e, ainda, providenciar a publicação e a divulgação
das matérias de interesse da SAF IPR.
Art. 4? A Assessoria Técnica compete assistir ao Secretá.
rio no exame de assuntos que requeiram a aplicação de conheci.
mentos especializados.

Seção II
Dos Órgãos Setoriais
Art. 5? À Assessoria Jurídica, diretamente subordinada
ao Secretário, compete assessorá-lo em assuntos de natureza
jurídica e, especialmente:
I - cumprir e velar pelo cumprimento da orientação normativa emanada da Consultoria-Geral da República;
II - assistir ao Secretário no controle da legalidade dos
atos da administração, mediante:
ai o exame de antepropostas, anteprojetos e projetos, bem
como de minuta de atos normativos outros, de iniciativa da
SAF/PR;
b) a elaboração de atos, quando isso lhe solicite o Secreta.
fio;
c) a proposta de declaração de nulidade de ato administratívo praticado no ãmbito da SAF/PR.
III - examinar minutas de edital de licitação, contratos,
acordos, convênios ou ajustes que devam ser assinados pelas
autoridades da SAF IPR;
IV - fornecer subsídios para defesa dos direitos e interesses da União e prestar informações ao Poder Judiciário, quando
solicitada;
V - coordenar as atividades jurídicas das SAF IPR e suo
pervisionar as de suas entidades vinculadas;
VI - realizar estudos e emitir pareceres, quando solicitado
pelo Secretário, sobre assuntos jurídicos concernentes:
a) ao pessoal civil, aos serviços gerais, à modernização e
organização administrativas no âmbito da Administração Pública Federal direta, autárquica e fundacional;
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b) aos serviços de administração da informação e informática no âmbito da Administração Pública Federal.
Art. 6? A Coordenação Geral de Administração compete
executar as atividades referentes à administração de material,
obras, transportes, patrimônio, comunicações administrativas,
recursos humanos e financeiros, orçamento, apoio administrativo e à conservação e manutenção dos imóveis utilizados pelos
órgãos da SAF/PR.

Seção III
Dos Órgãos Singulares
Art. 7? A Subsecretaria de Controle de Informática do Setor Público, unidade gestora do SISP, compete:
I - formular, coordenar, controlar e avaliar a elaboração e o cumprimento de políticas, diretrizes e normas relativas
às atividades de coleta, tratamento e disseminação das informações obtidas e processadas pela Administração Pública Federal,
ou por esta contratadas a terceiros;
II - coordenar a elaboração e a divulgação de um diretório de acervos de informação existentes na Administração PÚblica Federal, de modo a possibilitar a localização e facilitar o
acesso público e intergovernamental às informações neles constantes;
lU - participar, em articulação com o Departamento de
Serviços Gerais, da coordenação, supervisão e elaboração de diretrizes e normas para aquisição ou locação de bens e serviços
de informática, inclusive comunicações de dados, pela Administração Pública Federal;
IV - planejar, coordenar, supervisionar e elaborar estudos e formular políticas, diretrizes e normas, visando ao uso racional de bens e serviços de informática existentes nos órgãos e
entidades da Administração Pública Federal, recomendando
medidas de realocação de eventuais excedentes;
V - acompanhar as inovações tecnológicas em matéria
de sua competência, bem assim realizar estudos e análise de
custos e desempenho dos órgãos e entidades da Administração
Pública Federal e promover intercâmbio com instituições de
pesquisa e entidades congêneres;
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VI - assessorar os órgãos e entidades da Administração
Pública Federal na aplicação das normas e diretrizes governamentais relativas a matéria de sua competência;
VII - implementar ações, visando a ajustar o modelo Operacional de informática, nos órgãos e entidades da Administração Pública Federal, a fim de desenvolver seus processos de informatização;
VIII - promover auditorias, sempre que necessário, nos
sistemas de informação e serviços de processamento de dados
em uso nos órgãos e entidades da Administração Pública Federal.
Art. 8? Ao Departamento de Recursos Humanos, unidade
gestora do Sipec, compete planejar, coordenar, supervisionar e
controlar as atividades relacionadas à administração do pessoal
civil, ativo, inativo e pensionista, da Administração Pública Federal direta, autárquica e fundacional, bem assim do Sistema
Integrado de Administração de Recursos Humanos (Siape).
Art. 9? Ao Departamento de Serviços Gerais, unidade gestora do Sisg, compete planejar, coordenar, supervisionar e controlar as atividades relacionadas com a administração patrimonial, de materiais, de transportes, de comunicações administrativas, de conservação e manutenção de edifícios públicos e do
Serviço Nacional de Protocolo.
Art. 10. Ao Departamento de Modernização Administrativa, unidade gestora do Sidemor, compete administrar o processo de modernização da Administração Pública Federal direta,
autárquica e fundacional, bem assim planejar, coordenar, normatizar e supervisionar as atividades do referido Sistema.
Art. 11. Ao Departamento de Administração Imobiliária
compete coordenar as ações relativas à regularização patrimonial e à política de administração e distribuição de imóveis residenciais de propriedade da União, localizados no Distrito Federal, inclusive os vinculados ou incorporados ao Fundo Rotativo
Habitacional de Brasília, ressalvados aqueles pertencentes à reserva da Secretaria-Geral da Presidência da República, destinada, em caráter eventual e excepcional, a ocupantes de cargos em
comissão ou funções de confiança na Administração Pública Federal direta e de comprovada indispensabilidade para o serviço
público.
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CAPÍTULO IV
Das Atribuições dos Dirigentes
Seção I

Do Secretário
Art. 12. Ao Secretário incumbe:
I - dirigir, coordenar e supervisionar as atividades da
SAF/PR;
II - exercer a supervisão de entidades vinculadas;
lU - exercer as funções de dirigente central do Sipec,
Sisg, Sidemor e Sisp:
IV - delegar atribuições, especificando a autoridade delegada e os limites da delegação;
V - praticar os demais atos necessários à consecução das
finalidades da SAF/PR;
VI - encaminhar à Presidência da República os planos de
ação anual e plurianual da SAF/PR.
Seção II

Dos Demais Dirigentes
Art. 13. Ao Subsecretário, ao Chefe de Gabinete, aos
Assessores-Chefe, Diretores e Coordenadores incumbe planejar,
dirigir, coordenar e orientar a execução das atividades das respectivas unidades e exercer outras atribuições que lhes forem
cometidas.
Parágrafo único. Ao Secretário-Adjunto incumbe exercer
as atribuições que lhe forem delegadas pelo Secretário.
CAPÍTULO V
Das Disposições Transitórias

Art. 14. A SAF/PR manterá duas Assessorias Especiais
para gerenciamento das Comissões de Apoio de Liquidações e
de venda de Imóveis Residenciais, até a conclusão -dos trabalhos a cargo das referidas comissões.
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ANEXO

n

DO DECRETO N? 99.606/90

Secretaria da Administração Federal
a) Quadro Demonstrativo de Cargos em Comissão e Funções de
Confiança
Unidade
Secretaria da
Administração
Federal

N;> Cargos
Funções

1
1

2
5

50
Gabinete
Coordenação
Serviço
Coordenação de Assuntos
Especiais
Assessoria Técnica
Assessoria Jurídica

1
1

3
2
1
2
1

3
Coordenação-Geral de
Administração
Divisão
Serviço
Subsecretaria de Controle
de Informática do
Setor Público

1
1

5
1

1
2

Coordenação-Geral

3
2

Divisão
Departamento de
Recursos Humanos

4

Coordenação-Geral
Divisão
Departamento de
Serviços Gerais
Coordenação-Geral
Divisão
Departamento de
Modernização

1
2

3
2
6
1
2
2
2

5

Denominação

DAS/DI

Secretário
Secretário Adjunto
Assessor Especial
Gerente de Projetos de
Reforma Administrativa
Chefe
Chefe
Coordenador
Chefe

101.6
101.5
102.4

Coordenador
Chefe
Assessor
Assessor Chefe
Assessor

101.3
101.3
102.2
101.4
102.2

Coordenador-Geral
Assessor
Chefe
Chefe

101.4
102.1
101.2
101.1

Subsecretaria
Assessor
Coordenador-Geral
Assessor
Chefe

101.5
102.2
101.4
102.1
101.2

Diretor
Assessor
Coordenador-Geral
Assessor
Chefe

101.5
102.2
101.4
102.1
101.2

Diretor
Assessor
Coordenador-Geral
Assessor
Chefe

101.5
102.2
101.4
102.1
101.2
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Unidade

N? Cargos
Funções

Administrativa

Coordenação-Geral
Divisão
Departamento de
AdministraçãO
Imobiliária

Coordenação-Geral
Divisão

DAS/DI

Denominação

1
2
3
2
6

Diretor
Assessor
Coordenador-Geral
Assessor
Chefe

101.5
102.2
101.4
102.1
101.2

1
2
2
2
4

Diretor
Assessor
Coordenador-Geral
Assessor
Chefe

101.5
102.2
101.4
102.1
101.2

b) Quadro Demonstrativo de Custo/Função
Código
Cargo/Função

Quantidade de
Cargos/Funções

Valor Unitário
Em Crs

Valor Total
Em Cr$

86.356,60
74.173,49

86.356,60
445.040,94
1.337.280,63
218.581,00
1.374.123,90
149.503,52

DAS
101.6
101.5
101.4
101.3
101.2
101.1

1
21
4
30
4

63.680,03

102.4
102.2
102.1

2
15
11

63.680,03
45.804,13
37.375,88

6

Subtotal

94

DI

50

Total

144

54.645,25
45.804,13
37.375,88

127.360,06

687.061,95
411.134,68
4.836.443,28

8.212,27

410.613,50
5.247.056,78

Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 182(5):3027-3363. set.lout. 1990.

3250
ANEXO III DO DECRETO N? 99.606/90
Presidência da República (PR)
Secretaria da Administração Federal (SAF)
Quadro/Tabela de Lotação Ideal
1

Órgão ou Entidade: Secretaria da Administração Federal
Lotação
Z Denominação

Categorias Funcionais
Arquivista
Artífice Estr. Obras e Metalurgia
Artífice de Mecânica
Artífice de Eletr. e Comun.
Artífice Carpint. e Marcenaria
Artífice de Artes Gráficas
Auxiliar de Enfermagem
Auxiliar Oper. Serv. Diversos
Ag. de Serviços de Engenharia
Desenhista
Técnico de Contabilidade
Ag. de Mecanização de Apoio
Telefonista
Agente de Vigilância
Médico
Psicólogo
odontõtoao
Engenheira
Arquiteto
Economista
Administrador
Contador
Téc.em Assuntos Educacionais
Téc. em Assuntos Culturais
Assistente Social
'I'éc. em Comunicação Social
Programador
Agente Administrativo
Datilógrafo
Assistente Jurídico
Motorista Oficial
Agente de Portaria
Total Geral

3

Código

AR-2301
ART-?Ol

ART·702
ART-703
ART-704
ART-706
NM-lQOl
NM-IOOS
NM-1013
NM-I014
NM-I042
NM-I043
NM-I044
NM-I045
NS-901
NS·907
NS·9D9
NS-916
NS-917
NS-922
NS-923
NS-924
NS-927
NS-928
NS-930
NS-931
PRO·1602
8A-801
SA·802
8J-1102
TP-1201
TP-1202

4

Fim

6
1
1
1
1
9
9
1
2

11
2
5
5
2
34
2
7

5

7 Item 7
IN09/90

8

Meio 6 Tolo

3
3
1
4
3
3
8
3
1
1
3
10
4
1
2
1
1
8
1
1
1
1

9
4
1
5
4
1
3
17
12
1
3
1
3
21
4
3
2
6
6
2
42
3

20
10
4
16
16

1
2
2
1
138
36
28
17
51

307

130

437

9 Lota~

Ideal
(6+1)

1

1

8

1
2
1
118
26
24
1
35

Lotação
Cento

5
1
1

12
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4
1
5
4
1
3
17
13
1
3
1
4
21
4
3
2
6
6
2
43
3
8
1
2
2
1
143
37

29
17
52
449
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ANEXO IV DO DECRETO N? 99.606/90
Presidência da República (PR)
Secretaria da Administração Federal (SAF)
Quadro/Tabela de Lotação Ideal
1

Órgão ou Entidade: Ex-Superintendência Consto e Adm.
Imobiliária
Lotação

7

Item 7

IN09/90
2 Denominação

3 Código

4

Fim

f>

8

Lotação 91olaç40
Ideal
Cent.

Meio 6 ToL

(6+7)

Categorias Funcionais
Art. Estr. Obras e Metalurgia

Artifice de Mecânica
Art. de Eletr. e Comunc.
Art. Carpint. e Marcenaria
Aux. Opero Serviços Diversos
Ag. de Serviços de Engenharia
Desenhista
Engenheiro
Téc. em Assuntos Educacionais
Agente Administrativo
Datilógrafo
Motorista Oficial
Agente de Portaria
Total Geral

ART-701
ART-702

ART-703
ART-704
NM-lOOS
NM-I013
NM-1014
NS-916
NS-927
SA-801
SA·802
TP-1201
TP-1202

2
1
1
5
24
8
1
4

2
1
1
5

2
1
1
5

24
8

24
8

7
2

1
13
5
6
2

1
4
1
23
5
13
4

1
4
1
23
5
13
4

65

27

92

92

10

DECRETO N? 99.607, DE 13 DE OUTUBRO DE 1990
Altera o Quadro Demonstrativo de Cargos em Comissão e Funções de Confiança
do Grupo-Direção e Assessoramento Superiores da Vice-Presidência da República.

o PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição
que lhe confere o art. 84, incisos IV e VI, da Constituição, e tendo em vista o disposto no art. 27, § 5?, alínea a, da Lei n? 8.028,
de 12 de abril de 1990,
DECRETA:
Art. I? OS Cargos em Comissão e Funções de Confiança
do Grupo Direção e Assessoramento Superiores (DAS), constanCol. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 182(5):3027-3363, set./out. 1990.
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tes do Decreto n? 99.225, de 26 de abril de 1990, ficam alterados
na forma do anexo a este decreto.
Art. 2? Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 3? Revogam-se as disposições em contrário.
Brasília, 13 de outubro de 1990; 169? da Independência e
102? da República.
FERNANDO COLLOR
Bernardo Cabral

ANEXO AO DECRETO N? 99.607/90
Quadro Demonstrativo de Cargos em Comissão e Funções
de Confiança da Vice-Presidência da República
Código
Vice-Presidência da República

DAS
(101/102)

N? Cargos ou
Funções - DAS

Gabinete
Chefe de Gabinete
Subchefe Executivo
Subchefe Internacional
Subchefe Técnico
Subchefe para Estudos e Planejamento
Assessor
Assessor
Adjunto
Oficial de Gabinete

6

4
4
4

1
1
1
1
1
4

3

6

2
1

2
5

4

1
1
1

5
4

Secretaria Particular

Secretário
Assessor
Oficial de Gabinete

3
2

Total
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DECRETO N? 99.608, DE 13 DE OUTUBRO DE 1990
Cria Grupo de Trabalho com a finalidade de coordenar e estabelecer diretrizes para a negociação de débitos de entidades da
Administração Pública Federal e dá outras
providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição
que lhe confere o art. 84, inciso VI, da Constituição,
DECRETA:
Art. I? É criado Grupo de Trabalho com a finalidade de
coordenar e estabelecer diretrizes para a negociação de débitos
de entidades da Administração Pública Federal, com a seguinte
composição:
I - Secretário-Executivo do Ministério da Economia. Fazenda e Planejamento;
II
Secretário-Executivo do Ministério da Infra-Estrutura;

IH
Assessor Especial da Ministra da Economia, Fazenda e Planejamento, por ela designado; e
IV - Diretor do Departamento de Macroestratégias da Secretaria de Assuntos Estratégicos da Presidência da República.
Parágrafo único. A Coordenação do Grupo caberá ao
Secretário-Executivo do Ministério da Economia, Fazenda e
Planejamento.
Art. 2? O Grupo de Trabalho apresentará, ao final de cada
período de noventa dias, relatório dos resultados obtidos.
Art. 3? Os incisos II e IV do art. 257 do Decreto n:' 99.244111,
de 10 de maio de 1990, passam a vigorar com a seguinte redação:
«Art. 257
.
II - ao Ministério da Economia, Fazenda e Planejamento, o Banco de Roraima S.A., o Banco Nacional de
Crédito Cooperativo S.A., a Companhia Brasileira de

(1) Coleção das Leis. Brasília, 182(3):1911, maio/jun. 1990.
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Infra-Estrutura Fazendária, a Siderurgia Brasileira S.A., o
Instituto Brasileiro do Café e a Fundação Museu do Café;
. .. . . ... . . .. . . ... . .... . . ... . . ... . . . ... . . .. .. . . .. . . .. . . .. .
IV - Ao Ministério da Infra-Estrutura, a Companhia
Siderúrgica de Mogi das Cruzes, a Empresa de Portos do
Brasil S.A., a Companhia Auxiliar de Empresas Elétricas
Brasileiras, a Empresa Brasileira de Transportes Urbanos
a Petrobrás Comércio Internacional S.A. e a Petrobrás Mineração S.A.;

.........................................................
Art. 4?

Este decreto entra em vigor na data de sua pu blí-

cação.

Brasília, 13 de outubro de 1990; 169? da Independência e
102? da República.
FERNANDO COLLOR
Zélia M. Cardoso de Mello
Ozires Silva
DECRETO N? 99.609, DE 13 DE OUTUBRO DE 1990
Transfere a sede da Comieseo de Valores Mobiliários (CVM), para a Cidade de
Breeilíe, Distrito Federal. e dá outras
providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições
que lhe confere o art. 84, itens IV e VI, da Constituição,
DECRETA:
Art. I? É transferida para a Cidade de Brasília, Distrito
Federal, a sede da Comissão de Valores Mobiliários (CVM), autarquia vinculada ao Ministério da Economia, Fazenda e Planejamento.
Art. 2? Ao Superintendente da CVM incumbirá a adoção
de medidas cabíveis para a remoção de pessoal, bem assim para
a transferência dos materiais, equipamentos e demais bens mó·
veis, imprescindíveis ao funcionamento da autarquia. na forma
da legislação específica.
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Art. 3? É fixado em 90 (noventa) dias o prazo para a conclusão das providências de que trata o art. 2? deste decreto.
Art. 4? Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação.
Art. 5? Revogam-se as disposições em contrário.
Brasilia, 13 de outubro de 1990; 169? da Independência e
l02? da República.
FERNANDO COLLOR
Zélia M. Cardoso de Mello
DECRETO N? 99.610, DE 13 DE OUTUBRO DE 1990
Abre aos Orçamentos da União. em
favor do Ministério da Infra-Estrutura,
crédito
suplementar
no
valor
de
Cr$1l.938.317. 000. 00, para reforço de dotações consignadas nos vigentes orçamentos.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição
que lhe confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e da autorização contida no art. I?, inciso I, da Lei n? 8.044, de 15 de junho
de 1990,
DECRETA:
Art. I? Fica aberto aos Orçamentos da União (Lei n?
7.999, de 31 de janeiro de 1990), em favor do Ministério da InfraEstrutura, crédito suplementar no valor de Cr$11.938.317.000,00
(onze bilhões, novecentos e trinta e oito milhões, trezentos e dezessete mil cruzeiros), para atender à programação indicada no
Anexo I deste decreto.
Art. 2? Os recursos necessários à execução do disposto no
artigo anterior são provenientes do excesso de arrecadação das
receitas do Tesouro Nacional, nos termos do parágrafo único do
art. I? da Lei n? 8.044, de 15 de junho de 1990.
Art. 3? Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 4? Revogam-se as disposições em contrário.
Brasilia, 13 de outubro de 1990; 169? da Independência e
102? da República.
FERNANDO COLLOR
Zélia M. Cardoso de Mello

o anexo está publicado no DO

de 15.10.1990, pág. 19526.
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DECRETO N? 99.611, DE 13 DE OUTUBRO DE 1990
Reabre ao Orçamento Fiscal da União
em favor da Presidência da República, pel~
saldo apurado em 31 de dezembro de 1989
crédito especial aberto pelo Decreto
98.431(1), de 22 de novembro de 1989.

n?

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição
que lhe confere o art. 84, inciso IV, e tendo em vista o disPosto
no § 2? do art. 167, ambos da Constituição,
DECRETA:
Art. I? Fica reaberto ao Orçamento Fiscal da União, em
favor da Presidência da República, pelo saldo apurado em 31 de
dezembro de 1989, para aplicação pelo Fundo Nacional de Meio
Ambiente, crédito especial no valor de Cr$30.000.000,00 (trinta
milhões de cruzeiros), autorizado pela Lei n:' 7.866, de 7 de novembro de 1989, e aberto pelo Decreto n? 98.431, de 22 de novembro de 1989, na forma do Anexo I deste decreto.
Art. 2? As classificações constantes do Anexo I deste decreto guardam compatibilidade com aquelas contidas na Lei n?
7.999121, de 31 de janeiro de 1990, e respectivas alterações processadas de acordo com o disposto no § 3? do art. 27 da Lei n?
8.028131, de 12 de abril de 1990, obedecidas as diretrizes do art.
42, § 8?, inciso H, da Lei n? 7.800(41, de 10 de julho
Art. 3? Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 4? Revogam-se as disposições em contrário.
Brasília, 13 de outubro de 1990; 169? da Independência e
102? da República.
FERNANDO COLLOR
Zélia M. Cardoso de Mello

o anexo está publicado no

DO de 15.10.1990, pág , 19528.

(1) Coleção das Leis. Brasília, 181(t.2):3494, nov.Zdez , 1989.
(2) Coleção das Leis. Brasília, 182(1):38, janv/fev. 1990.
(3) Coleção das Leis. Brasília, 182(2, t.l}:742, mar.labr. 1990.
(4) Coleção das Leis. Brasília, 181(4):1539, juL/ago. 1990.
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DECRETO N? 99.612, DE 13 DE OUTUBRO DE 1990
Abre à Presidência da República, em
favor do Estado-Maior das Forças Armadas e Fundo do EMFA, crédito suplementar no valor de Cr$43.479.000,OO, para reforço de dotações consignadas no vigente
orçamento.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição
que lhe confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e da autorização contida no art. 11, inciso I, alínea b, e inciso V, da Lei n?
7.999, de 31 de janeiro de 1990,
DECRETA:
Art. I? Fita aberto à Presidência da República, em favor
do Estado-Maior das Forças Armadas e do Fundo do EMFA,
crédito suplementar no valor de Cr$43.479.000,00 (quarenta e
três milhões, quatrocentos e setenta e nove mil cruzeiros), para
atender à programação constante dos Anexos I e UI deste decreto.
Art. 2? Os recursos necessários à execução do disposto no
artigo anterior decorrerão da incorporação de Recursos de Convênios e da anulação parcial de dotação, na forma dos Anexos
II e IV deste decreto.
Art. 3? Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 4? Revogam-se os Decretos n?s 99.452, de 15 de agosto de 1990, e 99.460, de 16 de agosto de 1990, e as demais disposições em contrário.
FERNANDO COLLOR
Zélia M. Cardoso de Mello
Os anexos estão publicados no DO de 15.10.1990, pág . 19528.

DECRETO N? 99.613, DE 13 DE OUTUBRO DE 1990
Abre à Presidência da República, em
favor do Estado-Maior das Forçrs Armadas, e ao Ministério da Aeronáutica, crédito
suplementar no valor de Cr$40A09.000,OO
para reforço de dotações consignadas no vigente orçamento.
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o

PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição

que lhe confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e da autorização contida no art. 11, inciso I, alínea b, da Lei n? 7.999, de 31

de janeiro de 1990,
DECRETA:
Art. I? Fica aberto à Presidência da República, em faVor
do Estado-Maior das Forças Armadas, e ao Ministério da Aeronáutica, crédito suplementar no valor de Cr$40.409.000,00 (quarenta milhões, quatrocentos e nove mil cruzeiros), para atender

à programação indicada no Anexo I deste decreto.
Art. 2?

Os recursos necessários à execução do disposto no

artigo anterior decorrerão de anulação parcial das dotações indicadas no Anexo II deste decreto, no montante especificado.
Art. 3? Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 4°

Revogam-se as disposições em contrário.

Brasília, 13 de outubro de 1990; 169? da Independência e
102? da República.
FERNANDO COLLOR
Zélia M. Cardoso de Mello
Os anexos estão publicados no DO de 15.10.1990, pág , 19529.

DECRETO N? 99.614, DE 13 DE OUTUBRO DE 1990
Abre à Presidência da República, em
favor do Estado-Maior das Forças Armedas, crédito suplementar no valor de
CrI8.458.000,OO, para reforço de dotações
consignadas no vigente orçamento.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição
que lhe confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e da autori-

zação contida no art. 11, inciso I, alínea b, da Lei n? 7
de janeiro de 1990,

~1J9,

de 31

DECRETA:
Art. I? Fica aberto à Presidência da República, em favor
do Estado-Maior das Forças Armadas, crédito suplementar no
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valor de Cr$8.458.000,00 (oito milhões, quatrocentos e cinqüenta
e oito mil cruzeiros), para atender à programação constante do
Anexo I deste decreto.
Art. 2? Os recursos necessários à execução do disposto no
artigo anterior decorrerão de anulação parcial das dotações indicadas no Anexo Ir deste decreto, no montante especificado.
Art. 3? Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 4? Revogam-se as disposições em contrário.
Brasília, 13 de outubro de 1990; 169? da Independência e
102? da República.
FERNANDO COLLOR
Zélia M. Cardoso de Mello
Os anexos estão publicados no DO de 15.10.1990, pág. 19529.

DECRETO N? 99.615, DE 13 DE OUTUBRO DE 1990
Abre ao Ministério da Justiça, em favor de diversas unidades Orçamentárias, créditos adicionais no valor de
Cr$145.900.000,OO, para reforço de dotações

orçamentárias
orçamento.

consignadas

no

vigente

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição
que lhe confere o artigo 84, inciso IV, da Constituição Federal,
e da autorização contida nos artigos I? e 4? das Medidas Provisórias nr s 208, de 17 de agosto de 1990, e 226, de 19 de setembro
de 1990,
DECRETA:
Art. I? Fica aberto ao Ministério da Justiça, em favor da
Fundação Nacional do Índio, crédito extraordinário no valor de
Cr$130.400.000,00 (cento e trinta milhões e quatrocentos mil cruzeiros), para atender à programação indicada no Anexo I deste
decreto.
Art. 2? Os recursos necessários à execução do disposto no
artigo anterior são provenientes de anulação parcial da dotação
indicada no Anexo Ir deste decreto e no montante especificado.
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Art. 3? Fica aberto ao Ministério da Justiça, em favor da
Secretaria de Polícia Federal, crédito suplementar no valor de
Cr$15.500.000,00 (quinze milhões e quinhentos' mil cruzeiros),
para atender à programação indicada no Anexo III deste decrs.
to.
Art. 4~ Os recursos necessários à execução do disposto no
artigo anterior decorrem da incorporação de recursos provenísn.
tes de convênio celebrado entre a Fundação Nacional do Índio e
a Secretaria de Polícia Federal, nos termos do artigo 4? das Me.
didas Provisórias n?s 208, de 17 de agosto de 1990, e 226, de 19
de setembro de 1990.
Art. 5? Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 6~ Revogam-se as disposições em contrário.
Brasília, 13 de outubro de 1990; 169? da Independência e
102? da República.
FERNANDO COLLOR
Zélia M. Cardoso de Mello
Os anexos estão publicados no DO de 15.10.1990, pags . 19529/19530.

DECRETO N? 99.616, DE 17 DE OUTUBRO DE 1990 ('I
Diepôe sobre a destinação das atribuições e'âo acervo técnico e patrimonial da
Empresa Brasileira de Assistência Técnica
e Extensão Rural (Embrater), em liquidação, e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições
que lhe confere o artigo 84, incisos IV e VI, da Constituição, e
tendo em vista o disposto na Lei n? 8.029, de 12 de abril de 1990,
e no Decreto n? 99.226 de 27 de abril de 1990,
DECRETA:
Art. I? Ficam transferidos as atribuições e o acervo
técnico-patrimonial da Empresa Brasileira de Assistência Técnica e Extensão Rural (Embrater), em liquidação, para os órgãos a seguir enumerados:
(*) Retificado no DO de 19.10.1990 [pág. 3260 deste volume).
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1 - Coordenação das atividades de Assistência Técnica e
Extensão Rural em áreas de Reforma Agrária, para a Secretaria
Nacional da Reforma Agrária (SNRA), do Ministério da Agricultura e Reforma Agrária;
II - Coordenação do Sistema Brasileiro de Assistência
Técnica e Extensão Rural, para a Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (Embrapa), vinculada ao Ministério da
Agricultura e Reforma Agrária.
Art. 2? É autorizada a sub-rogação, aos órgãos mencionados no artigo anterior, dos compromissos assumidos pela Embrater, referentes a convênios e ou contratos mantidos com órgãos de Assistência Técnica e Extensão Rural, de âmbito esta- ,
dual, do Acordo de Projeto (2679-BR), firmado com o Banco
Mundial, nos termos do «Segundo Projeto de Extensão Rural Projeto Embrater/Bird Il», bem como do «Projeto de Apoio à
Organização dos Pequenos Produtores Rurais, EmbraterPNUD/FAO/OIT-BRA/87-010".
Art. 3? O Ministério da Economia, Fazenda e Planejamento adotará as providências necessárias ao remanejamento das
dotações orçamentárias da Embrater referentes a cada subprojeto ou subatividade, para os órgãos mencionados no artigo I?,
mantida a respectiva classificação funcional-programática, inclusive os títulos, descritores, metas e objetivos, bem como a
respectiva classificação por grupos de natureza da despesa, determinados pela Lei n? 7.999, de 31 de janeiro de 1990.
(FI. 2 do decreto que dispõe sobre a destinação das atribuições e do acervo técnico e patrimonial da Empresa Brasileira de
Assistência Técnica e Extensão Rural - Embrater, em liquidação).
Art. 4? Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 5? Revogam-se as disposições em contrário.
Brasília, 17 de outubro de 1990; 169? da Independência e
102? da República.
J

FERNANDO COLLOR

Zélia M. Cardoso de MeJIo
Antônio Cabrera Mano Filho
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DECRETO N? 99.617, DE 1'1 DE OUTUBRO DE 1990
Dispõe sobre o ingresso no The Lo ng.
Term Credit Bank of Japan Ltd., institui_
ção financeira japonesa. no capital do Banco Omega S.A., instituição financeira na.
cionel, sediada no Rio de Janeiro/RJ.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição
que lhe confere o artigo 84, item IV, da Constituição, e tendo
em vista o disposto no artigo 52, parágrafo único, do Ato das
Disposições Constitucionais Transitórias, e no art. lO, § 2?, da
Lei n? 4.595, de 31 de dezembro de 1964,
DECRETA:
Art. I? Fica o The Long-T'erm Credit Bank of Japan Ltd.,
instituição financeira sediada no Japão, autorizado a participar
do capital do Banco Omega S.A., instituição financeira nacional, até o limite de 33,00% do capital votante e 47% do capital
total.
Parágrafo único. O Banco Central do Brasil adotará as
providências necessárias à execução do disposto neste decreto.
Art. 2? Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasilia, 17 de outubro de 1990; 169? da Independência e
102? da República.
FERNANDO COLLOR
Zélia M. Cardoso de Mello

DECRETO N? 99.618, DE 17 DE OUTUBRO DE 1990
Aprova a Estrutura Regimental da
'Secretaria da Ciência e Tecnologia da
Presidência da República, e dá outras
providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições
que lhe confere o art. 84, incisos IV e VI, da Constituição, e tendo em vista o disposto nos arts. 27, § 5?, e 57 da Lei n? 8.028, de
12 de abril de 1990,
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DECRETA:
Art. I? Ficam aprovados a Estrutura Regimental, o Quadro Demonstrativo de Cargos em Comissão e Funções de Confiança e a Lotação Ideal da Secretaria da Ciência e Tecnologia
da Presidência da República (SCT/PR), constantes dos Anexos
I a lU deste decreto.
Art. 2? Os regimentos internos dos órgãos da SCT IPR serão aprovados pelo Secretário da Ciência e Tecnologia e publicados no Diário Oficial da União.
Art. 3?

Este decreto entra em vigor na data de sua publi-

cação.

Art. 4~ Revogam-se as disposições em contrário, especialmente os Decretos n? s:
I U UI
IV
V
VI
VII VIII
IX
X
XI
XII XIII XIV XV XVI XVII XVIII XIX -

31.672, de 29 de outubro de 1952;
68.532, de 22 de abril de 1971;
84.067, de 8 de outubro de 1979;
84.266, de 5 de dezembro de 1979;
85.134, de 15 de setembro de 1980;
85.790, de 6 de março de 1981;
87.583, de 20 de setembro de 1982;
87.701, de 14 de outubro de 1982;
87.980, de 23 de dezembro de 1982;
90.755, de 27 de dezembro de 1984;
91.146, de 15 de março de 1985;
91.230, de 6 de maio de 1985;
91.231, de 6 de maio de 1985;
91.582, de 29 de agosto de 1985;
91.994, de 28 de novembro de 1985;
92.365, de 4 de fevereiro de 1986;
93.242, de 9 de setembro de 1986;
93.483. de 29 de outubro de 1986;
93.944, de 16 de janeiro de 1987;
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xx - 93.945, de 16 de janeiro de 1987;
XXI - 94.236, de 15 de abril de 1987;
XXII - 94.441, de 11 de junho de 1987;
XXIII
94.448, de 16 de junho de 1987;
XXIV - 95.237, de 13 de novembro de 1987;
XXV - 95.659, de 22 de janeiro de 1988;
XXVI
96.931, de 4 de outubro de 1988;
XXVII - 97.472, de 23 de janeiro de 1989;
XXVIII - 97.733, de 9 de maio de 1989.
Brasília, 17 de outubro de 1990; 169? da Independência e
102? da República.
FERNANDO COLLOR
Jarbas Passarinho
ANEXO I
(Decreto n? 99.618, de 17 de outubro de 1990)
Estrutura Regimental
Secretaria da Ciência e Tecnologia
da Presidência da República

CAPÍTULO I
Da Natureza e Finalidade
Art. 1? A Secretaria da Ciência e Tecnologia da Presidência da República (SCT/PR), órgão de assistência direta e imediata ao Presidente da República, tem por finalidade planejar,
coordenar, supervisionar e controlar as atividades de ciência e
de tecnologia. inclusive tecnologia industrial básica, as atividades de pesquisa e desenvolvimento em áreas prioritárias, bem
como a formulação e a implementação da política de informática
e automação, competindo-lhe:
I - desenvolver as atividades de fomento, diretamente
ou em articulação com outras entidades do Sistema Nacional de
Desenvolvimento Científico e Tecnológico;
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II - promover o desenvolvimento do patrimônio científico
e tecnológico e projetos de cooperação e intercâmbio;
IH - prover os serviços de secretaria-executiva do Conselho Nacional de Ciência e Tecnologia e do Conselho Nacional de
Informática e Automação;
IV - planejar, coordenar, supervisionar e controlar -as
políticas nacionais de atualização e de desenvolvimento tecnológico;
V - executar programas de apoio à formação de recursos
humanos para ciência e tecnologia;

VI - acompanhar e avaliar os resultados e divulgar informações sobre ciência e tecnologia.

CAPÍTULO II
Da Estrutura Regimental
Art. 2? A SCT/PR tem a seguinte estrutura regimental:
I -

órgãos de assistência direta e imediata ao Secretário:

a) Gahinete;
b) Coordenações de Assuntos Especiais;
II -

órgãos setoriais:

a) Assessoria Jurídica;

Coordenação Geral de Administração;
c) Coordenação de Modernização e Informática;
b)

III - órgãos singulares:
a) Departamento de Planejamento;
b) Departamento de Coordenação dos Órgãos de Execução;
c) Departamento de Coordenação de Programas;
d) Departamento de Tecnologia;
e) Departamento de Politica de Informática e Automação;
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília. 182(5):3027-3363, set./out. 1990.
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f) Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe}:
g) Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia (Inpa);
h) Instituto Nacional de Tecnologia (INT);

IV - órgãos colegiados:
a) Conselho Nacional de Ciência e Tecnologia (CCT):
b) Conselho Nacional da Informática e Automação (Conin):
V -

entidades vinculadas:

a) fundações:

1. Conselho Nacional de Desenvolvimento Cientifico e
Tecnológico (CNPq);
,
2. Fundação Centro Tecnológico para Informática:
b) empresa pública: Financiadora de Estudos e Projetos
(Finep).

CAPÍTULO UI
Da Competência das Unidades

Seção I
Dos Órgãos de Assistência Direta e Imediata
ao Secretário

Art. 3? Ao Gabinete compete assistir ao Secretário da
Ciência e Tecnologia em sua representação social e política e
incumbir-se do preparo e despacho do seu expediente pessoal,
bem assim das atividades de comunicação social e assuntos parlamentares e, ainda, providenciar a publicação e a divulgação
das matérias de interesse da SCT IPR.
Art. 4? As Coordenações de Assuntos Especiais compete
assistir ao Secretário na formulação de projetos específicos e no
exame de assuntos que requeiram a aplicação de conhecimentos
especializados.
Co!. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasüia, 182(5):3027-3363, set.lout. 1990.
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Seção II
Dos Órgãos Setoriais
Art. 5? À Assessoria Jurídica, diretamente subordinada
ao Secretário, compete assessorá-lo em assuntos de natureza
jurídica e, especialmente:
I - cumprir e velar pelo cumprimento da orientação normativa emanada da Consuitoria-Geral da República;
U - assistir ao Secretário no controle da legalidade dos
atos da Administração, mediante:
a) o exame de antepropostas, anteprojetos, projetos e minutas de atos normativos outros, de iniciativa da SCT/PR;
b) a elaboração de atos, quando isso lhe solicite o Secretá-

rio;
c) a proposta de declaração de nulidade de ato administrativo praticado no âmbito da SCT/PR;

UI -

examinar minutas de edital de licitação, contratos,

acordos, convênios ou ajustes que devam ser assinados pelas

autoridades da SCT IPR;
IV - fornecer subsídios para defesa dos direitos e interesses da União e prestar informações ao Poder Judiciário, quando
solicitada;
V - coordenar as atividades jurídicas da SCT/PR e supervisionar as de suas entidades vinculadas.
Art. 6? À Coordenação Geral da Administração compete
executar as atividades referentes à administração de material,
obras, transportes, patrimônio, comunicações administrativas,
recursos humanos e financeiros, orçamento, apoio administrativo e à conservação e manutenção dos imóveis utilizados pelos
órgãos da SCT IPR.
Art. 7? À Coordenação de Modernização e Informática
compete implementar as atividades referentes aos sistemas de
modernização administrativa, administração de recursos e informação e informática, bem como documentação, visando a dar
suporte aos processos de decisão e ação das unidades da

SCT/PR.
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Seção III
Dos Órgãos Singulares
Art. 8? Ao Departamento de Planejamento compete coordenar e executar as ações de planejamento e avaliação necessá.
rias à formulação da política nacional de ciência e tecnologia e
ao acompanhamento da sua execução, bem assim promover estudos e preparar subsídios para a elaboração das diretrizes
normas, planos e orçamentos a ela relativos.
•
da política nacional de ciência e tecnologia e ao acornp anhamon,
to da sua execução, bem assim promover estudos e preparar
subsídios para a elaboração das diretrizes, normas, planos e oro
çamentos a ela relativos.
Art. 9? Ao Departamento de Coordenação dos Órgãos de
Execução compete coordenar as atividades dos órgãos de execução de ciência e tecnologia, subordinados ou vinculados à
SCT/PR.
Art. 10. Ao Departamento de Coordenação de Programas
compete coordenar e supervisionar as ações de fomento em ciência e tecnologia e a implementação de programas prioritários,
visando à consecução da política nacional de ciência e da tecnologia.
Art. 11. Ao Departamento de Tecnologia compete propor,
coordenar e acompanhar a política nacional de desenvolvimento
tecnológico, compreendendo, em especial, ações e programas
voltados para a capacitação tecnológica da empresa brasileira,
visando à elevação da eficiência produtiva e à melhoria do padrão de qualidade dos bens e serviços produzidos no Pais.
Art. 12. Ao Departamento de Política de Informática e
Automação compete propor, coordenar e acompanhar as medidas necessárias à execução da política nacional de informática e
automação, analisar projetos de desenvolvimento e de produção
de bens e serviços e informática e as solicitações de importação
desses bens e serviços, analisar as propostas de concessão de
benefícios fiscais, financeiros ou de qualquer outra natureza por
parte dos órgãos e entidades da Administração Pública Federal
e projetos do setor de informática.
Art. 13. Ao INPE compete promover e executar pesquisas
científicas e de desenvolvimento tecnológico nos campos da
CoL Leis Hep. Fed. Brasil. Brasília, 182(5):3027-3363. set./out. 1990.
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ciência espacial e da atmosfera, da meteorologia, das aplicações
espaciais e da engenharia e tecnologia espacial, bem assim em
domínios correlatos.

Art. 14. Ao INPA compete promover e executar estudos,
pesquisas científicas e de desenvolvimento tecnológico relacionadas com o meio ambiente natural e com os sistemas sóciosculturais da Região Amazônica e realizar atividades de extensão, com vistas à aplicação do conhecimento científico e tecnológico regional.
Art. 15. Ao INT compete promover e executar pesquisas,
atividades de apoio e serviços tecnológicos para o setor, com
ênfase para as novas tecnologias necessárias ao permanente
aprimoramento dos bens e serviços da indústria nacional.

Seção IV

Dos Órgãos Colegiados
Art. 16. Ao CCT compete exercer as atribuições previstas
na legislação pertinente.
Art. 17. Ao.Conin compete exercer as atribuições de que
trata a Lei n? 7.232, de 29 de outubro de 1984, e modificações
posteriores.
CAPÍTULO IV
Das Atribuições dos Dirigentes
Seção I

Do Secretário
Art. 18.

Ao Secretário incumbe:

I - dirigir, coordenar e supervisionar as atividades da
SCT/PR; .
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II - exercer a supervisão das entidades vinculadas à
SCT/PR;

UI - praticar os atos de gestão relativos ao Fundo de Atividades para a Amazônia (FAAM), Fundo de Atividades Espaciais (FAESi, Fundo para Atividades de Informática (FAlI,
Fundo de Amparo e Tecnologia [Funat] e Fundo Nacional de
Desenvolvimento Cientifico e Tecnológico (FNDCT);
IV - delegar atríbuições, especificando a autoridade delegada e os limites da delegação;
V - praticar os demais atos necessários à consecução das
finalidades da SCT IPR;

VI - encaminhar à Presidência da República os planos de
ação anual e plurianual da SCTIPR.

Seção Il
Dos Demais Dirigentes

Art. 19. Ao Chefe de Gabinete, Assessor-Chefe, aos Diretores e Coordenadores incumbe planejar. dirigir. coordenar e
orientar a execução das atividades das respe .cívas unidades e
exercer outras atribuições que lhes forem cometidas.
Parágrafo único. Ao Secretário-Adjunto incumbe exercer
as atribuições que lhe forem delegadas pelo Secretário.

CAPÍTULO V
Das Disposições Gerais
Art. 20. Ficam transferidas ou incorporadas à SCT IPR as
Tabelas de Especialistas:
I -

da extinta Secretaria Especial de Informática;

11 - dos institutos que passaram a integrar a estrutura regimental da SCT IPR.
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ANEXO II DO DECRETO N? 99.618/90
Secretaria da Ciência e Tecnologia
a)

Quadro Demonstrativo de Cargos em Comissão e
Funções de Confiança
Unidade

Secretaria da Ciência
e Tecnologia

Coordenação de
Assuntos Especiais
Gabinete
Assessoria

Serviço de Apoio
Assessoria J urfdica
Coordenação Geral de
Administração

Divisão
Coordenação de
Modernização e Informática
Serviço
Departamento de
Planejamento

N? Cargos!
Funções

Divisão
Departamento de
Coordenação dos Órgãos
de Execução
Coordenação Geral

2

101.6
101.5
102.4

101.3
101.4
101.3

2

Coordenador

1
1

Chefe
Chefe

2

Assessor
Chefe
Chefe
Chefe
Assessor

102.2

1
1
4

Coordenador Geral
Assessor
Chefe

101.4
102.1
101.2

1
4

Coordenador
Chefe

101.3

1

Diretor
Assessor
Coordenador Geral
Assessor
Chefe

101.5

5

Diretor
,Assessor
Coordenador Geral
Assessor
Chefe

101.5
102.2
101.4
102.1
101.2

1
2
2
2
5

Diretor
Assessor
Coordenador Geral
Assessor
Chefe

101:5
102.2
101.4

1
2

Diretor
Assessor

101.5
102.2

1
45
1
3

2
2
5

1
2
2

2
Divisão
Departamento de Coordenação
de Programas
Coordenação Geral
Divisão
Departamento de
Tecnologia

DAS/DI

Secretário
Secretário-Adjunto
Assessor Especial

1
1

2

Coordenação Geral

Denominação

102.2
101.1

Dl
101.4

101.1

102.2
101.4
102.1
101.2

102~1

101.2
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Unidade

Coordenação Geral
Divisão
Departamento de Política
de Infonnática e
Automação

Coordenação Geral
Divisão
Instituto Nacional de
Pesquisas Espaciais

Gabinete do Diretor
Coordenação
Assessoria Jurídica
Coordenação Geral

N? Cargos/
Funções

Assessoria Jurídica
Assessoria de Tecnologia
e Extençãc
Coordenação de
Planejamento
Coordenação Geral dos
Cursos de Pós-Graduação
Coordenação de Cursos de
Pós-Graduação
Coordenação
Núcleo de Pesquisa
Serviço
Instituto Nacional de
Tecnologia
Assessoria J urtdica
Coordenação
Coordenação Geral
Divisão
Serviço

DAS/DI

2
2
5

Coordenador Geral
Assessor
Chefe

101.4
102.1
101.2

1
2
3
3
9

Diretor
Assessor
Coordenador Geral
Assessor
Chefe

101.5
102.2
101.4
102.1
101.2

1
1
1
3
1
3
3

Diretor
Assessor
Chefe
Coordenador
Chefe
Coordenador Geral
Assessor
Gerente de Programas
Chefe
Chefe
Chefe
Chefe
Chefe
Chefe

101.5
r02.2
101.3
101.3
101.3
101.4
102.1
101.3
101.3
101.3
101.2
101.2
101.2

Diretor
Chefe
Chefe
Assessor
Chefe

101.5
101.3
101.3
102.2
101.3

Chefe

101.3

1

Coordenador

101.3

1

Coordenador

101.3

7
15
3

Chefe
Coordenador
Chefe
Chefe

101.2
101.3
101.2
101.1

Diretor
Assessor
Chefe
Coordenador
Coordenador Geral
Chefe
Chefe

101.5
102.2
101.3
101.3
101.4
101.2
101.1

4

Laboratório
Centro
Laboratório Associado
Centro Regional
Divisão
Serviço
Instituto Nacional de
Pesquisas da Amazônia
Gabinete do Diretor
Assessoria

Denominação

1
3
4

2
12
17
1
1
1
3
1

4

1
1
1
3
3
13
3
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ANEXO II AO DECRETO N? 99.618/90
Secretaria da Ciência e Tecnologia
b) Quadro Demonstrativo de Custo/Função
Código
Cargo/Função

Quantidade de
Cargos/Funções

Valor Total
Em Crs

Valor Unitário
Em Cr$

DAS
101.6
101.5
101.4
101.3
101.2
101.1

1
9
20
42
74
29

86.356,60

37.375,88

86.356,60
667.561,41
1.273.600,60
2.295.100,50
3.389.505,62
1.083.900,52

102.4
102.2
102.1

2
20
15

63.630,03
45.804,13
37.375,83

127.360,06
916.082,60
560.638,20

74.173,49
63.680,03
54.675,25
45.804,13

212

subtotal

45

DI

10.400.106,11
8.212,27

369.552,15
10.769.658,26

257

Total

ANEXO III AO DECRETO N? 99.618/90
Tabela de Lotação Ideal
Presidência da República (PR)
Secretaria da Ciência e Tecnologia (SCI)
Carreiras
Denominação

Lotação

Código

Técnicos Especialistas de Nível Médio
Técnicos Especialistas de Nível Superior

Ideal

Fim

Meio

Tal.

1.798
2.080

55
120

1.853
2.200

1.853
2.200

2
3

2
3

Pesquisa Cientifíca e Tecnológica
Pesquisador em Ciências Sociais e Humanas

LT-PCT-2ü3

Artesanato
Artífice de Carpintaria e Marcenaria
Artífice de Eletricidade e Comunicação

LT-ART-7ü4
LT-ART-703

2
3
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Carreira
Denominação

Código

Artífice de Mecânica
Artífice de Estruturas de Obras e
Metalurgia
Serviços Auxiliares
Agente Administrativo
Datilógrafo

LT-ART-702

1

LT-ART-751

1

LT-SA-BOl

LT-SA·S08

Outras Atividades de Nível Superior
Administrador
Assistente Social
Bibliotecário
Economista
Engenheiro
Engenheiro Agrônomo

Fim

LT-NS-923
LT-NS-930

LT-NS-932
LT-NS-922
LT-NS-916
LT-NS-912

Meio

Lotação
Ideal

Tal.

21
1

26
13

47
14

47

2
1
1

8
1

10
2
1
2
2
1
1
11
4
1

1
2
1
2
2
1
1
11

6

6

2
1
4
3
1

2
1

2
2

1
1

14

Psicólogo

LT-NS-907

Químico
Técnico em Assuntos Educacionais
Técnico em Comunicação Social

LT-NS-921
LT-NS-931

Serviços Jurtdicos
Assistente Jurídico

LT-SJ-l102

Outras Atividades de Nível Médio
Agente de Mecanização e Apoio
Agente de Telecomunicações e Eletricidade
Agente de Vigilância
Auxiliar Operacional de Serviços Diversos
Tecnologista

LT·NM-IOOG
LT-NM-IOlS
LT-NM-I027
LT-NM-I043
LT-NM-I045

4
1
1

2

LT·TP-1202
LT-TP-1201

7
1

6
1

13
2

13
2

5

5

5

250

4.194

4.194

LT-NS-927

11
2
1

2

5

2

1

4

1

4

3
1

Serviço de Treneporte Oticiel e Portaria
Agente de Portaria
Motorista Oficial

Arquivo
Arquivista
Totais

LT·AR·2301
3.944

DECRETO N? 99.619, DE 18 DE OUTUBRO DE 1990
Altera o prazo de que trata o parágrafo
único do art. 6f' do Decreto 99.161(1), de 13
de março de 1990.

(1) Coleção das Leis. Brasília, 182(2, t.2):1414, mar./abr. 1990.
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o PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição
que lhe confere o art. 84, inciso IV, da Constituição,
DECRETA:
Art. I? O prazo limite de que trata o parágrafo único do
art. 6? do Decreto n? 99.167, de 13 de março de 1990, passa a ser
de 30 de novembro de 1990.
Art. 2? Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 3? Revogam-se as disposições em contrário-,
Brasília, 18 de outubro de 1990; 169? da Independência e
102? da República.
FERNANDO COLLOR
Zélia M. Cardoso de .Mello
DECRETO N? 99.620, DE 18 DE OUTUBRO DE 1990
Transfere para a Secretaria do Desenvolvimento Regional (SDR), da Presidência
deRepúblíce, as dotações orçamentárias a
cargo da Superintendência do Desenvolvimento da Região Centro-Oeste (Sudeco) e
da Superintendência do Desenvolvimento
da Região Sul (Sudesul), autarquias em extinção.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição
que lhe confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e tendo em
vista o disposto na Lei n? 8.029, de 12 de abril de 1990,
DECRETA:
Art. I? Ficam transferidos à Secretaria do Desenvolvimento Regional (SDR), da Presidência da República, o acervo patrimonial e os documentos, bem como atribuições que estavam a
cargo da Superintendência do Desenvolvimento da Região
Centro-Oeste (Sudeco) e da Superintendência do Desenvolvimento da Região Sul (Sudesul), ambas em extinção.
Art. 2? O Ministério da Economia, Fazenda e Planejamento (MEFP) adotará as providências necessárias ao remanejamento das dotações orçamentárias da Sudeco e Sudesul, constantes
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 182(5):3027·3363, set./out. 1990.
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dos Anexos I e II deste decreto, para a SDR, mantida a respecti_
va classificação, metas e objetivos, determinados na Lei n? 7.999
de 31 de janeiro de 1990.
'
Art. 3? É autorizada a sub-rogação à SDR dos compromj.;
sos assumidos pela Sudeco e pela Sudesul, para execução das
obras e serviços referentes às atribuições transferidas, que não
forem rescindidos ou liquidados durante o processo de extinção.
Art. 4? Este decreto entra em vigor na datade sua publicação.

Art. 5? Revogam-se o Decreto n? 99.474, de 24 de agosto de
1990, e demais disposições em contrário.
Brasilia, 18 de outubro de 1990; 169? da Independência e
102? da República.
FERNANDO COLLOR
Zélia M. Cardoso de Mello
Os anexos estão publicados no DO de 19.10.1990, pág. 19933.

DECRETO N? 99.621, DE 18 DE OUTUBRO DE 1990
Aprova a Estrutura Regimental do Mi·
nieterio da Agricultura e Reforma Agrária,
e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição
que lhe confere o art. 84, incisos IV e VI, da Constituição, e tendo em vista o disposto nos arts. 27, § 5?, e 57, da Lei n? 8.028,
de 12 de abril de 1990,
DECRETA:
Art. I? Ficam aprovados a Estrutura Regimental, o Qua·
dro Demonstrativo de. Cargos em Comissão e Funções de Confiança e a Lotação Ideal do Ministério da Agricultura e Reforma
Agrária, constantes dos Anexos I a III deste Decreto.
Art. 2? Os regimentos internos dos órgãos do Ministério
serão aprovados pelo Ministro de Estado da Agricultura e Re·
forma Agrária e publicados no Diário Oficial da União.
Art. 3? Este decreto entra em vigor na data de sua publi·
cação.
CoL Leis Rep. Fed. Brasil. Brasília, 182(5):3027-3363, set.Zout. 1990.
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Art. 4? Revogam-se as disposições em contrário. especialmente os Decretos nf' s:

I
II III IV
V
VI
VII
VIII
IX X XI XII XIII
XIV XV XVI
XVII
XVIII
XIX
XX
XXI XXII XXIII XXIV XXV
XXVI XXVII XXVIII
XXIX XXX XXXI XXXII XXXIII XXXIV XXXV XXXVI XXXVII XXXVIII -

1.606, de 29 de dezembro de 1906;
11.509, de 4 de março de 1915;
19.448, de 3 de dezembro de 1930;
1.962, de 14 de setembro de 1937;
1.969, de 15 de setembro de 1937;
1.973-A, de 20 de setembro de 1937;
2.007, de 4 de outubro de 1937;
2.013, de 5 de outubro de 1937;
2.016, de 5 de outubro de 1937;
2.017, de 5 de outubro de 1937;
2.018, de 5 de outubro de 1937;
2.052, de 19 de outubro de 1937;
2.075, de 25 de outubro de 1937;
2.076, de 25 de outubro de 1937;
2.081, de 25 de outubro de 1937;
2.082, de 25 de outubro de 1937;
2.083, de 25 de outubro de 1937;
2.084, de 25 de outubro de 1937;
2.085, de 25 de outubro de 1937;
2.086, de 25 de outubro de 1937;
2.087, de 25 de outubro de 1937;
2.088, de 25 de outubro de 1937;
2.117, de 9 de novembro de 1937;
2.138, de 23 de novembro de 1937;
2.160, de 7 de dezembro de 1937;
2.162, de 7 de dezembro de 1937;
2.163, de 8 de dezembro de 1937;
2.164, de 8 de dezembro de 1937;
2.173, de 13 de dezembro de 1937;
2.174, de 13 de dezembro de 1937;
20.319, de 3 de janeiro de 1946;
20.320, de 3 de janeiro de 1946;
20.321, de 3 de janeiro de 1946;
20.322, de 3 de janeiro de 1946;
20.323, de 3 de janeiro de 1946;
20.324, de 3 de janeiro de 1946;
20.326, de 3 de janeiro de 1946;
20.327, de 3 de janeiro de 1946;
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XXXIX
XL
XLI
XLII
XLIII
XLIV
XLV
XLVI
XLVII
XLVIII
XLIX
L
LI
LII
LIII
LIV
LV
LVI
LVII
LVIII
LVIX
LX
LXI
LXII
LXIII
LXIV
LXV
LXVI
LXVII
LXVIII
LXIX
LXX
LXXI
LXXII
LXXIII
LXXIV
LXXV
LXXVI
LXXVII
LXXVIII
LXXIX

-

-

-

-

20.328,
20.329,
20.330,
20.386,
20.586,
21.406,
21.424,
21.611,
21.696,
21.886,
22.471,
22.472,
22.752,
22.753,
22.754,
23.329,
23.508,
23.509,
24.015,
24.514,
24.634,
24.648,
24.678,
24.679,
24.889,
24.940,
24.996,
25.167,
25.179,
25.242,
25.305,
25.408,
25.409,
25.477,
26.468,
26.881,
27.460,
28.013,
29.123,
29.339,
30.169,

de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de

3 de janeiro de 1946;
3 de janeiro de 1946;
3 de janeiro de 1946;
11 de janeiro de 1946;
13 de fevereiro de 1946;
9 de julho de 1946;
13 de julho de 1946;
12de agosto de 1946;
21 de agosto de 1946;
30 de setembro de 1946;
20 de janeiro de 1947;
20 de janeiro de 1947;
11 de março de 1947;
11 de março de 1947;
11 de março de 1947;
14 de julho de 1947;
18 de agosto de 1947;
18 de agosto de 1947;
10 de novembro de 1947;
12 de fevereiro de 1948;
4 de março de 1948;
10 de março de 1948;
16 de março de 1948;
16 de março de 1948;
28 de abril de 1948;
10 de maio de 1948;
26 de maio de 1948;
I? de julho de 1948;
5 de julho de 1948;
19 de julho de 1948:
3 de agosto de 1948;
30 de agosto de 1948;
30 de agosto de 1948;
10 de setembro de 1948;
15 de março de 1949;
13 de julho de 1949;
21 de novembro de 1949;
19 de abril de 1950;
12 de janeiro de 1951;
12 de março de 1951;
16 de novembro de 1951;

Col. Leis Rep. Fed. Brasil; Brasília, 182(5);3027-3363, set.lout. 1990.

3279
LXXX
LXXXI
;~XXXII

LXXXIII
LXXXIV
LXXXV
LXXXVI
LXXXVII
LXXXVIII
LXXXIX
XC
XCI
XCII
XCIII
XCIV
XCV
XCVI
XCVII
XCVIII
XCIX
C
CI
CII
CIII
CIV
CV
CVI
CVII
CVIII
CIX
CX
CXI
CXII
CXIII
CXIV
CXV
CXVI
CXVII
CXVIII
CXIX
CXX

30.218, de 29 de novembro de 1951;
30.502, de I? de fevereiro de 1952;
30.512, de 7 de fevereiro de 1952;
30.754, de 14 de abril de 1952;
- 30.755, de 14 de abril de 1952;
- 31.011, de 19 de junho de 1952;
- 31.049, de 26 de junho de 1952;
- 31.063, de 2 de julho de 1952;
- 31.092, de 7 de julho de 1952;
- 31.128, de 11 de julho de 1952;
- 31.323, de 21 de agosto de 1952;
- 31.499, de I? de outubro de 1952;
- 31.777, de 13 de novembro de 1952;
- 31.778, de 13 de novembro de 1952;
- 31.849, de 26 de novembro de 1952;
- 31.932, de 17 de dezembro de 1952;
-32 .. 103, de 19 de janeiro de 1953;
- 3,2.184, de 4 de fevereiro de 1953;
- 32.568, de 9 de abril de 1953;
- 32.584, de 16 de abril de 1953;
- 32.661, de 30 de abril de 1953;
- 32.701, de 4 de maio de 1953;
- 32.950, de 3 de junho de 1953;
- 33.074, de 17 de junho de 1953;
- 33.167, de 25 de junho de 1953;
- 33.279, de 13 de julho de 1953;
- 33.317, de 16 de julho de 1953;
- 33.356, de 22 de julho de 1953;
- 33.961, de 30 de setembro de 1953;
- 34.580, de 12 de novembro de 1953;
- 34.624, de 16 de novembro de 1953;
- 34.649, de 18 de novembro de 1953;
- 34.650, de 18 de novembro de 1953;
- 34.720, de 30 de novembro de 1953;
- 34.821, de 17 de dezembro de 1953;
- 34.822, de 17 de dezembro de 1953;
- 34.833, de 18 de dezembro de 1953;
- 34.847, de 29 de dezembro de 1953;
34.928, de 13 de janeiro de 1954;
- 35.243, de 22 de março de 1954;
- 35.359, de 9 de abril de 1954;
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CXXI
CXXIl
CXXIlI
CXXIV
CXXV
CXXVI
CXXVIl
CXXVIlI
CXXIX
CXXX
CXXXI
CXXXIl
CXXXIIl
CXXXIV
CXXXV
CCXL
CCXLI
CCXLIl
CCXLIlI
CCXLIV
CCXLV
CCXLVI
CCXLVIl
CCXLVIlI
CCXLIX
CCL
CCLI
CCLIl
CCLIlI
CCLIV
CCLV
CCLVI
CCLVIl
CCLVIIl
CCLIX
CCLX
CCLXI
CCLXIl
CCLXIlI
CCLXIV
CCLXV

-

-

-

-

-

-

35.360, de 9 de abril de 1954;
35.361, de 9 de abril de 1954;
35.365, de 12 de abril de 1954;
35.405, de 26 de abril de 1954;
35.447, de 30 de abril de 1954;
35.557, de 26 de maio de 1954;
35.881, de 21 de julho de 1954;
35.984, de 5 de agosto de 1954;
36.491, de 23 de novembro de 1954;
37.583, de 11 de julho de 1955;
37.693, de 5 de agosto de 1955;
38.188, de 3 de novembro de 1955;
38.209, de 10 de novembro de 1955;
38.244, de 10 de novembro de 1955;
38.654, de 25 de janeiro de 1956;
46.074, de 19 de maio de 1959;
46.075, de 19 de maio de 1959;
46.078, de 19 de maio de 1959;
46.079, de 19 de maio de 1959;
46.080, de 19 de maio de 1959;
46.167, de 5 de junho de 1959;
46.168, de 5 de junho de 1959;
46.169, de 5 de junho de 1959;
46.281, de 29 de junho de 1959;
46.337, de I? de julho de 1959;
46.338, de I? de julho de 1959;
46.528, de 29 de julho de 1959;
46.618, de 14 de agosto de 1959;
46.758, de 31 de agosto de 1959;
46.818, de 15 de setembro de 1959;
46.819, de 15 de setembro de 1959;
46.820, de 15 de setembro de 1959;
46.821, de 15 de setembro de 1959;
46.870, de 16 de setembro de 1959;
46.918, de 30 de setembro de 1959;
46.973, de 7 de outubro de 1959;
46.974, de 7 de outubro de 1959;
46.975, de 7 de outubro de 1959;
47.000, de 12 de outubro de 1959;
47.077, de 22 de outubro de 1959;
47.079, de 22 de outubro de 1959;
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CCLXVI
CCLXVII
CCLXVIII
CCLXIX
CCLXX
CCLXXI
CCLXXII
CCLXXIII
CCLXXIV
CCLXXV
CCLXXVI
CCLXXVII
CCLXXVIII
CCLXXIX
CCLXXX
CCLXXXI
CCLXXXII
CCLXXXIII
CCLXXXIV
CCLXXXV
CCLXXXVI
CCLXXXVII
CCLXXXVIII
CCLXXXIX
CCXC
CCXCI
CCXCII
CCXCIII
CCXCIV
CCXCV
CCXCVI
CCXCVII
CCXCVIII
CCXCIX
CCC
CCCI
CCCII
CCCIII
CCCIV
CCCV
CCCVI

-

47.080,
47.086,
47.158,
47.231,
47.233,
47.368,
47.440,
47.490,
47.571,
47.620,
47.621,
47.705,
47.765,
47.766,
47.924,
47.928,
48.032,
48.101,
48.103,
48.156,
48.157,
48.259,
48.322,
48.327,
48.429,
48.439,
48.441,
48.455,
48.486,
48.493,
48.494,
48.495,
48.496,
48.497,
48.498,
48.499,
48.500,
48.501,
48.502,
48.503,
48.504,

de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de

22 de outubro de 1959;
22 de outubro de 1959;
29 de outubro de 1959;
16 de novembro de 1959;
16 de novembro de 1959;
4 de dezembro de 1959;
16 de dezembro de 1959;
24 de dezembro de 1959;
31 de dezembro de 1959;
15 de janeiro de 1960;
15 de janeiro de 1960;
23 de janeiro de 1960;
8 de fevereiro de 1960;
8 de fevereiro de 1960;
14 de março de 1960;
14 de março de 1960;
5 de abril de 1960;
12 de abril de 1960;
12 de abril de 1960;
10 de maio de 1960;
10 de maio de 1960;
2 de junho de 1960;
20 de junho de 1960;
21 de junho de 1960;
24 de junho de 1960;
28 de junho de 1960;
28 de junho de 1960;
30 de junho de 1960;
9 de julho de 1960;
11 de julho de 1960;
11 de julho de 1960;
11 de julho de 1960;
11 de julho de 1960;
11 de julho de 1960;
11 de julho de 1960;
11 de julho de 1960;
11 de julho de 1960;
11 de julho de 1960;
11 de julho de 1960;
11 de julho de 1960;
11 de julho de 1960;
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CCCVII
CCCVIII
CCCIX
CCCX
CCCXI
CCCXII
CCCXIII
CCCXIV
CCCXV
CCCXVI
CCCXVII
CCCXVIII
CCCXIX
CCCXX
CCCXXI
CCCXXII
CCCXXIII
CCCXXIV
CCCXXV
CCCXXVI
CCCXXVII
CCCXXVIII
CCCXXIX
CCCXXX
CCCXXXI
CCCXXXII
CCCXXXIII
CCCXXXIV
CCCXXXV
CCCXXXVI
CCCXXXVII
CCCXXXVIII
CCCXXXIX
CCCXL
CCCXLI
CCCXLII
CCCXLIII
CCCXLIV
CCCXLV
CCCXLVI

-

-

-

48.505, de 11 de julho de 1960;
48.507, de 11 de julho de 1960;
48.508, de 11 de julho de 1960;
48.509, de 11 de julho de 1960;
48.511, de 11 de julho de 1960;
48.513, de 12 de julho de 1960;
48.805, de 12 de agosto de 1960;
48.914, de I? de setembro de 1960;
48.921, de 8 de setembro de 1960;
48.935, fie 13 de setembro de 1960;
48.947, de 15 de setembro de 1960;
48.958, de 16 de setembro de 1960;
49.150, de 27 de outubro de 1960;
49.184, de I? de novembro de 1960;
49.214, de 12 de novembro de 1960;
49.274, de 17 de novembro de 1960;
49.275, de 17 de novembro de 1960;
49.276, de 17 de novembro de 1960;
49.277, de 17 de novembro de 1960;
49.278, de 17 de novembro de 1960;
49.279, de 17 de novembro de 1960;
49.280, de 17 de novembro de 1960;
49.349, de 26 de novembro de 1960;
49.433, de 5 de dezembro de 1960;
49.448, de 6 de dezembro de 1960;
49.472, de 7 de dezembro de 1960;
49.491, de 9 de dezembro de 1960;
49.493, de 9 de dezembro de 1960;
49.545, de 16 de dezembro de 1960;
49.804, de 31 de dezembro de 1960;
49.837, de 6 de janeiro de 1961;
49.908, de 12 de janeiro de 1961;
49.909, de 12 de janeiro de 1961;
49.910, de 12 de janeiro de 1961;
50.065, de 25 de janeiro de 1961;
50.077, de 25 de janeiro de 1961;
50.078, de 25 de janeiro de 1961;
50.186, de 28 de janeiro de 1961;
50.953, de 14 de julho de 1961;
007, de 22 de setembro de 1961, do Conselho de Ministros;
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CCCXLVII

262, de 30 de novembro de 1961, do Conselho de Ministros;
CCCXLVIII
322, de 7 de dezembro de 1961, do Conselho de Ministros;
CCCXLIX - 923, de 27 de abril de 1962, do Conselho
de Ministros;
CCCL
924, de 27 de abril de 1962, do Conselho
de Ministros;
CCCLI
51.515, de 25 de junho de 1962;
CCCLII - 51.573, de 25 de outubro de 1962;
CCCLIII - 51.633, de 19 de dezembro de 1962;
CCCLIV - 51.701, de 11 de fevereiro de 1963;
CCCLV - 51.816, de 11 de março de 1963;
CCCLVI
52.057, de 24 de maio de 1963;
CCCLVII
52.172, de 28 de junho de 1963;
CCCLVIII
52.663, de 11 de outubro de 1963;
CCCLIX
52.664, de 11 de outubro de 1963;
CCCLX
52.667, de 11 de outubro de 1963;
CCCLXI
53.201, de 11 de dezembro de 1963;
CCCLXII - 53.491, de 27 de janeiro de 1964;
CCCLXIII - 53.990, de 2 de julho de 1964;
CCCLXIV - 53.991, de 2 de julho de 1964;
CCCLXV - 54.048, de 24 de julho de 1964;
CCCLXVI - 54.085, de 3 de agosto de 1964;
CCCLXVII - 54.259, de 4 de setembro de 1964;
CCCLXVIII
54.260, de 4 de setembro de 1964;
CCCLXIX
54.770, de 30 de outubro de 1964;
CCCLXX - 55.084, de 26 de novembro de 1964;
CCCLXXI - 58.799, de 12 de julho de 1966;
CCCLXXII - 58.844, de 15 de julho de 1966;
CCCLXXIII - 59.664, 'de 5 de dezembro de 1966;
CCCLXXIV - 60.634, de 26 de abril de 1967;
CCCLXXV - 60.731, de 19 de maio de 1967;
CCCLXXVI - 60.831, de 8 de junho de 1967;
CCCLXXVII - 60.901, de 26 de junho de 1967;
CCCLXXVIII
61.558, de 18 de outubro de 1967;
CCCLXXIX
61.797, de 29 de novembro de 1967;
CCCLXXX
62.310, de 23 de fevereiro de 1968;
CCCLXXXI
62.356, de 6 de março de 1968;
CCCLXXXII
62.559, de 16 de abril de 1968;
CCCLXXXIII
62.562, de 16 de abril de 1968;
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CCCLXXXIV
CCCLXXXV
CCCLXXXVI
CCCLXXXVIl
CCCLXXXVIlI
CCCLXXXIX
CCCXC
CCCXCI
CCCXCIl
CCCXCIlI
CCCXCIV
CCCXCV
CCCXCVI
CCCXCVIl
CCCXCVIlI
CCCXCIX
CD
CDI
CDIl
CDIIl
CDIV
CDV
CDVI
CDVIl
CDVIlI
CDIX
CDX
CDXI
CDXIl
CDXIlI
CDXIV
CDXV
CDXVI
CDXVIl
CDXVIIl
CDXIX
CDXX
CDXXI
CDXXIl
CDXXIIl
CDXXIV

-

-

-

62.798,
62.854,
63.374,
63.472,
63.549,
63.734,
63.808,
63.911,
63.929,
63.930,
64.028,
64.039,
64.040,
64.068,
64.081,
64.116,
64.151,
64.155,
64.173,
64.182,
64.237,
64.295,
64.389,
64.460,
64.601,
64.858,
65.475,
65.535,
65.587,
65.795,
65.803,
65.876,
65.877,
65.878,
66.137,
66.384,
66.402,
66.653,
66.820,
66.826,
66.827,

de 31 de maio de 1968;
de 12 de junho de 1968;
de 8 de outubro de 1968;
de 23 de outubro de 1968;
de 5 de novembro de 1968;
de 5 de dezembro de 1968;
de 13 de dezembro de 1968;
de 26 de dezembro de 1968;
de 30 de dezembro de 1968;
de 30 de dezembro de 1968;
de 27 de janeiro de 1969;
de 31 de janeiro de 1969;
de 31 de janeiro de 1969;
de 7 de fevereiro de 1969;
de 11 de fevereiro de 1969;
de 14 de fevereiro de 1969;
de 3 de março de 1969;
de 4 de março de 1969;
de 6 de março de 1969;
de 7 de março de 1969;
de 20 de março de 1969;
de I? de abril de 1969;
de 23 de abril de 1969;
de 5 de maio de 1969;
de 29 de maio de 1969;
de 23 de julho de 1969;
de 21 de outubro de 1969;
de 21 de outubro de 1969;
de 21 de outubro de 1969;
de 5 de dezembro de 1969;
de 5 de dezembro de 1969;
de 16 de dezembro de 1969;
de 16 de dezembro de 1969;
de 16 de dezembro de 1969;
de 29 de janeiro de 1970;
de 25 de março de 1970;
de I? de abril de 1970;
de 2 de junho de 1970;
de 2 de julho de 1970;
de 3 de julho de 1970;
de 3 de julho de 1970;
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CDXXV CDXXVI CDXXVII CDXXVIII CDXXIX CDXXX CDXXXI CDXXXII CDXXXIII CDXXXIV CDXXXV CDXXXVI
CDXXXVII CDXXXVIII CDXXXIX CDXL CDXLI CDXLII ~
CXXXVI CXXXVII CXXXVIII CXXXIX CXL CXLI
CXLII CXLIII CXLIV CXLV CXLVI CXLVII CXLVIII CXLIX CL CLI CLII CLIII CLIV CLV CLVI CLVII CLVIII -

66.936, de 21 de julho de 1970;
66.937, de 21 de julho de 1970;
67.027, de 7 de agosto de 1970;
67.028, de 10 de agosto de 1970;
67.091, de 20 de agosto de 1970;
67.110, de 26 de agosto de 1970;
67.111, de 26 de agosto de 1970;
67.168, de 11 de setembro de 1970;
67.229, de 22 de setembro de 1970;
67.231, de 22 de setembro de 1970;
67.235, de 22 de setembro de 1970;
67.288, de 28 de setembro de 1970;
67.373, de 13 de outubro de 1970;
67.430, de 21 de outubro de 1970;
67.432, de 21 de outubro de 1970;
67.609, de 18 de novembro de 1970;
67.613, de 19 de novembro de 1970;
67.614, de 19 de novembro de 1970;
38.672, de 27 de janeiro de 1956;
38.714, de 30 de janeiro de 1956;
38.775, de 25 de fevereiro de 1956;
38.936, de 26 de março de 1956;
38.937, de 26 de março de 1956;
39.058, de 18 de abril de 1956;
39.075, de 24 de abril de 1956;
39.409, de 14 de junho de 1956;
39.523, de 6 de julho de 1956;
39.599, de 14 de julho de 1956;
39.703, de 8 de agosto de 1956;
39.917, de 5 de setembro de 1956;
39.966, de 11 de setembro de 1956;
40.089, de 9 de outubro de 1956;
40.090, de 9 de outubro de 1956;
40.221, de 30 de outubro de 1956;
40.234, de 31 de outubro de 1956;
40.457, de 3 de dezembro de 1956;
40.488, de 4 de dezembro de 1956;
40.504, de 10 de dezembro de 1956;
40.790, de 22 de janeiro de 1957;
41.062, de 27 de fevereiro de 1957;
41.063, de 27 de fevereiro de 1957;
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CLIX
CLX
CLXI
CLXIl
CLXIlI
CLXIV
CLXV
CLXVI
CLXVIl
CLXVIIl
CLXIX
CLXX
CLXXI
CLXXIl
CLXXIIl
CLXXIV
CLXXV
CLXXVI
CLXXVIl
CLXXVIlI
CLXXIX
CLXXX
CLXXXI
CLXXXIl
CLXXXIIl
CLXXXIV
CLXXXV
CLXXXVI
CLXXXVIl
CLXXXVIIl
CLXXXIX
CXC
CXCI
CXCIl
CXCIIl
CXCIV
CXCV
CXCVI
CXCVIl
CXCVIlI
CXCIX

-

-

-

41.149, de 13 de março de 1957;
41.169, de 19 de março de 1957;
41.354, de 23 de abril de 1957;
41.448, de 6 de maio de 1957;
41.561, de 22 de maio de 1957;
41.597, de 29 de maio de 1957;
41.689, de 24 de junho de 1957;
41.749, de 3 de julho de 1957;
41.786, de 8 de julho de 1957;
41.836, de 10 de julho de 1957;
42.052, de 19 de agosto de 1957;
42.120, de 21 de agosto de 1957;
42.164, de 28 de agosto de 1957;
42.165, de 28 de agosto de 1957;
42.166, de 28 de agosto de 1957;
42.412, de 7 de outubro de 1957;
42.464, de 14 de outubro de 1957;
42.533, de 30 de outubro de 1957;
42.534, de 30 de outubro de 1957;
42.656, de 18 de novembro de 1957;
42.658, de 18 de novembro de 1957;
42.707, de 29 de novembro de 1957;
42.748, de 5 de dezembro de 1957;
42.752, de 6 de dezembro de 1957;
42.784, de 9 de dezembro de 1957;
42.983, de 3 de janeiro de 1958;
43.062, de 22 de janeiro de 1958;
43.219, de 21 de fevereiro de 1958;
43.222, de 21 de fevereiro de 1958;
43.272, de 24 de fevereiro de 1958;
43.339, de 12 de março de 1958;
43.448, de 26 de março de 1958;
43.449, de 26 "e março de 1958;
43.450, de 26 de março de 1958;
43.466, de 27 de março de 1958;
43.541, de 10 de abril de 1958;
43.613, de 29 de abril de 1958;
43.614, de 29 de abril de 1958;
43.653, de 7 de maio de 1958;
43.700, de 9 de maio de 1958;
43.794, de 22 de maio de 1958;
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cc CCI
CCII
CCIII
CCIV
CCV
CCVI
CCVII
CCVIII
CCIX
CCX
CCXI
CCXII
CCXIII
CCXIV
CCXV
CCXVI
CCXVII
CCXVIII
CCXIX
CCXX
CCXXI
CCXXII
CCXXIII
CCXXIV
CCXXV
CCXXVI
CCXXVII
CCXXVIII
CCXXIX
CCXXX
CCXXXI
CCXXXII
CCXXXIII
CCXXXIV
CCXXXV
CCXXXVI
CCXXXVII
CCXXXVIII
CCXXXIX
CDXLIII

-

-

-

43.852,
43.854,
43.936,
43.962,
44.204,
44.342,
44.361,
44.481,
44.563,
44.565,
44.567,
44.569,
44.570,
44.682,
44.683,
44.821,
44.893,
45.006,
45.221,
45.223,
45.278,
45.279,
45.280,
45.281,
45.430,
45.469,
45.470,
45.471,
45.472,
45.473,
45.629,
45.673,
45.689,
45.860,
45.861,
45.862,
45.863,
45.864,
45.914,
46.073,
67.616,

de 9 de junho de 1958;
de 9 de junho de 1958;
de 3 de julho de 1958;
de 4 de julho de 1958;
de 30 de julho de 1958;
de 22 de agosto de 1958;
de 25 de agosto de 1958;
de 8 de setembro de 1958;
de 25 de setembro de 1958;
de 25 de setembro de 1958;
de 25 de setembro de 1958;
de 25 de setembro de 1958;
de 25 de setembro de 1958;
de 20 de outubro de 1958;
de 20 de outubro de 1958;
de 7 de novembro de 1958;
de 27 de novembro de 1958;
de 4 de dezembro de 1958;
de 15 de janeiro de 1959;
de 15 de janeiro de 1959;
de 26 de janeiro de 1959;
de 26 de janeiro de 1959;
de 26 de janeiro de 1959;
de 26 de janeiro de 1959;
de 16 de fevereiro de 1959;
de 26 de fevereiro de 1959;
de 26 de fevereiro de 1959;
de 26 de fevereiro de 1959;
de 26 de fevereiro de 1959;
de 26 de fevereiro de 1959;
de 25 de março de 1959;
de 31 de março de 1959;
de 2 de abril de 1959;
de 22 de abril de 1959;
de 22 de abril de 1959;
de 22 de abril de 1959;
de 22 de abril de 1959;
de 22 de abril de 1959;
de 29 de abril de 1959;
de 19 de maio de 1959;
de 19 de novembro de 1970;
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CDXLIV
CDXLV
CDXLVI
CDXLVII
CDXLVIII
CDXLIX
CDL
CDLI
CDLII
CDLIII
CDLIV
CDLV
CDLVI
CDLVII
CDLVIII
CDLIX
CDLX
CDLXI
CDLXII
CDLXIII
CDLXIV
CDLXV
CDLXVI
CDLXVII
CDLXVIII
CDLXIX
CDLXX
CDLXXI
CDLXXII
CDLXXIII
CDLXXIV
CDLXXV
CDLXXVI
CDLXXVII
CLXXVIII
CDLXXIX
CDLXXX
CDLXXXI
CDLXXXII
CDLXXXIII
CDLXXXIV

-

-

67.617, de 19 de novembro de 1970;
67.632, de 20 de novembro de 1970;
67.644, de 23 de novembro de 1970;
67.802, de 11 de dezembro de 1970;
67.924, de 22 de dezembro de 1970;
67.926, de 22 de dezembro de 1970;
68.208, de 11 de fevereiro de 1971;
68.385, de 22 de março de 1971;
68.502, .de 13 de abril de 1971;
68.596, de 6 de maio de 1971;
68.685, de 26 de maio de 1971;
68.749, de 15 de junho de 1971;
68.821, de 29 de junho de 1971;
68.882, de 6 de julho de 1971;
69.073, de 16 de agosto de 1971;
69.105, de 23 de agosto de 1971;
69.116, de 24 de agosto de 1971;
69.191, de 14 de setembro de 1971;
69.228, de 21 de setembro de 1971;
69.309, de 5 de outubro de 1971;
69.311, de 5 de outubro de 1971;
69.358, de 14 de outubro de 1971;
69.685, de 3 de dezembro de 1971;
69.717, de 9 de dezembro de 1971;
69.780, de 14 de dezembro de 1971;
69.787, de 14 de dezembro de 1971;
69.789, de 14 de dezembro de 1971;
69.800, de 15 de dezembro de 1971;
69.892, de 31 de dezembro de 1971;
69.941, de 14 de janeiro de 1972;
70.299, de 20 de março de 1972;
70.347, de 28 de março de 1972;
70.413, de 14 de abril de 1972;
70.441, de 19 de abril de 1972;
70.444, de 19 de abril de 1972;
70.474, de 4 de maio de 1972;
70.482, de 9 de maio de 1972;
70.636, de 26 de maio de 1972;
70.675, de 6 de junho de 1972;
70.722, de 19 de junho de 1972;
70.756, de 23 de junho de 1972;
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CDLXXXV CDLXXXVI CDLXXXVU CDLXXXVIU CDLXXXIX CDXC CDXCI CDXCU
CDXCUI CDXCIV CDXCV
CDXCVI CDXCVU CDXCVIU CDXCIX D DI
DU DIU DIV DV DVI
DVU DVUI DIX
DX DXI DXU DXIU DXIV DXV
DXVI DXVU DXVIU DXIX DXX DXXI DXXU DXXIU DXXIV DXXV -

70.937, de 4 de agosto de 1972;
70.938, de 4 de agosto de 1972;
71.109, de 15 de setembro de 1972;
71.691, de 12 de janeiro de 1973;
71.803, de 2 de fevereiro de 1973;
71.859, de 19 de fevereiro de 1973;
71.945, de 20 de março de 1973;
71.967, de 21 de março de 1973;
72.102, de 18 de abril de 1973;
72.207, de 10 de maio de 1973;
72.285, de 18 de maio de 1973;
72.324, de 31 de maio de 1973;
72.449, de 11 de julho de 1973;
72.455, de 11 de julho de 1973;
72.661, de 20 de agosto de 1973;
72.810, de 14 de setembro de 1973;
72.848, de 26 de setembro de 1973;
72.918, de 15 de outubro de 1973;
72.999, de 25 de outubro de 1973;
73.001, de 25 de outubro de 1973;
73.161, de 14 de novembro de 1973;
73.237, de 3 de dezembro de 1973;
73.389, de 31 de dezembro de 1973;
73.567, de 25 de janeiro de 1974;
73.663, de 15 de fevereiro de 1974;
73.829, de 13 de março de 1974;
73.956, de 18 de abril de 1974;
73.973, de 22 de abril de 1974;
74.029, de 9 de maio de 1974;
74.152, de 6 de junho de 1974;
74.326, de 26 de julho de 1974;
75.058, de 6 de dezembro de 1974;
75.338, de 3 de fevereiro de 1975;
75.367, de 13 de fevereiro de 1975;
75.418, de 26 de fevereiro de 1975;
75.466, de 11 de março de 1975;
75.642, de 22 de abril de 1975;
75.650, de 23 de abril de 1975;
75.803, de 30 de maio de 1975;
75.824, de 4 de junho de 1975;
76.287, de 17 de setembro de 1975;
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DXXVI
DXXVIl
DXXVIIl
DXXIX
DXXX
DXXXI
DXXXIl
DXXXIlI
DXXXIV
DXXXV
DXXXVI
DXXXVIl
DXXXVIlI
DXXXIX
DXL
DXLI
DXLIl
DXLIlI
DXLIV
DXLV
DXLVI
DXLVIl
DXLVIIl
DXLIX
DL
DLI
DLIl
DLIIl
DLIV
DLV
DLVI
DLVIl
DLVIIl
DLIX
DLX
DLXI
DLXIl
DLXIlI
DLXIV
DLXV
DLXVI

-

-

-

76.515, de 29 de outubro de 1975;
76.631, de 18 de novembro de 1975;
76.895, de 23 de dezembro de 1975;
77.217, de 23 de fevereiro de 1976;
77.239, de 26 de fevereiro de 1976;
77.301, de 16 de março de 1976;
77.824, de 15 de junho de 1976;
78.643, de 27 de outubro de 1976;
79.109, de 11 de janeiro de 1977;
79.226, de 8 de fevereiro de 1977;
79.828, de 20 de junho de 1977;
80.801, de 22 de novembro de 1977;
81.403, de 27 de fevereiro de 1978;
81.590, de 19 de abril de 1978;
81.798, de 15 de junho de 1978;
82.060, de 2 de agosto de 1978;
82.061, de 2 de agosto de 1978;
82.172, de 24 de agosto de 1978;
82.667, de 16 de novembro de 1978;
83.174, de 15 de fevereiro de 1979;
83.482, de 22 de maio de 1979;
84.344, de 27 de dezembro de 1979;
84.395, de 16 de janeiro de 1980;
84.465, de 7 de fevereiro de 1980;
84.590, de 25 de março de 1980;
86.323, de 31 de agosto de 1981;
87.272, de 14 de junho de 1982;
88.061, de 26 de janeiro de 1983;
88.062, de 26 de janeiro de 1983;
89.506, de 3 de abril de 1984;
89.619, de 7 de maio de 1984;
89.989, de 24 de julho de 1984;
90.393, de 30 de outubro de 1984;
90.699, de 12 de dezembro de 1984;
90.839, de 23 de janeiro de 1985;
90.864, de 29 de janeiro de 1985;
91.379, de 28 de junho de 1985;
91.633, de 9 de setembro de 1985;
91.686, de 25 de setembro de 1985;
91.773, de 15 de outubro de 1985;
91.794, de 17 de outubro de 1985;
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DLXVII
91.909, de 12 de novembro de 1985;
DLXVIII
91.910, de 12 de novembro de 1985;
DLXIX
92.152, de 16 de dezembro de 1985;
DLXX
92.156, de 17 de dezembro de 1985;
DLXXI
92.297, de 15 de janeiro de 1986;
DLXXII
92.491, de 25 de março de 1986;
DLXXIII
92.624, de 2 de maio de 1986;
DLXXIV
92.625, de 2 de maio de 1986;
DLXXV
92.678, de 19 de maio de 1986;
DLXXVI
95.160, de 6 de novembro de 1987;
DLXXVII
96.023, de 9 de maio de 1988;
DLXXVIII
96.501, de 15 de agosto de 1988;
DLXXIX - 97.465, de 20 de janeiro de 1989;
DLXXX - 97.833, de 15 de junho de 1989.
Brasília, 18 de outubro de 1990; 169? da Independência e
102? da República.
FERNANDO COLLOR
Antonio Cabrera Mano Filho

ANEXO I
(Decreto n? 99.621, de 18 de outubro de 1990)
Estrutura Regimental
Ministério da Agricultura e Reforma Agrária
CAPÍTULO I
Da Natureza e Finalidade
Art. I? O Ministério da Agricultura e Reforma Agrária
tem a seguinte área de competência:
I - produção agrícola e pecuária;
II - padronização e inspeção de produtos vegetais e animais e de insumos utilizados nas atividades agropecuárias;
IH
reforma agrária e apoio às atividades rurais;
IV - meteorologia e climatologia;
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V- pesquisa e experimentação agropecuária;
VI
VII
VIII

vigilância e defesa sanitária animal e vegetal;
irrigação; e
assistência técnica e extensão rural.

CAPÍTULO II
Da Estrutura Regimental
Art. 2? O Ministério da Agricultura e Reforma Agrária
tem a seguinte estrutura regimental:
I - órgão de assistência direta e imediata do Ministro de
Estado: Gabinete;
11 - órgãos setoriais:
a) Consultoria Jurídica;
b) Secretaria de Administração Geral;
c) Secretaria dê Controle Interno;
III - órgãos singulares:
a) Secretaria Nacional da Defesa Agropecuária:
1. Departamento Nacional de Defesa Animal;
2. Departamento Nacional de Defesa Vegetal;
3. Departamento Nacional de Produção Agropecuária;
b) Secretaria Nacional de Irrigação:
1. Departamento Nacional de Meteorologia;
c) Secretaria Nacional de Reforma Agrária:
1. Departamento Nacional de Cooperativismo;
d) Comissão Executiva do Plano da Lavoura Cacaueira;
IV - unidades descentralizadas: Diretorias Federais de
Agricultura e Reforma Agrária.
V - órgão colegiado: Conselho Nacional de Agricultura;
VI - entidades vinculadas:
ai autarquias:
1. Departamento Nacional de Obras Contra as Secas
(Dnocs);
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2.

Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária

(Incra).
b) empresas públicas:

1. Companhia de Desenvolvimento do Vale do São Francisco (Codevasf);
2. Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (Embrapa},
c) sociedade de economia mista:
1. Companhia de Colonização do Nordeste (Colone}.

CAPÍTULO UI
Da Competência das Unidades

Seção I
Dos Órgãos de Assistência Direta e Imediata
ao Ministro de Estado
Art. 3? Ao Gabinete compete assistir ao Ministro de Estado em sua representação social e política e incumbir-se do preparo e despacho do seu expediente pessoal, bem assim das atividades de comunicação social e assuntos parlamentares e, ainda, providenciar a publicação e a divulgação das matérias de interesse do Ministério e acompanhar e avaliar o desempenho do
Setor Público Agricola, face as diretrizes da Politica Agrícola e
as prioridades programáticas definidas pelo respectivo titular.

Seção II
Dos Órgãos Setoriais
Art. 4? À Consultoria Jurídica, diretamente subordinada
ao Ministro de Estado, compete assessorá-lo em assuntos de natureza jurídica e, especialmente:
I - atender aos encargos de consultoria e assessoramento juridicos aos Colegiados presididos pelo Ministro de Estado
e aos Órgãos do Ministério e realizar os demais serviços jurídicos que lhe sejam atribuidos;
II - examinar ordens e sentenças judiciais e orientar as
autoridades do Ministério, quanto ao seu exato cumprimento;
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III
cumprir e velar pelo cumprimento da orientação
normativa emanada da Consultoria-Geral da República;
IV - assistir ao Ministro de Estado no controle da legalidade dos atos da Administração, mediante:
a) o exame de antepropostas, anteprojetos, projetos e minutas de atos normativos de iniciativa do Ministério;
b) a elaboração de atos, quando isso lhe solicite o Ministro
de Estado;
c} a proposta de declaração de nulidade de ato administrati_
vo praticado no ãmbito do Ministério;
V - examinar minutas de edital de licitação, contratos
acordos, convênios ou ajustes que devam ser assinados pela~
autoridades do Ministério;
VI - fornecer subsídios para defesa dos direitose interesses da União e prestar informações ao Poder Judiciário, quando
solicitadas;
VII - coordenar as atividades juridicas do Ministério e suo
pervisionar as de suas entidades vinculadas.
Art. 5? À Secretaria de Administração Geral, órgão setorial dos Sistemas de Planejamento Federal, Modernização Administração, Orçamento, Programação Financeira, Pessoal Civil, Serviços Gerais e de Administração de Recursos de Informação e Informática, compete, no âmbito do Ministério:
I - assessorar o Secretário-Executivo na supervisão dos
órgãos subordinados;
II - propor diretrizes para o planejamento da ação global;
III - coordenar as atividades de modernização e reforma
administrativa;

IV - executar as atividades referentes à administração de
material, obras, transportes, patrimônio, comunicações administrativas, serviços de informação e informática, recursos financeiros, orçamento, apoio administrativo e à conservação e
manutenção de imóveis públicos;
V - planejar, coordenar, orientar, avaliar e executar as
atividades de administração e desenvolvimento de recursos humanos.
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Art. 6? A Secretaria de Controle Interno, órgão setorial do
Sistema de Controle Interno, compete exercer, no âmbito do Mínistério, as atribuições previstas no Decreto n? 93.874, de 23 de
dezembro de 1986.
Seção IJI
Dos Órgãos Singulares
Art. 7? A Secretaria Nacional de Defesa Agropecuária
compete:
I - subsidiar a formulação de políticas de defesa e produção agropecuária;
II - gerir e normatizar as atividades de defesa sanitária,
inspeção de produtos de origem animal e vegetal;
IH - planejar, coordenar e executar a fiscalização da produção, comercialização e utilização de insumos nas atividades
agropecuárias;
IV - coordenar, supervisionar controlar e orientar as atividades dos laboratórios, como suporte às ações de defesa, inspeção e fiscalização agropecuária;
V - elaborar e promover a execução de programas nacionais de controle de doenças e pragas que envolvam interesse
econômico para a exploração agropecuária;
VI - promover e acompanhar a execução de atividades relacionadas à produção agrícola e pecuária ao mercado agrícola,
aos recursos tecnológicos para a agricultura, à conservação e ao
manejo do solo e da água, bem assim estabelecer normas técnicas pertinentes.
Art. 8? Ao Departamento Nacional de Defesa Animal compete:
I - propor as políticas de defesa sanitária animal, de
inspeção de produto de origem animal e de função laboratorial;
11 - elaborar normas e coordenar a execução das atividades de defesa sanitária animal, inspeção de produtos de origem
animal e de apoio laboratorial;
UI - planejar e coordenar a fiscalização das indústrias de
produtos de uso veterinário.
Art. 9? Ao Departamento Nacional de Defesa Vegetal
compete:
J
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I - propor as políticas de defesa sanitária vegetal, de
inspeção de produtos de origem vegetal e de- função laborato_
rial;
11 - elaborar normas e coordenar a execução das ativida_
des de defesa vegetal, inspeção de produtos de origem vegetal e
de apoio laboratorial;
lU - planejar, coordenar e executar a fiscalização nas indústrias de corretivos, fertilizantes, inoculantes, biofertilizantes
agrícolas e agrotóxicos, seus componentes e afins;
IV - padronizar e fiscalizar a classificação de produtos de
origem vegetaL
Art. 10. Ao Departamento Nacional de Produção Agropecuária compete:
I - fomentar e orientar a produção agropecuária, COm
vistas ao abastecimento alimentar e à geração de excedentes exportáveis;
II - avaliar o desempenho do setor agropecuário mediano
te estudos do comportamento da produção e do mercado agrícola, bem assim propor ações visando ao seu desenvolvimento;
Hl - elaborar normas técnicas e padrões referentes às atividades ligadas à produção animal e vegetal, conservação e manejo do solo e da água, mecanização e aviação agrícolas;
IV - fomentar programas e projetos de apoio à preservação e ao melhoramento do patrimônio genético de espécies animais e vegetais, bem assim ao mercado agrícola e à conservação
e manejo do solo, da água e das microbacias hidrográficas;
V - coordenar I fiscalizar e orientar a eqüideocultura do
Pais, na forma da legislação pertinente.
Art. 11. A Secretaria Nacional de Irrigação compete coordenar, promover e supervisionar a execução do Programa Nacional de Irrigação, mediante a implementação de projetos específicos.
Art. 12. Ao Departamento Nacional de Meteorologia compete realizar estudos e levantamentos meteorológicos e climatológicos aplicados à agricultura e a outras atividades, efetuar
previsão do tempo, estabelecer, manter e operar a rede meteorológica do País e de telecomunicações meteorológicas, inclusive
aquelas integradas à rede internacional.
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Art. 13. À Secretaria Nacional de Reforma Agrária compete coordenar, promover e supervisionar a execução da política
nacional de reforma agrária e de colonização, bem assim fomentar o desenvolvimento rural, o cooperativismo e outras formas
de associativismo.
Art. 14. Ao Departamento Nacional de Cooperativismo
compete fomentar e desenvolver atividades relacionadas ao cooperativismo e outras formas de associativismo.
Art. 15. A Comissão Executiva do Plano da Lavoura Cacaueira compete promover o aperfeiçoamento da lavoura cacaueira e o desenvolvimento de novos pólos de produção de cacau no País.
Seção IV

Das Unidades Descentralizadas
Art. 16. As Diretorias Federais de Agricultura e Reforma
Agrária têm por finalidade promover a execução das atividades
inerentes às respectivas áreas de competência dos órgãos do Ministério.
Seção V

Do Órgão Colegiado
Art. 17. Ao Conselho Nacional de Agricultura compete assessorar o Ministro de Estado em assuntos relacionados com o
desenvolvimento da agropecuária nacional, consoante o disposto no Decreto n:' 99.232, de 2 de maio de 1990.
CAPÍTULO IV
Das Atribuições dos Dirigentes
Seção I
Do Secretário-Executivo
Art. 18. Ao Secretário-Executivo incumbe exercer a supervisão das Secretarias não subordinadas diretamente ao Ministro
de Estado, bem assim outras atribuições que lhe forem por este
cometidas.
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Seção II
Dos Secretários Nacionais

Art. 19.

Aos Secretários Nacionais incumbe, planejar, di-

rigir, coordenar, orientar a execução, acompanhar e avaliar as
atividades de suas respectivas unidades e exercer outras atr]buições que lhes forem cometidas em regimento interno.

Parágrafo único. Incumbe, ainda, aos Secretários Nacionais, exercer as atribuições que lhe forem expressamente delegadas, admitida a subdelegação à autoridade diretamente subordinada, especialmente Diretores de Departamento.

Seção III
Dos Demais Dirigentes
Art. 20. Ao Chefe do Gabinete, ao Consultor Jurídico, ao
Secretário de Administração Geral, ao Secretário de Controle
Interno, aos Diretores de Departamento, aos Coordenadores e
aos Diretores Federais incumbe planejar, dirigir, coordenar e
orientar a execução das atividades das respectivas unidades e
exercer outras atribuições que lhe sejam cometidas.

CAPÍTULO V
Das Disposições Gerais e Finais
Art. 21. Os Regimentos Internos definirão o detalhamento
dos órgãos integrantes da estrutura regimental, as competências
das respectivas unidades e as atribuições dos seus dirigentes.
Art. 22. A Comissão Especial de Recursos a que se refere
o art. 6? da Lei n? 5.969, de 11 de dezembro de 1973, compete
exercer as atribuições previstas no Decreto n? 99.364, de 3 de julho de 1990.
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ANEXO II DO DECRETO N? 99.621/90
a) Quadro Demonstrativo de Cargos em Comissão e Funções
de Confiança do Ministério da Agricultura e Reforma Agrária

Unidade

N? Cargos
Funções

,
2

Denominação
Cargo/Função

DAS/DI

Assessor de Ministro
Assessor de Secretário
Executivo

102.3

Chefe

DI
101.5
101.4
101.3

102.3

UNIDADE DE DIREÇAo

INTERMEDIÁRIA

60'
1

GABINETE
Assessoria
Coordenação
Divisão
Secretaria

2

1
7
1
3

,,

Serviço

CONSULTORIA JURíDICA

Coordenação
SECRÉTARIA DE
ADMINISTRAÇÃO GERAL
Coordenação Geral
Coordenação
Divisão
Serviço

SECRETARIA DE
CüNTRüLEINTERNO
Coordenação
Divisão
Serviço
SECRETARIA NACIONAL
DE DEFESA
AGROPECUÁRIA
Gabinete
Serviço

1
2
3

Chefe
Chefe
Coordenador
Chefe
Chefe
Chefe
Supervisor de Projetos
Gerente de Projeto
Consultor Jurídico
Assessor
Coordenador

101.2
101.2

101.1
101.3
101.2

101.5
102.2

101.3

1
1
5
5
13
20
30

Secretário
Assessor
Coordenador Geral
Assessor
Coordenador
Chefe

Chefe

101.5
102.2
101.4
102.1.
101.3
101.2
101.1

1
1
3
11
1

Secretário
Assessor
Coordenador
Chefe
Chefe

101.5
102.2
101.3
101.2
101.1

1
2
1
1

Secretário Nacional
Assessor
Chefe
Chefe

101.6
102.2
101.4
101.1

1
2

Diretor
Assessor
Coordenador Geral
Chefe
Chefe
Chefe

101.5
102.1
101.4
101.2
101.1
101.1

Departamento Nacional
de Defesa Animal
Coordenação Geral
Divisão
Laboratório
Serviço

,
2

3
3
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Unidade

N? Cargos!
Funções

Denominação
Cargo/Função

DAS/DI

Departamento Nacional
de Defesa. Vegetal

Coordenação Geral
Divisão
Laboratório
Serviço

Departamento Nacional de
Pcoduçéo Agropecuária
Coordenação
Serviço

4
3
4

Diretor
Assessor
Coordendor Geral
Chefe
Chefe
Chefe

101.5
102.1
101.4
101.2
101.1
101.1

1
2
3
8

Diretor
Assessor
Coordenador
Chefe

102.1
101.3
101.1

1
2
1
3

101.6
102.2
101.4
101.4

1

Secretário Nacional
Assessor
Chefe
Coordenador Geral
Chefe
Chefe

1
1
2
2

Diretor
Assessor
Coordenador Geral
Chefe

101.5
102.1
101.4
101.2

1
2
1
3
2
2

5

Secretario Nacional
Assessor
Chefe
Coordenador Geral
Coordenador
Chefe
Chefe

101.6
102.2
101.4
101.4
101.3
101.2
101.1

1
1
2
1
6
1

Diretor
Assessor
Coordenador Geral
Chefe
Chefe
Chefe

101.5
102.1
101.4
lC1.2
101.2
101.1

1
2
2
3
2

Diretor
Assessor
Chefe
Superintendente
Chefe
Chefe

101.5
102.1
101.2
101.3
101.2
101.1

1
2
2

101.5

Secretaria Nacional de
Reforma Agrárja

Gabinete
Coordenação Geral
Divisão
Serviço
Departamento Naciona.l
de Cooperativismo
Coordenação Geral
Divisão

Secretaria Nacional de
Irrigação
Gabinete
Coordenação Geral
Coordenação
Divisão
Serviço
Departamento Nacional de
Meteorologia
Coordenação Geral
Divisão
Centro
Serviço
COMISSÃO EXECUTIV A DO
PLANO DA LAVOURA
CACAUEIRA
Divisão
Superintendência Regional
Centro
Serviço

4

11
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Denominação
Cargo/Função

N? Cargos
Funções

Unidade

DIRETORIAS FEDERAIS
DE AGRICULTURA E
REFORMA AGRARIA
Diretoria de Classe A
(Estado de RS, PR, SP, MG.
se e RJ)

6
6
12
43

Divisão

Serviço

DAS/DI

Diretor Federal

101.3
102.1
101.2
101.1

Assessor
Chefe

Chefe

Diretoria de Classe B
(Estados de CE, PE, MA, MT,
PA, GO, MS, AL, ES, PB
e BA)
Divisão
Serviço

11
11
11

Chefe
Chefe

Diretor Federal

101.3
101.2
101.1

10
10

Diretor Federal
Chefe

101.3
101.1

Diretoria de Classe C
(Estados de AC, RO, RR, AM,
AP, DF, TO, RN, SE e PI)
Serviço

b) Quadro Demonstrativo de Custo/Cargos-Funções

Ministério da Agricultura e Reforma Agrária
Código
Cargo/Função

Quantidade de
Cargos/Funções

Valor Unitário

86.356,60

101.2
101.1

3
10
24
59
93
138

54.645,25
45.804,13
37.375,88

259.069,80
741.734,90
1.528.320,72
3.224.069,75
4.259.784,09
5.157.871,44

102.3
102.2
102.1

6
10
21

54.645,25
45.804,13
37.375,88

327.871,50
458.041,30
784.893,48

Em

o-s

Valor Total

Em Cr$

DAS
101.6
101.5
101.4

101.3

Subtotal

364

DI

604

Total

968

74.173,49

63.680,03

16.741.656,98
8.212,27

4.960.211,08
21.701.868,06
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ANEXO III AO DECRETO N? 99.621/90
1

Folha
02/05

Presidência da República (PR)
Secretaria da Administração Federal (SAF)
Órgão ou Entidade: 2 Ministério da Agricultura
e Reforma Agrária
Quadro/Tabela de Lotação Ideal
3 ($) Cato Funcionais
4

l I Carreiras ( ) Cal. Profissionais

Denominação

Aux. Opero de Serviços Diversos
Tec. Comunicação Social
Bibliotecário
Tradutor e Intérprete
Aux. de Enfermagem
Tec. de Colonização
Desenhista
Ag. de Comun. Social
Ag. de Telec. e Eletricidade
Aux. de Meteorologia
Ag. de Cinef. e Microfilmagem
Ag. de Servo de Engenharia
Ag. de Transp. Marítimo e Fluvial
'I'ec. de Contabilidade
Telefonista
Ag. de Vigilância

Ass. Jurídico
Motorista Oficial
Ag. de Portaria
'Iéc. de Planejamento
Analista de Sistemas
Operador de Computação
Perfurador, Digitador
Programador
Analista de Informações
Comandante de Aeronave
'I'éc. em Assuntos Educacionais
Tradutor
Médico Veterinário (NS)
Engenheiro Agrônomo (NS)
Zootecnista (NS}
Ag. de Ativ. Agropecuária (NI e NA)
Ag. Insp. Sanit. Ind. Prod. Orig. Animal

{NAI

"Código
1006
0931
0932
0938
1001
1012
1014
1032
1027
1010
1033
1013
1038
1042
1044
1045
1102
1201
1202
1501
1601
1603
1604
1602
1401
5009
0927
1034
0910
0912
0911
1007
1047

Lotação
6

9 Item 7
IN09/90

10 Lot
Cento

Fim 7 Meio S 'Iot,
115
9
5
1
2
20
4
1

8
2
4

1
2

23
13
1
1

8

56

3
95
23
26
68
1
22

11

1
1
3
6
11
8
1

13
3
45
24

67
390
1
7
48
8
302

36
146
132
2
1

397

59
172
200
3
23

11

11

23
12
1
1

24

Ideal
(8+91

164
16
12
1
6
20
9
1
74
390
1
1
7

49
7
7

li LotaÇãQ

79
10
8

172
18
16
1

6
20
9
I

12

38

15
392
1
1
7
57
12

400
65

'"

100
2
22
11
23
12
1
1

208
4

23
11
24

13
1
1
1

1
2
1.594
796
lO
551

1
1
1
2
1.596
797
10
2
553

4
3

88

3

2

1.600
81)0
10
565

1.797

1.797

3

29

1.800

2
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3 (")

CaL Funcionais
4

( ) Carreiras

l l CaLProfissionais

Denominação

Farmacêutico (NS)
Químico (NS)
'Iéc. de Laboratório (Nl e NA)
Pesq- em Cio Ex. e da Natureza (NS)
Pesq- 'I'ecnol. em Cí. Agrícolas (NS)
Art. de Estr. e Oh. de Metalurgia (NI)
Art. de Mecânia (N! e NA)
Art. de Eletric. e Comun. (Nl e NAI
Art. de Carp. e Marcenaria (NA e Nl)
Art. de Artes Gráficas (NI)
Ag. Administrativo INI)

Datilógrafo (NI)
Médico (NS)
Psicólogo (NSI
Orlontólogo (NS)
Engenheiro Florestal

Engenheiro
Arquiteto (NS)

Economista (NS)
Administrador
Contador (NS)
Estatístico (NS)
Meteorologista
Geógrafo
Assistente Social (NS)
Extensiop.ista
Pesquisador
Educador
Dentista
'Iéc. em Educação Fisica
Bibliotecário
Ag. de Economia Doméstica
Advogado
Téc. em Planejo e Administração
Contador
Engenheiro Civil
Médico
Anal. em Proces.de Dados
Psicólogo
Assistente Social
Secretária Executiva
'Iéc. em Comun. Social
Professor Horista
Servente
Inspetor de Segurança
Aux. de Copa e Cozinha
Contínuo
Aux. de Servo Gerais
Gráfico
Telefonista

5

Código

0908
0921
1005
0201
0204
0701
0702
0703
0704
0706
0801
0802
0901
0907
0909
0913
0916
0917
0922
0923
0924
0926
0915
091'
0930
001
002
003
004
IJ%

007
008

Lotação

40
30
110
10
2

40
30
110
10
2
1
20
16
14
11
1.266
109
15
2
7
1
6
2
43
49
14
12

54
10

64

64

10

2

1
12

2
1
188
141
55
2
2
9
2
7
60
1
2
1
22

5
3
2
1
1
2
8
12
6
10
3

6
6
3
22
30
2
30
29
25
13
3

15
16
8
3
1.048
140
12
1
4
1
4
1
38
34

8
9

183
136
52
1
2
9
1

OW
010
011
013
014
016
035
026
044
045
052
201
202
203
204
205
206
207

9 Irem 7
IN09JOO

Lot.
Cent,

10

6 Fim 7 Meio 8 Tolo

23
1
2

10
1
3
1
21
29

22
17
19
3

6
8
218
50

3
1

3
2
1
5
15

s

3

1
5
5

3
1

1
7
37

5

2
4

6
• 8
363
87
3
1
3
1
5
1
20
31
7
6
13

26
8
13

1
49
3
1
2
2
1
4

11 Lotação

Ideal
18+9)
40
30
110
10
2
2
20
16
15
11
1.320
200
15
2
7
2
7
2
45
53
14
12
74
2
1
214
149

68

1
17

2
3
9
2
8
109
4
3
3
22
2
7
6
7
22

36
5
4

I'

4

2
35
33
43
17
3
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3{.) CaLFuncionais
4

( ) Carreiras

Denominação

Vigilante
Operador de Radiofonia
Cozinheiro

Governanta
Aux. de Ambulatório
Enumerador
Aux. de Escritório
Fotógrafo
Desenhista
Aux. de Comunicação
Agente Escolar
Escriturário
Programador
Desenhista e Projetista
Assistente de Comunicação
Assistente Administrativo
Secretária

Aux. de elas. de Cacau
Auxiliar de Manutenção
Auxiliar de Campo

Oficial de Manutenção
Canoeiro
Aux. de Laboratório
Motorista

Aux. de Meteorologia
Tratorista
Assist. de Manutenção
Classificador de Cacau
Contramestre de Obras
Prático Agrícola

Téc. de Laboratório
Téc. de Manutenção
Técnico Agrícola

'Iéc. em Agrimensura
Operário de Campo
Tratador de Animais
Totais

( ) Cal Profissionais
5

Código
209
210
211
212
215
216
218
221
222
223
226
223
230
233
234
235
241
401
403
405
407
408
417
420
421
429
432
436
440
441
442
443
444
447
451
453

Lotação
6

9 Item7
IN09/90

Lot.
Cento

10

Fim 7 Meio 8 Tot.
53
1

9
2
1
12
1
5
5
4
213
7
3
6

23
1
3
1
1
1
1
3
1
141
8
3

39

48

5
18
13
28
25
1

5
5
36

27
71
12
21
1
25

Lotaçlln

Ideal
(8+9)

76
2
12
3
2
13
2
8
6
4
354

2
1

76
3
12
3
2
16
1
3

3
1
1
1
4

9
10

63

3
1

6
20
10
4
3

1
5
4

15
3
9
87
10
18
18
28
61
1

4
417
15
3
15
101
20

22
21

28
72
1

li

27
45

1
3
1
2
4
2

53
29
5
344
5
645

H

116
12
21
1
26
3
54
31

21

33

149
12

22
1
2

28
3
58

4
2

33
9

9
346
5
674
24

17

363

28

5
702
24

9.896 1.202 11.098

511

22

29
2

1.160

11.61)9

DECRETO N? 99.622, DE 18 DE OUTUBRO DE 1990 (')
Concede empresa Air Aruba S.A. autorizeçõo para funcionar no Brasil.
â

(*)

Republicada no DO de 22.10.1990 [pag. 3304 deste volume).
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o PRESIDENTE DA REPÚBLICA, usando da atríbuicão
que lhe confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e tendo. em
vista o Decreto n? 92.319, de 23 de janeiro de 1986, e a LeI n:'
7.565, de 19 de dezembro de 1986,
DECRETA:
Art. 1? É concedida à Air Aruba S.A., com sede na Cidade de Oraniestad, Aruba, autorização para funcionar no Brasil
como empresa regular de transporte aéreo, com os Atos Constitutivos e Estatuto que apresentou, e com o capital destinado às
suas operações estimado em 1.000 (hum mil) BTN - Bõnus do
Tesouro Nacional, obrigada a cumprir integralmente as leis e
regulamentos em vigor ou que venham a vigorar sobre o objeto
da presente autorização.
Art. 2? Este decreto é acompanhado pelos Atos Constitutivos. Estatutos e demais documentos mencionados no art. 2? do
Decreto n? 92.319, de 23 de janeiro de 1986.
Art. 3? O exercício efetivo de qualquer atividade da Air
Aruba S.A. no Brasil, relacionada com 08 serviços de transporte aéreo regular, ficará sujeito à legislação brasileira no que for
aplicável.
Art. 4? Ficam, ainda, estabelecidas as seguintes cláusulas:
I - A Air Aruba S.A. é obrigada a ter, permanentemente, um representante no Brasil, com plenos e limitados poderes
para tratar e, definitivamente, resolver as questões que se suscitarem, quer com o Governo, quer com particulares, podendo
ser demandada e receber citação inicial pela empresa;
II - todos os atos praticados no Brasil ficarão sujeitos
unicamente às respectivas leis, regulamentos e à jurisdição de
seus tribunais judiciários ou administrativos, sem que, em tempo algum, possa a referida empresa reclamar exceção, fundada
nos Atos Constitutivos e no Estatuto, cujas disposições não poderão servir de base para qualquer reclamação concernente à
execução das obras ou serviços a que eles se referem;
III - a empresa não poderá realizar no Brasil os objetivos
constantes de seus Atos Constitutivos e do seu Estatuto, que
são vedados a empresas estrangeiras, e só poderá exercer os
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 182(5):3027·3363, set.lout. 1990.
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que dependam da permissão governam-ntal, depois desta obtida
e sob as condições e em que foi concedida;
IV - qualquer alteração que a empresa fizer em seus Atos
Constitutivos ou Estatuto dependerá de aprovação do Governo
Federal para produzir os efeitos no Brasil;
V - ser-Ihe-á cassada a autorização para funcionamento
no Brasil se infringir as cláusulas anteriores e as disposições
constantes do Memorando de Entendimentos entre o Brasil e
Aruba, concluído no Rio de Janeiro no dia 5 de outubro de 1988,
ou se, a juízo do Governo brasileiro, a empresa exercer atividades contrárias ao interesse público;
VI - a transgressão de qualquer das cláusulas para a
qual não exista cominação especial, e a prática de infrações de
tarifas de transporte aprovadas ou autorizadas pela autoridade
brasileira competente, serão punidas com as multas estabelecidas pela legislação interna. No caso de reincidência, poderá ser
cassada a autorização concedida; e
VII - para efeito do art. 6? do Memorando de Entendimentos. ser-Ihe-ão aplicadas as leis e os regulamentos brasileiros relativos à entrada, permanência ou saída de aeronaves, hem como à entrada, permanência ou saída de passageiros, tripulação
ou carga das aeronaves.
Art. 5? Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 6? Revogam-se as disposições em contrário.
Brasília, 18 de outubro de 1990; 169? da Independência e
102? da República.
FERNANDO COLLOR
Sócrates da Costa Monteiro
DECRETO N? 99.623, DE 18 DE OUTUBRO DE 1990
Dispõe sobre a execução do Segundo
Protocolo Adicional ao Acordo de Complementação Econômica, entre o Brasil e a Argentina (Acordo n:' 12).

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, usando da atribuição
que lhe confere o art. 84, inciso IV, da Constituição,
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 182(5):3027-3363, set./out. 1990.
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Considerando que o Tratado de Montevidéu, que criou a
Associação 'Latino-Americana de Integração (Aladi] , firmado
pelo Brasil em 12 de agosto de 1980 e aprovado pelo Congresso
Nacional, por meio do Decreto Legislativo n? 66, de 16 de novembro de 1981, prevê, no seu art. 7?, a modalidade de Acordo
de Alcance Parcial, e
Considerando que os Plenipotenciários do Brasil e da Argentina, com base no tratado de Montevidéu-80, assinaram, a 23
de agosto de 1990, em Montevidéu, o Segundo Protocolo Adicional ao Acordo de Complementação Econômica, entre o Brasil e
a Argentina, (Acordo n? 12),
DECRETA:
Art. I? O Segundo Protocolo Adicional ao Acordo de
Complementação Econômica, entre o Brasil e a Argentina (Acordo n? 12), apenso por cópia ao presente decreto, será. executado e cumprido tão inteiramente como nele se contém, inclusi·
ve quanto à sua vigência.
Art. 2? Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 18 de outubro de 1990; 169? da Independência. e
102? da República.
FERNANDO COLLOR
Francisco Rezek
O acordo está publicado no DO de 19.10.1990, pága. 19940/19943.

DECRETO N? 99.624, DE 18 DE OUTUBRO DE 1990
Dispõe sobre a execução do Décimo Segundo Protocolo Adicional ao Acordo de
AI cance Parcial de Renegociação das Preferências Outorgadas no Período 1962/80, entre o Brasil e a Venezuela (Acordo n? 13).

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, usando da atribuição
que lhe confere o art. 84, inciso IV, da Constituição,
Considerando que o Tratado de Montevidéu, que criou a
Associação Latino-Americana de Integração (Aladi}, firmado
pelo Brasil em 12 de agosto de 1980 e aprovado pelo Congresso
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 182(5):3027-3363, set.lout. 1990.
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Nacional, por meio do Decreto Legislativo n? 66, de 16 de novembro de 1981, prevê, no seu art. 7?, a modalidade de Acordo
de Alcance Parcial, e
Considerando que os Plenipotenciários do Brasil e da Venezuela, com base no Tratado de Montevidéu-80, assinaram, a 30
de julho de 1990, em Montevidéu, o Décimo Segundo Protocolo
Adicional ao Acordo de Alcance Parcial de Renegociação das
Preferências Outorgadas no Periodo 1962/80, entre o Brasil e a
Venezuela (Acordo n:' 13).
DECRETA:
Art. 1? O Décimo Segundo Protocolo Adicional ao Acordo
de Alcance Parcial de Renegociação das Preferências Outorga-,
das no Periodo 1962/80, entre o Brasil e a Venezuela (Acordo n?
131..apenso por cópia ao presente decreto, será executado e cumprido tão inteiramente como nele se contém, inclusive quanto à
sua vigência.
Art. 2? Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 18 de outubro de 1990; 169? da Independência e
102? da República.
FERNANDO COLLOR
Francisco Rezek

o acordo está publicado no DO de

19.10.1990, pág. 19944.

DECRETO N? 99.625, DE 18 DE OUTUBRO DE 1990
Dispõe sobre a execução do Nono Protocolo Adicional ao Acordo de Alcance Perciel de Renegociação das Preferências Outorgadas no Penado de 1962180, entre o
Brasil e o Chile (Acordo n? 3).

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, usando da atribuição
que lhe confere o art. 84, inciso IV, da Constituição,
Considerando que o Tratado de Montevidéu, que criou a
Associação Latino-Americana de Integração (Aladí), firmado
pelo Brasil em 12 de agosto de 1980 e aprovado pelo Congresso
Nacional, por meio do Decreto Legislativo n? 66, de 16 de noCol. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 182(5):3027-3363, set./out. 1990.
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vembro de 1981, prevê, no seu art. 7?, a modalidade de Acordo
de Alcance Parcial, e
Considerando que os Plenipotenciários do Brasil e do Chile,
com base no Tratado de Montevidéu-Sê, assinaram, a 16 de
agosto de 1990, em Montevidéu, o Nono Protocolo Adicional ao
Acordo de Alcance Parcial de Renegociação das Preferências Ou..
torgadas no Período 1962/80, entre o Brasil e o Chile (Acordo n?
3),
DECRETA:
Art. I? O Nono Protocolo Adicional ao Acordo de Alcance
Parcial de Renegociação das Preferências Outorgadas no Período 1962/80, entre o Brasil e o Chile (Acordo n? 3), apenso por
cópia ao presente decreto, será executado e cumprido tão inteiramente como nele se contém, inclusive quanto à sua vigência.
Art. 2? Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Brasília, 18 de outubro de 1990; 169? da Independência e
102? da República.
FERNANDO COLLOR
Francisco Rezek
O acordo está publicado no DO de 19.10.1990, pag, 19944.

DECRETO N? 99.626, DE 18 DE OUTUBRO DE 1990
Dispõe sobre tomadas e prestações de
contas de órgãos e entidades extintos e dá
outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição
que lhe confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e tendo em
vista O disposto no art. 82 do Decreto-Lei n? 200, de 25 de fevereiro de 1967, no art. 57, da Lei n? 8.028, de 12 de abril de 1990, e
no art. I? da Lei n? 8.057, de 29 de junho de 1990,
DECRETA:
Art. I? O pronunciamento de que trata o art. 82 do
Decreto-Lei n? 200(1), de 25 de fevereiro de 1967, concernente às
tomadas e prestações de contas relativas ao exercício de 1989 e
(1) Coleção das Leis. Brasília, (1):240, jan./mar. 1967.
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subseqüentes. bem assim às tomadas e prestações de contas ex.
traordinárias de órgãos e entidades extintos (Leis n~ s 8.028(2) e
8.029(3), ambas de 12 de abril de 1990), caberá:
I - ao Ministro de Estado titular do Ministério que houver absorvido a competência afeta ao órgão ou entidade extinta;
II :- ao Ministro de Estado a quem competir a supervisão
da entidade que houver absorvido as atividades afetas à instí.
tuição extinta;
III - ao Secretário-Geral da Presidência da República,
com relação ao Gabinete da Presidência da República; e
IV - ao titular da Secretaria da Presidência da República
que houver absorvido a competência afeta a Ministério, órgão
ou entidade extintos.
Parágrafo único. O pronunciamento referido no caput deste artigo caberá:
a) ao Ministro de Estado da Ação Social, no que se refere
às tomadas de contas das unidades administrativas antes integrantes do extinto Ministério do Interior; e
b) ao Ministro de Estado da Justiça, no que se refere às tomadas de contas dos Territórios Federais de Roraima e do
Amapá, em fase de transformação, e às prestações de contas
das entidades a eles vinculadas, com exceção do Banco de Roraima S.A. - em liquidação, até a instalação dos Tribunais de
Contas dos respectivos Estados.
Art. 2~ O acompanhamento, o controle e a avaliação dos
resultados da aplicação dos recursos transferidos mediante convênios, acordos, ajustes, subvenções, auxílios e contribuições,
por Ministério ou órgão extinto, caberá ao Ministério ou órgão
que houver absorvido as respectivas atividades.
Parágrafo único. As atividades de que trata este artigo.
relativas às transferências efetuadas pelos extintos Ministérios
do Interior e da Habitação e do Bem-Estar Social, caberão ao
Ministério da Ação Social.
Art. 3~ Os encargos previstos nos arts. 70 e 74 da Constituição caberão:
(2) Coleção das Leis. Brasília, 182(2, t.l):742, mar.labr. 1990.
(3) Coleção das Leis. Brasília, 182(2, t.l):762, mar.vabr. 1990.
Co!. Le.is Rep. Fed. Brasil, Brasília, 182(5):3027-3363, set.lout. 1990.

3311
I -

à Secretaria de Controle Interno, subordinada ao Mi-

nistro de Estado a quem couber o pronunciamento referido no

art. 82 do Decreto-Lei n? 200, de 25 de fevereiro de 1967; e
II - à Secretaria de Controle Interno da Presidência da
República, no que concerne às contas dos órgãos e. entidades sujeitos à supervisão das autoridades mencionadas nos incisos III
e IV, do art. 1?, deste decreto, bem assim quanto às contas da
Presidência, da Vice-Presidência da República e da ConsultoriaGeral da República.
Art. 4? As atividades de contabilidade analitica da Presidência da República, da Vice-Presidência da República, da
Consultoria-GeraI da República e dos órgãos das Secretarias
vinculadas à Presidência da República serão executadas pela
Secretaria de Controle Interno da Presidência da República.
Parágrafo único.

O Departamento do Tesouro Nacional po-

derá atribuir às suas representações nos Estados a incumbência

de executar as atividades de que trata este artigo, no caso de
órgãos localizados fora do Distrito Federal.
Art. 5? Será objeto de tomada ou prestação de contas extraordinária o órgão ou entidade da Administração Pública Federal que for submetida a processo de extinção, dissolução,
transformação, fusão ou incorporação.
§ 1?

A tomada ou prestação de contas extraordinária

abrangerá o período compreendido entre o início do exercício financeiro e:

a) a data de publicação do ato que houver determinado a
extinção, no caso de órgão da Administração Pública Federal
direta;
b) a data da posse do liquidante, no caso de liquidação de

empresa pública, sociedade de economia mista ou outra socieda-

de controlada, direta ou indiretamente, pela União;
c) a data da posse do inventariamente, no caso de liquidação de autarquia ou fundação pública; e
d) a data da efetiva fusão, transformação, privatízação ou
incorporação de entidade da Administração Pública Federal indireta.
CoL Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 182(5):3027-3363. set./out. 1990.
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§ 2? É dispensada a tomada ou prestação de contas ex.
traordinária, sem prejuízo do levantamento anual, nos seguintes
casos:
a) quando o órgão da Administração Pública Federal direta, sem alteração de sua natureza jurídica, passar a integrar a
estrutura de outro Ministério ou órgão;
b) quando a entidade da Administração Pública Federal in.
direta, sem alteração de sua natureza jurídica, passar a
vincular-se a outro Ministério ou órgão; e
c) quando a unidade da Administração Pública Federal di.
reta, antes integrante da estrutura de Ministério extinto, tiver
preservada sua continuidade administrativa e mantidas, no no.
vo Ministério as atribuições anteriores.
Art. 6? O Departamento do Tesouro Nacional, da Secretaria da Fazenda Nacional, do Ministério da Economia, Fazenda e
Planejamento expedirá as instruções que forem necessárias à
execução do disposto neste decreto.
Art. 7? Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação.
Art. 8? Revogam-se as disposições em contrário.
Brasília, 18 de outubro de 1990; 169? da Independência e
102? da República.
FERNANDO COLLOR
Zélia M. Cardoso de Mello

DECRETO N? 99.627, DE 18 DE OUTUBRO DE 1990
Fixa prazos de apresentação de informações relativas ao Orçamento de Investi·
mento e ao Programa de Dispêndios Globais, e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição
que lhe confere o art. 84, inciso IV, e tendo em vista o disposto
no § 3? do art. 165, ambos da Constituição, e considerando as
disposições contidas no art. 176, inciso UI, do Decreto n?
99.244, de 10 de maio de 1990,
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília,
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DECRETA:
Art. I? As empresas em que a União, direta ou indiretamente, detenha a maioria do capital social com o direito a voto,
deverão encaminhar, até o dia vinte do mês subseqüente ao
período de referência, diretamente ao Departamento de Orçamentos da União, do Ministério da Economia, Fazenda e Planejamento, e, simultaneamente, ao Ministério, órgão ou empresa
controladora a que estejam vinculadas, os documentos a seguir
indicados:

I - Formulários n?s 31 a 40 - Relatório de Acompanhamento do Programa de Dispêndios Globais (bimestral);
U - Formulário n? 49 - Relatório de Acompanhamento,
do Orçamento de Investimento (bimestral);
UI - Formulário n? 51 - Relatório da Posição do Endividamento (mensal).
§ I? As empresas estatais com recursos e dispêndios integralmente incluídos no Orçamento Fiscal estão desobrigadas da
remessa do relatório mencionado no inciso I.
§ 2? Nos casos dos relatórios mencionados nos incisos I e
lIl, as empresas controladoras deverão enviar igualmente, 08
consolidados dos sistemas.
J

Art. 2? A falta de remessa de qualquer um dos relatórios
mencionados, no prazo estabelecido, determinará a imediata interrupção do exame dos pleitos de interesse da empresa pelo
Ministério da Economia, Fazenda e Planejamento, que comunicará a irregularidade aos órgãos competentes, para fins de apuração da responsabilidade do dirigente da respectiva entidade.
Art. 3?
cação.
Art.

4~

Este decreto entra em vigor na data de sua publiRevogam-se as disposições em contrário.

Brasília, 18 de outubro de 1990; 169? da Independência e
102? da República.
FERNANDO COLLOR
Zélia M. Cardoso de Mello
Col. Leis Rep. Fed. Brasil. Brasília, 182(5):3027-3363, set./out. 1990.
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DECRETO N? 99.628, DE 19 DE OUTUBRO DE 1990
Abre ao Orçamento Fiscal da Uni.
ão, crédito suplementar no valor de
Cr$24.921.000,OO, para reforço de dotações
consignadas no vigente orçamento.

O PRESIDENTE DA REPÚLICA, no uso da atribuição
que lhe confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e da autori.
zação contida no art. 11, inciso I, alínea b, da Lei n? 7.999, de 31
de janeiro de 1990,
DECRETA:
Art. 1? Fica aberto ao Orçamento Fiscal da União, em Iavor da Presidência da República, crédito suplementar no valor
de CrS24.921.000,00 (vinte e quatro milhões, novecentos e vinte e
um mil cruzeiros), para atender à programação constante do
Anexo I deste decreto.
Art. 2~ Os recursos necessários à execução do disposto no
artigo anterior decorrerão de anulação parcial das dotações indicadas no Anexo II deste decreto, no montante especificado.
Art. 3? Este crédito refere-se ao remanejamento de recursos a nível de grupo de despesa, não implicando em alteração
do valor total das subatividades.
Art. 4' Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 5? Revogam-se as disposições em contrário.
Brasília, 19 de outubro de 1990; 169? da Independência e
102? da República.
FERNANDO COLLOR
Zélia M. Cardoso de Mello
Os anexos estão publicados no DO de 22.10.1990, pág, 20041.

DECRETO N? 99.629, DE 19 DE OUTUBRO DE 1990
Altera o art. 2.° do Decreto n!' 99.530 IlJ,
de 17 de setembro de 1990.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição
que lhe confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e tendo em
(1) V. pág. 3069 deste volume.
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vista o disposto no art. 1~, inciso I, letra b,do Decreto-Lei n?
4.295, de 13 de maio de 1942,

DECRETA:
Art. I? O art. 2? do Decreto n? 99.530, de 1990, passa a vigorar com a seguinte redação:
«Art. 2? A hora de verão a que se refere o artigo anterior será observada nos Estados do Rio Grande do Sul,
Santa Catarina, Paraná, São Paulo, Rio de Janeiro, Espírito Santo, Minas Gerais, Bahia, Goiás, Mato Grosso e Mato
Grosso do Sul, e no Distrito Federal."
Art. 2? Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Brasília, 19 de outubro de 1990; 169? da Independência e
102? da República.
FERNANDO COLLOR
Ozires Silva
DECRETO N? 99.630, DE 19 DE OUTUBRO DE 1990
Dispõe sobre a alienação de bens imóveis de autarquias e fundações públicas e
dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição
que lhe confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e tendo em
vista o disposto no art. 2? da Lei n? 8.057, de 29 de junho de
1990,
DECRETA:
Art. I? As autarquias e as fundações instituídas ou mantidas pela União promoverão, no prazo de cento e oitenta dias, os
atos administrativos necessários à alienação dos imóveis residenciais de sua propriedade e. bem assim, dos terrenos e edificações, não vinculados às suas atividades operacionais, nos ter(1) V. pág. 3315 deste volume.
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mos das Leis nr s 8.on1 11 e 8.025 121, respectivamente, de 4 e 12 de
abril de 1990, e do Decreto n? 99.266 131, de 28 de maio de 1990.
Parágrafo único. O disposto neste artigo não se aplica aos
imóveis das autarquias e fundações em processo de extinção
que somente poderão ser alienados depois de incorporados a~
patrimônio da União, conforme estabelece o art. 9~ da Lei n0
8.029 141, de 12 de abril de 1990.
.
Art. 2? Aos órgãos integrantes do Sistema de Controle In.
terno do Poder Executivo, no âmbito de cada Ministério, íncumbe fiscalizar a fiel execução do disposto neste decreto.
Parágrafo único. Incorrerão em responsabilidade adminís.
trativa e civil os dirigentes de órgãos e entidades, inclusive Os
representantes da União. que descumprirem as normas deste
decreto ou se omitirem no seu cumprimento.
Art. 3? O Ministro da Economia, Fazenda e Planejamento
expedirá as instruções necessárias à execução deste decreto.
Art. 4? Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 5~ Revogam-se as disposições em contrário.
Brasilia, 19 de outubro de 1990; 169? da Independência e
102? da República.
FERNANDO COLLOR
Zélia M. Cardoso de Mello
DECRETO N? 99.631, DE 19 DE OUTUBRO DE 1990
Abre
Presidência da República, em
favor do Estado-Maior das Forças Armadas, crédito suplementar no valor de
Cr'l.337. 000,00, para reforço de dotação
consignada no vigente orçamento.
â

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição
que lhe confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e da autori·
(1) Coleção das Leis. Brasília, 182(2, t.1):693, mar./abr. 1990.

(2) Coleção das Leis. Brasüta, 182(2, t.1):730, mar./abr. 1990.
(3) Coleção das Leis. Brasília, 182(3):2104, maio/fun. 1990.
(4) Coleção das Leis. Brasília, 182(2, t.1):762, mar./abr. 1990.
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zação contida no art. 11, inciso I, alínea b, da Lei n? 7.999, de 31
de janeiro de 1990,
DECRETA:
Art. I? Fica aberto à Presidência da República, em favor
do Estado-Maior das Forças Armadas, crédito suplementar no
valor de Cr$1.337.000,00 (hum milhão, trezentos e trinta e sete
mil cruzeiros), para atender à programação constante do Anexo
I deste decreto.
Art. 2? Os recursos necessários à execução do disposto no
artigo anterior decorrerão de anulação parcial da dotação indicada no Anexo II deste decreto.
Art. 3? Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 4? Revogam-se as disposições em contrário.
Brasília, 19 de outubro de 1990; 169? da Independência e
102? da República.
FERNANDO COLLOR
Zélia M. Cardoso de Mello
Os anexos estão publicados no DO de 22.10.1990, pág. 20042.

DECRETO N? 99.632, DE 19 DE OUTUBRO DE 1990
Dispõe sobre a conceseõo de diárias no
Serviço Público Civil da União. nas aurarquias e fundações públicas federais e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição
que lhe confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e tendo em
vista o disposto no Anexo H, item X, do Decreto-Lei n? 1.341,
de 22 de agosto de 1974, com redação dada pelo Decreto-Lei n?
10415, de 20 de agosto de 1975,
DECRETA:
Art. I? O servidor civil da União, de autarquias, inclusive
especiais e de fundações públicas federais, que se deslocar,
eventualmente e em objeto de serviço, da localidade onde tem
exercício para outra cidade do território nacional, fará jus à
percepção de diárias segundo os valores consignados no anexo a
este decreto.
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 182(5):3027-3363, set./out. 1990.
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Art. 2? As diárias serão concedidas por dia de afastamon,
to da sede do serviço, destinando-se a indenizar o servidor de
despesas extraordinárias com alimentação e pousada.
§ I? Na fixação ou na atualização dos valores das diárias
serão desprezados os centavos.
§ 2? O servidor fará jus somente à metade do valor da diáfia nos seguintes casos:
a) quando o afastamento não exigir pernoite fora da sede;
b) quando o serviço se realizar em cidade contígua à localidade em que tenha exercício;
c) no dia do retorno à sede;
d) quando fornecido alojamento ou outra forma de pousada,
em próprio da Fazenda Nacional ou de outro órgão ou entidade
da Administração Pública; e
e) quando designado para compor equipe de apoio às viagens do Presidente ou do Vice-Presidente da República.
Art. 8? O disposto nos artigos anteriores aplica-se, também, aos funcionários da Carreira Diplomática. em serviço no
País, e aos servidores civis em exercício na Secretaria-Geral e
no Gabinete Militar da Presidência da Repúblsea, inclusive no
Gabinete Pessoal do Presidente e no Gabinete da Vice-Presidência da República.
Art. 9? Nos deslocamentos do Presidente da República, do
Vice-Presidente da República e dos Ministros de Estado, as
despesas correrão à conta dos recursos orçamentários consignados, respectivamente, à Presidência da República, à Vice-Presidência da República e aos Ministérios.
Parágrafo único. Correrão, ainda, à conta dos recursos orçamentários consignados à Presidência da República e à VicePresidência da República as despesas das autoridades integrantes das respectivas comitivas oficiais.
Art. 10. Responderão solidariamente pelos atos praticados
em desacordo com o disposto neste decreto, a autoridade proponente, o ordenador de despesas e o agente responsável pelo recebimento dos valores.

Art. 11.
blicação.

Este decreto entrará em vigor na data de sua pu-
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Art. 12. Revogam-se os Decretos n?s 83.396 (1 ), de 2 de maio
de 1979, 86.792( 2), de ,28 de dezembro de 1981, 94.344( 3), de 19 de
maio de 1987, 97.721 141, de 5 de maio de 1989, 97.849 151, de 20 de
junho de 1989, 98.157 (6 ) , de 20 de setembro de 1989 e demais disposições em contrário.
Brasília, 19 de outubro de 1990; 169? da Independência e
102? da República.
FERNANDO COLLOR
Jarbas Passarinho
Zélia M. Cardoso de Mello
ANEXO AO DECRETO N? 99.632,
DE 19 DE OUTUBRO/1990
Classificação do Cargo, Emprego ou Função

Valor da Diária

A -

Cargos de Natureza Especial - Art. 26 da
Lei n'' 8.028/90

B -

Cargos em Comissão ou
Funções de Confiança,
de Direção e Assessoramento
Superiores ou equivalentes

13.440,00

DA8-6

DAB-S
DAS-4

11.200,00

nAB-S
DAS-2
DAS-l

9.520,00

c-

Função de Direção Intermediária (DIl, cargos
ou empregos de nível superior ou equivalentes.

7.840,00

D -

Cargos ou empregos de nível médio, auxiliar
ou equivalentes.

6.160,00

(1) Coleção das Leis. Brasília, (4):48, abr./jun. 1979.
(2) Coleção das Leis. Brasília, (8):467, out./dez. 1981.
(3) Coleção das Leis. Brasília, (4);319, abr./jun. 1987.
(4) Coleção das Leis. Brasília, 181(3):1042, maío/jun. 1989.
(5) Coleção das Leis. Brasília, 181(3);1294, maio/jun. 1989.
(6) Coleção das Leis. Brasília, 181(5):2409, set./out. 1989.
Col. Leis ReP. Fed. Brasil, Brasília, 182(5):3027-3363, set./out. 1990.
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o valor da diária será acrescido da importância corresPOn_
dente a 40% (quarenta por cento) nas hipóteses de deslocamento
para as Cidades de Manaus, Salvador, Rio de Janeiro, São Paulo, Brasília, Foz do Iguaçu, Rio Branco, Macapá, Boa Vista.e
Porto Velho, e a 20% (vinte por cento), nos deslocamentos para
Recife, São Luís, Belém e Florianópolis.

DECRETO

N~

99.633, DE 19 DE OUTUBRO DE 1990
Altera o Estatuto da Companhia de
Pesquisa de Recursos Minerais (CPRM).

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição
que lhe confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e tendo em
vista o disposto no art. 3? do Decreto-Lei n? 764, de 15 de agosto de 1969, bem assim o que consta do Processo n~ 29000.0054871
90-92, do Ministério da Infra-Estrutura,
DECRETA:
Art. 1? Ficam aprovadas as alterações introduzidas no
art. 15 do Estatuto Social da Companhia de Pesquisa de Recursos Minerais (CPRM), que passa a vigorar com a seguinte redação:

«Art. 15. O Capital Social Integralizado é de
Cr$219.680.825,67 (duzentos e dezenove milhões, seiscentos
e oitenta mil, oitocentos e vinte e cinco cruzeiros e sessenta e sete centavos), dividido em 3.275.119 (três milhões, duzentas e setenta e cinco mil e cento e dezenove) ações ordinárias e 394.613 (trezentos e noventa e quatro mil e seiscentas e treze) ações preferenciais, todas sem valor nominal.
Parágrafo único. A CPRM está autorizada a aumentar o Capital Social, mediante deliberação da Assembléia
Geral, até o limite de Cr$295.479.973,16 (duzentos e noventa
e cinco milhões, quatrocentos e setenta e nove mil, novecentos e setenta e três cruzeiros e dezesseis centavos), em
ações ordinárias ou preferenciais, obedecidos os limites Iegais».
Col. Leis Rep. Fed. Brasil. Brasília, 182(5):3027-3363, set./out. 1990.
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Art. 2? Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 19 de outubro de 1990; 169? da Independência e
102? da República.
FERNANDO COLLOR
Ozires Síl va
DECRETO N? 99.634, DE 23 DE OUTUBRO DE 1990
Dispõe sobre a execução da Ata de Retificação do Décimo Terceiro Protocolo Adicional ao Acordo Comercial nf 21, entre o
Brasil e o Chile.

O VICE-PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no exercício do
cargo de PRESIDENTE DA REPÚBLICA, usando da atribuição que lhe confere o art. 84, inciso IV, da Constituição,
Considerando que o Tratado de Montevidéu, que criou a
Associação Latino-Americana de Integração (Aladi), firmado
pelo Brasil em 12 de agosto de 1980 e aprovado pelo Congresso
Nacional, por meio do Decreto Legislativo n? 66, de 16 de novembro de 1981, prevê, no seu art. 7?, a modalidade de Acordo
de Alcance Parcial, e
Considerando que os Plenipotenciários do Brasil e do Chile,
com base no Tratado de Montevidéu-80,. assinaram a 29 de junho de 1989, em Montevidéu, a Ata da Retificação do Décimo
Terceiro Protocolo Adicional ao Acordo Comercial n? 21, entre o
Brasil e o Chile,
DECRETA:
Art. I? A Ata de Retificação do Décimo Terceiro Protocolo Adicional ao Acordo Comercial n? 21, entre o Brasil e o Chile, apenso por cópia ao presente decreto, será executada e cumprida tão inteiramente como nela se contém, inclusive quanto à
sua vigência.
Art. 2? Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Brasília, 23 de outubro de 1990; 169? da Independência e
102? da República.
ITAMAR FRANCO
Marcos Castrioto de Azambuja
A ata de retificação está publicada no DO de 24.10.1990, pág. 20222.
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DECRETO N? 99.635, DE 23 DE OUTUBRO DE 1990
Dispõe sobre a execução do Nono Protocolo Adicional ao Acordo Regional de
Abertura de Mercados em favor da Bolívia
(Acordo n? 1).

O VICE-PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no exercício do
cargo de PRESIDENTE DA REPÚBLICA, usando da atribuição que lhe confere o art. 84, inciso IV, da Constituição,
Considerando que o Tratado de Montevidéu, que criou a
Associação Latino-Americana de Integração (Aladí) , firmado
pelo Brasil em 12 de agosto de 1980 e aprovado pelo Congresso
Nacional, por meio do Decreto Legislativo n? 66, de 16 de novembro de 1981, prevê, no seu art. 7?, a modalidade de Acordo
de Alcance Parcial, e
Considerando que os Plenipotencíários do Brasil e da
Bolívia, com base no Tratado de Montevidéu-80, assinaram, a
18 de abril de 1990, em Montevidéu, o Nono Protocolo Adicional
ao Acordo Regional de Abertura de Mercados em favor da
Bolívia (Acordo n? 1),
DECRETA:
Art. 1? O Nono Protocolo Adicional ao Acordo Regional
de Abertura de Mercados em favor da Bolívia (Acordo n? 1),
apenso por cópia ao presente decreto, será executado e cumprido tão inteiramente como nele se contém, inclusive quanto à sua
vigência.
Art. 2? Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasilia, 23 de outubro de 1990; 169? da Independência e
102? da República.
ITAMAR FRANCO
Marcos Castrioto de Azambuja

o texto do acordo está publicado no DO

de 24.10.1990. págs. 20222/20225.
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DECRETO N? 99.636, DE 24 DE OUTUBRO DE 1990
Abre ao Ministério da AÇão Social, em
favor de diversas Unidades Orcamentéries, crédito adicional no valor de
Cr$25.1l9.709.000,00, para reforço

de dota-

ções consignadas nos vigentes orçamentos.

O VICE-PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no exercício do
cargo de PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e da
autorização contida no art. 4? da Lei n~ 8.083, de 19 de outubro
de 1990,
DECRETA:
Art. 1~ Fica aberto ao Ministério da Ação Social, em favor de diversas Unidades Orçamentárias, crédito adicional no
valor de Cr$25.119.709.000,00 (vinte e cinco bilhões, cento e dezenove ·milhões, setecentos e nove mil cruzeiros), para o atendimenta de despesas, a seguir discriminadas:
I - Crédito suplementar no valor de Cr$7.047.441.000,00
(sete milhões, quarenta e sete milhões, quatrocentos e quarenta
e um mil cruzeiros), para atender à programação indicada nos
Anexos I e n deste decreto, sendo:
a) Cr$6.038.331.000,00 (seis bilhões, trinta e oito milhões,
trezentos e trinta e um mil cruzeiros), para atender despesas de
Manutenção e Funcionamento;
b) Cr$1.009.110.000,00 (hum bilhão, nove milhões, cento e
dez mil cruzeiros), para atender despesas com Investimentos.
n - Crédito especial no valor de Cr$18.072.268.000,OO (dezoito bilhões, setenta e dois milhões, duzentos e sessenta e oito
mil cruzeiros), para atender à programação indicada nos Anexos In e IV deste decreto, sendo:
a) Cr$3.087.888.000,00 (três bilhões, oitenta e sete milhões,
oitocentos e oitenta e oito mil cruzeiros), para atender despesas
de Manutenção e Funcionamento;
b) Cr$14.984.380.000,00 (quatorze bilhões, novecentos e oitenta e quatro milhões, trezentos e oitenta mil cruzeiros), para
atender despesas com Investimentos e Inversões Financeiras.
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 182(5):3027-3363, set.lout. 1990.
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Art. 2? Os recursos necessários ao atendimento das despe~
sas constantes do artigo anterior são provenientes do excesso
de arrecadação das receitas do Tesouro Nacional, nos termos do
art. %? da Lei n? 8.083, de 19 de outubro de 1990.
Art. 3? Este decreto entra em vigor na data de sua publi.
cação.

Art. 4? Revogam-se as disposições em contrário.
Brasília, 24 de outubro de 1990; 169? da Independência e
102? da República.

ITAMAR FRANCO
Zélia M. Cardoso de Mello
Os anexos estão publicados no DO de 25.10.1990, pãgs. 20303/20308.

DECRETO N? 99.637, DE 25 DE OUTUBRO DE 1990
Abre ao Orçamento Fiscal da União,
em favor de Entidades em Extinção, Disso.
luçéo ou Privetizeçeo, crédito suplementar
no valor de CrS13.091.364.000,OO, para reíorço de dotações consígnadas no vigente
orçamento.

O VICE·PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no exercício do
cargo de PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e da
autorização contida no art. 4? da Lei n? 8.083, de 19 de outubro
de 1990,
DECRETA:
Art. 1? Fica aberto ao Orçamento Fiscal da União (Lei n?
7.999, de 31 de janeiro de 1990), em favor de Entidades em Extinção, Dissolução ou Prívatização, crédito suplementar no valor de Cr$13.091.364.000,00 (treze bilhões, noventa e um milhões,
trezentos e sessenta e quatro mil cruzeiros). para atender à programação indicada nos anexos a seguir discriminados:
I - Cr$12.353.878.000,00 (doze bilhões, trezentos e cinqüenta e três milhões, oitocentos e setenta e oito mil cruzeiros),
para atender despesas com Amortização e Encargos da Divida,
conforme Anexo I;
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 182(5):3027-3363, set.lout. 1990.
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II - Cr$446.455.000,OO (quatrocentos e quarenta e seis milhões. quatrocentos e cinqüenta e cinco mil cruzeiros). para
atender despesas de Contrapartida de Empréstimos Externos,
conforme Anexo lI;
III - Cr$291.031.000,00 (duzentos e noventa e um milhões,
trinta e um mil cruzeiros), para atender despesas de Manutenção e Funcionamento, conforme Anexo IH.
Art.Os2?recursos necessários à execução do disposto no
artigo anterior decorrerão do excesso de arrecadação do Tesouro Nacional, conforme o disposto no art. 4? da Lei n? 8.083, de
19 de outubro de 1990.
Art.
3? Este decreto entra em vigor na data de sua publi-

cação.
Art. 4? Revogam-se as disposições em contrário.
Brasília, 25 de outubro de 1990; 169? da Independência e
102? da República.
ITAMAR FRANCO
Zélía M. Cardoso de Mello
Os anexos estão publicados no DO de 26.10.1990, págs. 20404/20405.

DECRETO N? 99.638, DE 25 DE OUTUBRO DE 1990
Abre ao Ministério da Infra-Estrutura,
em favor de despesas Unidades Orçamentárias, crédito suplementar no valor de
Cr$58.928. 000,00, para reforço de dotações
consignadas no vigente orçamento.

O VICE-PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no exercício do
cargo de PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e da
autorização contida no art. 11, inciso I, alínea b, da Lei n'?
7.999, de 31 de janeiro de 1990,
DECRETA:
Art. I? Fica aberto ao Ministério da Infra-Estrutura, em
favor de diversas Unidades Orçamentárias, crédito suplementar
no valor de Cr$58.928.000,00 (cinqüenta e oito milhões, novecenCol. Leis Rep. Fed. Brasil,Brasília, 182(5):3027,3363, set./out. 1990.
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tos e vinte e oito mil cruzeiros), para atender à programação indicada no Anexo I deste decreto.
III - Manutenção e Funcionamento do Órgão
Cr$ií.711.929.000,00 (três bilhões, setecentos e onze milhões, no.
vecentos e vinte e nove mil cruzeiros), conforme Anexo 111;
IV - Investimentos, Inversões Financeiras e Outras Despesas de Capital - Cr$2.382.866.000,00 (dois bilhões, trezentos e
oitenta e dois milhões, oitocentos e sessenta e seis mil cruzeiros), conforme Anexo IV.
Art. 2? Os recursos necessários à execução do disposto no
artigo anterior decorrerão do excesso de arrecadação das receitas do Tesouro Nacional, conforme o disposto no art. 4? da Lei
n? 8.083, de 19 de outubro de 1990.
Art. 3? Este decreto entra em vigor na data de sua publ]cação.

Art. 4? Revogam-se as disposições em contrário.
Brasília, 25 de outubro de 1990; 169? da Independência e
102? da República.
ITAMAR FRANCO
Zélia M. Cardoso de Mello
Os anexos estão publicados no DO de 26.10.1990, pág , 20405.

DECRETO N? 99.639, DE 25 DE OUTUBRO DE 1990
Abre ao Orçamento Fiscal da União, em favor de Encargos Financeiros
da União e de Operações Oficiais de Crédito, créditos adicionais no valor de
Cr$1.091.688.206.000,OO, para reforço de dotações consignadas no vigente orçamento.

O VICE·PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no exercício do
cargo de PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e das
autorizações contidas nos arts. 4? e 5? da Lei n? 8.083, de 19 de
outubro de 1990,
DECRETA:
Art. I? Fica aberto ao Orçamento Fiscal da União (Lei n?
7.999, de 31 de janeiro de 1990), em favor de Encargos Financei·
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 182(5):3027-3363, set.lout. 1990.
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ros da União e de Operações Oficiais de Crédito, crédito suplementar no valor de Cr$1.090.586.178.000,00 (um trilhão, noventa
bilhões, quinhentos e oitenta e seis milhões, cento e setenta e
oito mil cruzeiros). para atender à programação indicada nos
Anexos I e II deste decreto.
Art. 2? Fica aberto ao Orçamento Fiscal da União (Lei n?
7.999, de 31 de janeiro de 1990), em favor de Encargos Financeiros da União, crédito especial no valor de Cr$1.102.028.000,00
(um bilhão, cento e dois milhões, vinte e oito mil cruzeiros), para atender à programação indicada no Anexo III deste decreto.
Art. 3? Os recursos necessários à execução do disposto
nos artigos anteriores são provenientes do excesso de arrecadação das receitas do Tesouro Nacional, nos termos do art. 4? da
Lei n? 8.083, de 19 de outubro de 1990.
Art. 4? Fica cancelada no Orçamento Fiscal da União (Lei
n? 7.999, de 31 de janeiro de 1990), em Encargos Financeiros da
União, a dotação no valor de Cr$3.298.256.284.000,00 (três trilhões, duzentos e noventa e oito bilhões, duzentos e cinqüenta e
seis milhões, duzentos e oitenta e quatro mil cruzeiros), nos termos do art. 5?, inciso I, da Lei n? 8.083, de 19 de outubro de
1990, na forma indicada no Anexo IV deste decreto.
Art. 5? Fica cancelada no Orçamento Fiscal da União (Lei
n? 7.999, de 31 de janeiro de 1990), em Operações Oficiais de
Crédito, a dotação de Cr$11.772.331.000,00 (onze bilhões, setecentos e setenta e dois milhões, trezentos e trinta e um mil cruzeiros), nos termos do art. 5?, inciso lI, da Lei n? 8.083, de 19 de
outubro de 1990, na forma indicada no Anexo V deste decreto.
Art. 6?
cação.
Art. 7?

Este decreto entra em vigor na data de sua publiRevogam-se as disposições em contrário.

Brasília, 25 de outubro de 1990; 169? da Independência e
102? da República.
ITAMAR FRANCO
Zélia M. Cardoso de Mello
Os anexos estão publicados no DO de 26.10.1990, págs. 20406/20407.
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DECRETO

N~

99.640, DE 25 DE OUTUBRO DE 1990
Abre ao Ministério da Saúde, crédito
suplementar no valor de Cr$14.860.0aO,oo,
para reforço de dotações consignadas no vi·
gente orçamento.
.

O VICE-PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no exercício do
cargo de PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e da
autorização contida no art. 11, inciso I, alínea b, da Lei n~
7.999, de 31 de janeiro de 1990,
DECRETA:
Art. 1~ Fica aberto ao Ministério da Saúde, crédito suplementar no valor de Cr$14.860.000,00 (quatorze milhões, oitocentos e sessenta mil cruzeiros), para atender à programação indicada no Anexo I deste decreto.
Art. 2? Os recursos necessários ao atendimento do disposto no artigo anterior decorrerão de anulação parcial da dotação
indicada no Anexo 11 deste decreto, no montante especificado.
Art. 3~ Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 4? Revogam-se as disposições em contrário.
Brasília, 25 de outubro de 1990; 169~ da Independência e
102~ da República.
ITAMAR FRANCO
Zélia M. Cardoso de Mello
Os anexos estão publicados no DO de 26.10.1990, pég. 20407.

DECRETO N? 99.641, DE 25 DE OUTUBRO DE 1990
Abre aos Orçamentos da União, em favor do Ministério do Trabalho e da Previdência Social, crédito adicional no valor de
Cr$545.270.819.000,OO, para reforço de dota-

ções consignadas nos vigentes orcamen tos.

O VICE-PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no exercicio do
cargo de PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e da
Cal. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 182(5):3027-3363, set./out. 1990.
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autorização contida no art. 4? da Lei n? 8.083, de 19 de outubro
de 1990,
DECRETA:
Art. I? Fica aberto aos Orçamentos da União (Lei n?
7.999, de 31 de janeiro de 1990), em favor do Ministério do Trabalho e da Previdência Social, crédito adicional no valor de
Cr$545.270.819.000,00 (quinhentos e quarenta e cinco bilhões, duzentos e setenta milhões, oitocentos e dezenove mil cruzeiros),
para o atendimento de despesas a seguir discriminadas:
I - Créditos
suplementares
no
valor
de
Cr$393.924.064.000,00 (trezentos e noventa e três bilhões, novecentos e vinte e quatro milhões, sessenta e quatro mil cruzeiros)
para atender à programação indicada nos anexos deste decreto,
sendo:
a) Cr$2.000.000,00 (dois milhões de cruzeiros) para atender
despesas com Pessoal e Encargos Sociais, conforme o Anexo I;
b) Cr$393.602.862.000,00 (trezentos e noventa e três bilhões,
seiscentos e dois milhões, oitocentos e sessenta e dois mil cruzeiros), para atender despesas com Manutenção e Funcionamento, conforme os Anexos II e III e detalhamento no Anexo IV;
c) Cr$50.000.000,00 (cinqüenta milhões de cruzeiros), para
atender despesas com Investimentos, conforme o Anexo V;
d) Cr$207.104.000,00 (duzentos e sete milhões, cento e quatro mil cruzeiros), para atender despesas com Amortização e
Encargos de Financiamento, conforme o Anexo VI;
e) Cr$62.098.000,00 (sessenta e dois milhões, noventa e oito
mil cruzeiros) para atender despesas com Contrapartida NacionaI de Empréstimos, conforme o Anexo VII.
II - Créditos especiais no valor de Cr$151.346.755.000,00
(cento e cinqüenta e um bilhões, trezentos e quarenta e seis .milhões, setecentos e cinqüenta e cinco mil cruzeiros) para atender
à programação indicada nos anexos deste decreto, sendo:
a) Cr$108.330.211.000,00 (cento e oito bilhões, trezentos e
trinta milhões, duzentos e onze mil cruzeiros), para atender despesas de Manutenção e Funcionamento, conforme o Anexo VIII;
b) Cr$43.0l6.544.000,00 (quarenta e três bilhões, dezesseis
milhões, quinhentos e quarenta e quatro mil cruzeiros), para
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 182(5):3027-3363, set./out. 1990.
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atender despesas com Inversões Financeiras, conforme o Anexo

IX.
Art. 2~ Os recursos necessários ao atendimento das despe~
sas constantes do artigo anterior são provenientes do excesso
de arrecadação das receitas do Tesouro N acionai, nos termos do
art. 4? da Lei n? 8.083, de 19 de outubro de 1990.
Art. 3? Este decreto entra em vigor na data de sua publi.
cação.

Art. 4? Revogam-se as disposições em contrário.
Brasília, 25 de outubro de 1990; 169? da Independência e
102? da República.
ITAMAR FRANCO
Zélia M. Cardoso de Mello
Os anexos estão publicados no DO de 26.10.1990, págs. 20407/20410.

DECRETO N? 99.642, DE 25 DE OUTUBRO DE 1990
Abre ao Orçamento Fiscal da União,
favor da Presidência da Repúblicrédito suplementar no valor de
Cr$12.102.457.000,QO; para retorço de derações consignadas no vigente orçamento.

em
ca,

O VICE·PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no exercício do
cargo de PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e da
autorização contida no art. 4? da Lei n? 8.083, de 19 de outubro
de 1990,
DECRETA:
Art. I? Fica aberto ao Orçamento Fiscal da União (Lei n?
7.999, de si de janeiro de 1990), em favor da Presidência da República, crédito suplementar no valor de Cr$12.102.457.000,OO
(doze bilhões, cento e dois milhões, quatrocentos e cinqüenta e
sete mil cruzeiros), para atender às programações indicadas nos
anexos a este decreto, a seguir discriminados:
I - Cr$158.924.000,OO (cento e cinqüenta e oito milhões,
novecentos e vinte e quatro mil cruzeiros), para atender despesas com Pessoal e Encargos Sociais, conforme Anexo I:
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 182(5):3027-3363, set./out. 1990.
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II - Cr$6.121.465.000,OO (seis bilhões, cento e vinte. e um
milhões, quatrocentos e sessenta e cinco mil cruzeiros), para
atender despesas com Amortização e Encargos da Divida, conforme Anexo lI;
III - Cr$4.048.508.000,OO (quatro bilhões, quarenta e oito
milhões, quinhentos e oito mil cruzeiros), para atender despesas
de Contrapartida de Empréstimos Externos, conforme Anexo

111;
IV - Cr$961.889.000,OO (novecentos e sessenta e um milhões, oitocentos e oitenta e nove mil cruzeiros), para atender
despesas de Manutenção e Funcionamento, conforme Anexo IV;
V - Cr$811.671.000,00 (oitocentos e onze milhões, seiscentos e setenta e um mil cruzeiros), para atender despesas com Investimentos e Inversões Financeiras, conforme Anexo V.
Art. 2? Os recursos necessários à execução do disposto no
artigo anterior decorrerão do excesso de arrecadação das receitas do Tesouro Nacional, conforme o disposto no art. 4? da Lei
n? 8.083, de 19 de outubro de 1990.
Art. 3? Este decreto entra em vigor na data de sua publi-

cação.
Art. 4? Revogam-se as disposições em contrário.
Brasília, 25 de outubro de 1990; 169? da Independência e
102? da República.
ITAMAR FRANCO
Zélia M. Cardoso de Mello
Os anexos estão publicados no DO de 26.10.1990, págs. 20410/20412.

DECRETO N? 99.643, DE 25 DE OUTUBRO DE 1990
Abre aos Orçamentos da União, em favor da Secretaria da Cultura e Entidades
Supervisionadas, crédito suplementar no
valor de Cr$ 244.730.000,00, para reforço de
dotações consignadas nos vigentes orçamentos.

O VICE-PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no exercicio do
cargo de PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e da
autorização contida no art. 4? da Lei n? 8.083, de 19 de outubro
de 1990,
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 182(5):3027-3363, set.lout. 1990.
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DECRETA:
Art. I? Fica aberto aos Orçamentos da União (Lei n?
7.999, de 31 de janeiro de 1990), em favor da Secretaria da Cultura e Entidades Supervisionadas, crédito suplementar no valor
de Cr$ 244.730.000,00 (duzentos e quarenta e quatro milhões, setecentos e trinta mil cruzeiros), para atender à programação indicada no Anexo I deste decreto.
Art. 2? Os recursos necessários ao atendimento das despesas constantes do artigo anterior são provenientes do excesso
de arrecadação das receitas do Tesouro N acionai, nos termos do
art. 4? da Lei n? 8.083, de 19 de outubro de 1990.
Art. 3? Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 4? Revogam-se as disposições em contrário.
Brasília, 25 de outubro de 1990; 169? da Independência e
102? da República.
ITAMAR FRANCO
Zélia M. Cardoso de Mello
Os anexos estão publicados no DO de 26.10.1990, págs. 20412/20413.

DECRETO N? 99.644, DE 25 DE OUTUBRO DE 1990
Abre ao Ministério da Saúde, em
favor de diversas Unidades Orçamentárias, crédito adicional no valor de
Cr$ 24.341.890.000,00, para reforço de dotações consignadas no vigente orçamento.

O VICE-PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no exercício do
cargo de PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e da
autorização contida no art. 4? da Lei n? 8.083, de 19 de outubro
de 1990,
DECRETA:
Art. I? Fica aberto ao Ministério da Saúde, em favor de
diversas Unidades Orçamentárias, crédito suplementar no valor
de Cr$23.811.165.000,OO (vinte e três bilhões. oitocentos e onze
milhões, cento e sessenta e cinco mil cruzeiros), para o atendimento de despesas a seguir discriminadas:
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 182(5):3027-3363,set.!out. 1990.
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I - Cr$329.989.000,00 (trezentos e vinte e nove milhões,
novecentos e oitenta e nove mil cruzeiros), para atender despesas com Amortização e Encargos da Dívida, conforme Anexo I;
II - Cr$1.402.577.000,00 (hum bilhão, quatrocentos e dois
milhões, quinhentos e setenta e sete mil cruzeiros), para atender
despesas de Contrapartida de Empréstimos Externos, conforme
Anexo II;
III - Cr$18.043.300.000,00 (dezoito bilhões, quarenta e três
milhões e trezentos mil cruzeiros), para atender despesas de
Manutenção e Funcionamento, conforme Anexo lU;
IV - Cr$4.035.299.000,00 (quatro bilhões, trinta e cinco milhões, duzentos e noventa e nove mil cruzeiros). para atender
despesas com Investimentos, Inversões Financeiras e Outras
Despesas de Capital, conforme Anexo IV.
Art. 2? Fica aberto ao Ministério da Saúde, em favor de
diversas Unidades Orçamentárias, crédito especial no valor de
Cr$530.725.000,00 (quinhentos e trinta milhões, setecentos e vinte e cinco mil cruzeiros), para atender à programação indicada
no Anexo V deste decreto.
Art. 3~ Os recursos necessários à execução do disposto
nos artigos anteriores decorrerão do excesso de arrecadação das
receitas do Tesouro Nacional, conforme o disposto no art. 4? da
Lei n? 8.083, de 19 de outubro de 1990.
Art. 4? Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 5? Revogam-se as disposições em contrário.
Brasília, 25 de outubro de 1990; 169? da Independência e
102? da República.
ITAMAR FRANCO
Zélia M. Cardoso de Mello
Os anexos estão publicados no DO de 26.10.1990, págs. 20413/20417.

DECRETO N? 99.645, DE 25 DE OUTUBRO DE 1990
Abre aos Orçamentos da União, em favor do Ministério da Educação, crédito adicional no valor de Cr$39.781.742.000,OO, para reforço de dotações consignadas no vigente orçamento.
Co!. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 182(5):3027-3363, set.lout. 1990.
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o VICE-PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no exercicio do
cargo de PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribui_
ção que lhe confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e da
autorização contida no art. 4? da Lei n? 8.083, de 19 de outubro
de 1990,
DECRETA:
Art. I? Fica aberto aos Orçamentos da União (Lei n'
7.999, de 31 de janeiro de 1990), em favor do Ministério da Edu:
cação, crédito suplementar no valor de Cr$28.447.345.000,00 (vinte e oito bilhões, quatrocentos e quarenta e sete milhões, trezen.
tos e quarenta e cinco mil cruzeiros), para atender à programa_
ção indicada no Anexo I deste decreto.
Art. 2? Fica aberto ao Orçamento Fiscal da União (Lei n?
7.999, de 31 de janeiro de 1990), em favor do Ministério da Educação, crédito especial no valor de Cr$1l.334.397.000,00 (onze bilhões, trezentos e trinta e quatro milhões, trezentos e noventa e
sete mil cruzeiros), para atender à programação indicada no
Anexo II deste decreto.
Art. 3? Os recursos necessários ao atendimento das despesas constantes dos artigos anteriores são provenientes do excesso de arrecadação das receitas do Tesouro N acional, nos termos
do art. 4? da Lei n? 8.083, de 19 de outubro de 1990.
Art. 4? Este decreto entra em vigor na data de sua publícação.

Art. 5? Revogam-se as disposições em contrário.
Brasília, 25 de outubro de 1990; 169? da Independência e
102? da República.
ITAMAR FRANCO
Zélia M. Cardoso de Mello
Os anexos estão publicados no DO de 26.10.1990, págs , 20417/20434.

DECRETO N? 99.646, DE 25 DE OUTUBRO DE 1990
Abre aos Orçamentos da União, em favor de diversos Órgãos, crédito adicional
no valor de CrSl1.813.902.000,OO, para reforço de dotações consignadas nos vigentes
orçamentos.
Gol. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 182(5):3027-3363, set./ out. 1990.
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o VICE-PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no exercício do
cargo de PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e da
autorização contida no art. 4? da Lei n? 8.083, de 19 de outubro
de 1990,
DECRETA:
Art. I? Fica aberto aos Orçamentos da União (Lei n?
7.999, de 31 de janeiro de 1990), em favor da Presidência da República, crédito suplementar no valor de Cr$6.897.902.000,00
(seis bilhões, oitocentos e noventa e sete milhões, novecentos e
dois mil cruzeiros) para atender à programação indicada nos
Anexos I, H, Hf e IV deste decreto.
Art. 2? Fica aberto ao Orçamento Fiscal da União (Lei n?
7.999, de 31 de janeiro de 1990), em favor da Presidência da República e do Ministério da Infra-Estrutura, crédito especial no
valor de Cr$4.916.000.000,00 (quatro bilhões, novecentos e dezesseis milhões de cruzeiros), para atender à programação indicada
no Anexo V deste decreto.
Art. 3? Os recursos necessários ao atendimento das despesas constantes dos artigos anteriores são provenientes do exces80 de arrecadação das receitas do Tesouro Nacional. nos termos
do art. 4? da Lei n? 8.083, de 19 de outubro de 1990.
Art. 4? Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 5? Revogam-se as disposições em contrário.
Brasília, 25 de outubro de 1990; 169? da Independência e
102? da República.
ITAMAR FRANCO
Zélia M. Cardoso de Mello
Os anexos estão publicados no DO de 26.10.1990, pags. 20434/20436.

DECRETO N? 99.647, DE 25 DE OUTUBRO DE 1990
Abre à Presidência da República, em
favor da Fundação Centro de Formação do
Servidor Público, crédito suplementar no
valor de Cr'3.000.000,OO, para reforço de dotações consignadas no vigente orçamento.

O VICE-PRESIDENTE DA REPÚBLICA, na exercício do
cargo de PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribui·
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 182(5):3027-3363, set./out. 1990.
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ções que lhe confere o art. 84, inciso IV, da Constituição Fede.
ral, e da autorização contida no art. 11, inciso V, da Lei n?
7.999, de 31 de janeiro de 1990,
DECRETA:
Art. 1? Fica aberto à Presidência da República, em favor
da Fundação Centro de Formação do Servidor Público, crédito
suplementar no valor de Cr$3.000.000,00 (três milhões de cruzeiros) para atender à programação indicada no Anexo I d.este decreto.
Art. 2? Os recursos necessários à execução do disposto no
artigo anterior são provenientes de convênio celebrado Com órgão federal - Recursos de Outras Fontes, na forma do Anexo
II deste decreto.
Art. 3? Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 4? Revogam-se as disposições em contrário.
Brasília, 25 de outubro de 1990; 169? da Independência e
102? da República.
ITAMAR FRANCO
Zélia M. Cardoso de Mello
Os anexos estão publicados no DO de 26.10.1990, págs. 20436/20437.

DECRETO N? 99.648, DE 25 DE OUTUBRO DE 1990
Abre ao Ministério da Infra-Estrutura,
em favor de diversas Unidades Orçamentárias, . crédito suplementar no valor de
Cr$22.420.963.000,OO, para reforço de dota-

ções consignadas no vigente orçamento.

O VICE-PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no exercicio do
cargo de PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e da
autorização contida no art. 4? da Lei n? 8.083, de 19 de outubro
de 1990,
DECRETA:

Art. 1? Fica aberto ao Ministério da Infra-Estrutura, em
favor de diversas Unidades Orçamentárias, crédito suplementar
Col. Leis Rep , Fed. Brasil, Brasília, 182(5):3027-3363, set./out. 1990.
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no valor de Cr$22.420.963.000,00 (vinte e dois bilhões, quatrocentos e vinte milhões, novecentos e sessenta e três mil cruzeiros),
para o atendimento das despesas a seguir discriminadas:
I - Amortização
e
Encargos
da
Dívida
Cr$16.116.046.000,00 (dezesseis bilhões, cento e dezesseis milhões, quarenta e seis mil cruzeiros), conforme Anexo I;
II - Contrapartida de Empréstimos Externos
Cr$21O.122.000,00 (duzentos e dez milhões, cento e vinte e dois
mil cruzeiros) , conforme Anexo lI;
III - Manutenção e Funcionamento do Órgão
Cr$3.711.929.000,00 (três bilhões, setecentos e onze milhões, novecentos e vinte e nove mil cruzeiros), conforme Anexo IH;
IV - Investimentos, Inversões Financeiras e Outras Despesas de Capital - Cr$2.382.866.000,00 (dois bilhões, trezentos e
oitenta e dois milhões, oitocentos e sessenta e seis mil cruzeiros), conforme Anexo IV.
Art. 2? Os recursos necessários à execução do disposto no
artigo anterior decorrerão do excesso de arrecadação das. receitas do Tesouro Nacional, conforme o disposto no art. 4? da Lei
n? 8.083, de 19 de outubro de 1990.
Art. 3? Este decreto entra em vigor na data da sua publicação.
Art. 4? Revogam-se as disposições em contrário.
Brasilia, 25 de outubro de 1990; 169? da Independência e
102? da República.
IT AMAR FRANCO
Zélia M. Cardoso de Mello
Os anexos estão publicados no DO de 26.10.1990, págs. 20437/20439.

DECRETO N? 99.649, DE 25 DE OUTUBRO DE 1990
Abre aos Orçamentos da União, em favor de diversos Orgãos, crédito adicional
no valor de Cr$152.481.521.000,OO, para reforço de dotações consignadas nos 'vigentee
orçamentos.

o VICE-PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no exercício do
cargo de PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuiCol. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 182(5):3027-3363, set./out. 1990.
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ção que lhe confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e da
autorização contida no art. 4~ da Lei n~ 8.083, de 19 de outubro
de 1990,
DECRETA:
Art. 1? Fica aberto aos Orçamentos da União (Lei n?
7.999, de 31 de janeiro de 1990), em favor de diversos Orgãos
crédito suplementar no valor de Cr$124.049.442.000,00 (cento ~
vinte e quatro bilhões, quarenta e nove milhões, quatrocentos e
quarenta e dois mil cruzeiros), para atender à programação indí.
cada no Anexo I deste decreto.
Art. 2~ Fica aberto ao Orçamento Fiscal da União (Lei n~
7.999, de 31 de janeiro de 1990), em favor de diversos Órgãos
crédito especial no valor de Cr$28.432.079.000,00 (vinte e oito bilhões, quatrocentos e trinta e dois milhões, setenta e nove mil
cruzeiros), para atender à programação indicada no Anexo II
deste decreto.
Art. 3? Os recursos necessários ao atendimento das despesas constantes dos artigos anteriores são provenientes do excesso de arrecadação das receitas do Tesouro Nacional, nos termos
do art. 4~ da Lei n? 8.083, de 19 de outubro de 1990.
Art. 4~ Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 5? Revogam-se as disposições em contrário.
Brasília, 25 de outubro de 1990; 169~ da Independência e
102~ da República.
ITAMAR FRANCO
Zélia M. Cardoso de Mello
Os anexos estão publicados no DO de 26.10.1990, págs. 20439/20443.

DECRETO

N~

99.650, DE 25 DE OUTUBRO DE 1990
Abre ao Orçamento Fiscal da União,
em favor de diverrsos órgãos, crédito suplementar no valor de Cr$2.081.031.000,OO, para reforço de dotações consignadas no vigente orçamento.

O VICE·PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no exercício do
cargo de PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribui·
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 182(5):3027-3363, set.Zout. 1990.
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ção que lhe confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e da
autorização contida no art. 4? da Lei n? 8.083, de 19 de outubro
de 1990,
DECRETA:
Art. 1? Fica aberto ao Orçamento Fiscal da União (Lei n?
7.999, de 31 de janeiro de 1990), em favor de diversos órgãos
crédito suplementar no valor de Cr$2.081.031.000,OO (dois bilhões, oitenta e um milhões, trinta e um mil cruzeiros), para
atender à programação discriminada a seguir:
I - Cr$2.631.000,OO (dois milhões, seiscentos e trinta e
um mil cruzeiros), para atender despesas com Pessoal e Encargos Sociais, conforme Anexo I:
II - Cr$2.078.400.000,00 (dois bilhões, setenta e oito milhões e quatrocentos mil cruzeiros), para atender despesas de
Manutenção e Funcionamento, conforme Anexos II e III.
Art. 2? Os recursos necessários à execução do disposto no
artigo anterior decorrerão do excesso de arrecadação das receitas do Tesouro Nacional, conforme o disposto no art.4? da Lei
n? 8.083, de 19 de outubro de 1990.
Art. 3? Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 4? Revogam-se as disposições em contrário.
Brasília, 25 de outubro de 1990; 169? da Independência e
102? da República.
ITAMAR FRANCO
Zélia M. Cardoso de Mello
Os anexos estão publicados no DO de 26.10.1990, págs. 20443.

DECRETO N? 99.651, DE 25 DE OUTUBRO DE 1990
Abre ao Orçamento Fiscal da União,
em favor de diversos Orgeos, crédito adicional no valor de Cr$45.044.640.000,OO, para reforço de dotações consignadas no vigente orçamento.

O VICE-PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no exercício do
cargo de PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuiCol. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 182(5):3027-3363, set./out. 1990.
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ção que lhe confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e da
autorização contida no art. 4? da Lei n? 8.083, de 19 de outubro
de 1990,
DECRETA:

Art. I? Fica aberto ao Orçamento Fiscal da União (Lei n0
7.999, de 31 de janeiro de 1990), em favor de diversos Úrgão;
crédito especial no valor de Cr$31.464.907.000,OO(trinta e um bilhões, quatrocentos e sessenta e quatro milhões, novecentos e
sete mil cruzeiros), para atender à programação indicada no
Anexo I deste decreto.
Art. 2? Fica aberto ao Orçamento Fiscal da União (Lei n?
7.999, de 31 de janeiro de 1990), em favor do Ministério da Agri.
cultura e Reforma Agrária, crédito suplementar no valor de
Cr$13.579.733.000,00 (treze bilhões, quinhentos e setenta e nove
milhões, setecentos e trinta e três mil cruzeiros), para atender à
programação constante dos Anexos H, lII, IV, V e VI.
Art. 3? Os recursos necessários à execução do disposto
nos artigos anteriores são provenientes do excesso de arrecadação das receitas do Tesouro N acionai, nos termos do art. 4? da
Lei n? 8.083, de 19 de outubro de 1990.
Art. 4? Este decreto entra em vigor na data de sua publícação.
Art. 5? Revogam-se as disposições em contrário.
Brasilia, 25 de outubro de 1990: 169? da Independência e
102? da República.
ITAMAR FRANCO
Zélia M. Cardoso de Mello
Os anexos estão publicados no DO de 26.10.1990, páge. 20444/20447.

DECRETO N? 99.652, DE 25 DE OUTUBRO DE 1990
Abre aos Orçamentos da União, em tevor de diversos Órgãos, crédito suplementar no valor de Cr$46.840.848.000,OO, para
reforço de dotações consignadas nos vigentes orçamentos.

o VICE-PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no exercício do
cargo de PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribui'
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 182(S):3027

w3363,

set./out. 1990.
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ção que lhe confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e da
autorização contida no art. 6? da Lei n? 8.083, de 19 de outubro
de 1990,
DECRETA:
Art. 1? Fica aberto aos Orçamentos da União (Lei n?
7.999, de 31 de janeiro de 1990), em favor de diversos órgãos,
crédito suplementar no valor de Cr$46.840.848.000,00 (quarenta e
seis bilhões, oitocentos e quarenta milhões, oitocentos e quarenta e oito mil cruzeiros), para atender à programação indicada no
Anexo I deste decreto.
Art. 2? Em conseqüência do disposto no artigo anterior,
ficam canceladas as dotações indicadas no Anexo II deste decreto.
Art. 3? Os recursos necessários ao atendimento das despesas constantes do art. I? são provenientes do excesso de arrecadação das receitas do Tesouro Nacional, nos termos do parágrafo único do art. 6? da Lei n? 8.083, de 19 de outubro de 1990.
Art. 4? Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 5? Revogam-se as disposições em contrário.
Brasflia, 25 de outubro de 1990; 169? da Independência e
102? da República.

ITAMAR FRANCO
Zélia M. Cardoso de Mello
Os anexos estão publicados no DO de 26.10.1990, págs. 20448/20464.

DECRETO N? 99.653, DE 25 DE OUTUBRO DE 1990
Abre ao Orçamento Fiscal da União,
em favor dos Poderes Legislativo, Judiciário e do Ministério Público da União, créditos
adicionais
no
valor
de
Cr$
3.882.108.000,00, para reforço de dotações
consignadas no vigente orçamento.

O VICE-PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no exercicio do
cargo de PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e da
autorização contida no art. 4? da Lei n? 8.083, de 19 de outubro
de 1990,
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 182(5):3027-3363, set./out. 1990.
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DECRETA:
Art. I? . Fica aberto ao Orçamento Fiscal da União (Lei n'
7.999, de 31 de janeiro de 19901, em favor dos Poderes Legislati:
vo, Judiciário e do Ministério Público da União, crédito suple.
mentar no valor de Cr$3.814.072.000,00 (três bilhões, oitocentos
e quatorze milhões, setenta e dois mil cruzeiros), para atender à
programação indicada nos Anexos I, U e UI deste decreto.
Art. 2? Fica aberto ao Orçamento Fiscal da União (Lei n?
7.999, de 31 de janeiro de 1990), em favor da Justiça Eleitoral
Justiça do Trabalho e do Ministério Público da União, crédit~
especial no valor de Cr$68.036.000,00 (sessenta e oito milhões,
trinta e seis mil cruzeiros), para atender à programação indicada no Anexo IV deste decreto.
Art. 3~ Os recursos necessários à execução do disposto
nos artigos anteriores são provenientes do excesso de arrecadação das receitas do Tesouro Nacional, nos termos do art. 48 da
Lei n? 8.083, de 19 de outubro de 1990.
Art. 4? Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 5? Revogam-se as disposições em contrário.
Brasília, 25 de outubro de 1990; 169? da Independência e
102? da República.
ITAMAR FRANCO
Zélia M. Cardoso de Mello
Os anexos estão publicados no DO de 26.10.1990, pága. 20464/20468.

DECRETO N? 99.654, DE 25 DE OUTUBRO DE 1990
Abre ao Orçamento Fisc~l da União,
em favor de diversos órgãos, crédito suplementar no valor de Cr$55.047.863. 000,00, para reforço de dotações consignadas no vigente orçamento.

O VICE-PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no exercício do
cargo de PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribui·
ção que lhe confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e da
autorização contida no art. 4? da Lei n? 8.083, de 19 de outubro
de 1990,
Colo Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 182(5):3027-3363, set.Jout. 1990.
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DECRETA:
Art. I? Fica aberto ao Orçamento Fiscal da União (Lei n?
7.999, de 31 de janeiro de 1990), em favor de diversos órgãos,
crédito suplementar no valor de Cr$55.047.863.000,OO (cinqüenta
e cinco bilhões, quarenta e sete milhões, oitocentos e sessenta e
três mil cruzeiros), para atender à programação a seguir discriminada:
I - Cr$30.637.444.000,OO (trinta bilhões, seiscentos e trinta e sete milhões, quatrocentos e quarenta e quatro mil cruzeiros), para atender despesas com Amortização e Encargos da
Divida, conforme Anexo I;
U - Cr$22.021.623.000,OO (vinte e dois bilhões, vinte e um
milhões, seiscentos e vinte e três mil cruzeiros), para atender
despesas de Manutenção e Funcionamento, conforme Anexo 11;
UI - Cr$2.388.796.000,OO (dois bilhões, trezentos e oitenta
e oito milhões, setecentos e noventa e seis mil cruzeiros), para
atender despesas com Investimentos, conforme Anexo IH.
Art. 2? Os recursos necessários à execução do disposto no
artigo anterior são provenientes do excesso de arrecadação das
receitas do Tesouro Nacional, nos termos do art. 4? da Lei n?
8.083, de 19 de outubro de 1990.
Art. 3? Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 4? Revogam-se as disposições em contrário.
Brasília, 25 de outubro de 1990; 169? da Independência e
102? da República.
ITAMAR FRANCO
Zélia M. Cardoso de Mello
Os anexos estão publicados no DO de 26.10.1990. págs , 20469/20471.

DECRETO N? 99.655, DE 25 DE OUTUBRO DE 1990
Abre aos Orçamentos da União, em favor de diversos órgã.os, créditos adicionais
no valor de Cr$3.884.958.000,OO para reforço de dotações consignadas nos vigentes
orçamentos.

O VICE-PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no exercicio do
cargo de PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuiCol. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 182(5):3027-3363, set./out. 1990.

3344

ção que lhe confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e da
autorização contida no art. 4? da Lei n? 8.083, de 19 de outubro
de 1990,
DECRETA:
Art. I? Fica aberto aos Orçamentos da União (Lei n'
7.999, de 31 de janeiro de 1990), em favor de diversos órgãos'
crédito suplementar no valor de Cr$3.446.036.000,00 (trê's bi:
lhões, quatrocentos e quarenta e seis milhões, trinta e seis mil
cruzeiros), para atender à programação indicada no Anexo I
deste decreto.
Art. 2? Fica aberto aos Orçamentos da União (Lei n?
7.999, de 31 de janeiro de 1990), em favor de diversos órgãos,
crédito especial no valor de Cr$438.922.000,00 (quatrocentos' e
trinta e oito milhões, novecentos e vinte e dois mil cruzeiros),
para atender à programação indicada no Anexo II deste decreto.
Art. 3? Os recursos necessários ao atendimento das despesas constantes dos artigos anteriores são provenientes do excesso de arrecadação das receitas do Tesouro Nacional, nos termos
do art. 4? da Lei n? 8.083, de 19 de outubro de 1990.
Art. 4? Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 5? Revogam-se as dispo siçôes em contrário.
Brasilia, 25 de outubro de 1990; 169? da Independência e
102? da República.
ITAMAR FRANCO
Zélia M. Cardoso de Mello
Os anexos estão publicados no DO de 26.10.1990, págs , 20471/20474.

DECRETO N? 99.656, DE 26 DE OUTUBRO DE 1990
Dispõe sobre a criação, nos órgãos e entidades da Administração Federal direta e
indireta, da Comissão Interna de Conservação de Energia [Cice], nos casos que menciona, e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição
que lhe confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e considerando o disposto no Decreto n? 99.250, de 11 de maio de 1990,
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 182(5):3027-3363, set.lout. 1990.
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DECRETA:
Art. I? Fica criada uma Comissão Interna de Conservação
de Energia (Cice) , em cada estabelecimento pertencente a órgão
ou entidade da Administração Federal direta e indireta, fundações, empresas públicas e sociedades de economia mista controladas direta ou indiretamente pela União, que apresente consumo anual de energia elétrica superior a 600.000 KWH (seiscentos
mil Kilowatts Hora) ou consumo anual de combustível superior
a 15 tep's (quinze toneladas equivalentes de petróleo).
Parágrafo único. A Cice será responsável pela elaboração,
implantação e acompanhamento das metas do Programa de
Conservação de Energia, e divulgação dos seus resultados nas
dependências do estabelecimento.
Art. 2? São atribuições básicas da Cice:
I - Levantar o potencial de redução de despesas com
energia, para o que poderá solicitar o suporte técnico do Grupo
Executivo do Programa Nacional de Racionalização da Produção e Uso de Energia (Gere), instituído pelo Decreto n? 99.250(11,
de 11 maio de 1990, e do Programa Nacional de Conservação de
Energia Elétrica (Procel), instituído pela Portaria Interministerial n? 1.877, de 30 de dezembro de 1985, dos extintos Ministérios das Minas e Energia e da Indústria e do Comércio, quando
se tratar de energia elétrica;
II - Elaborar o Programa de Conservação de Energia,
com suas metas e justificativas no sentido da redução de consumo, submetendo-o ao dirigente máximo do órgão ou entidade, e
divulgá-lo após sua aprovação.
III - Empreender ações visando conscientizar e envolver
todos os servidores no Programa de Conservação de Energia;
IV - Participar da elaboração das especificações técnicas para projetos, construção e aquisição de bens e serviços,
bem assim das conseqüentes licitações que envolvam consumo
de energia;
V - Manter permanente análise dos consumos de energéticos por intermédio das cópias dos comprovantes de pagamentos que lhe serão encaminhadas pelo setor responsável;
(1) Coleção das Leis. Brasília, 182(3):2063, maio/jun.1990.
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 182(5):3027-3363, set./out. 1990.
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VI - calcular os consumos específicos dos diferentes
energéticos e submetê-los ao Gere, que estabelecerá índices máximos de consumo a serem respeitados;
VII - Participar da elaboração do Programa de Manuten.
ção Preventiva, com vistas à otimização do consumo de energé.
ticos;
VIII - Promover avaliação anual dos resultados obtidos e
propor programa para o ano subseqüente.
Art. 3? A Cice será composta, no mínimo, de 6 (seis) rnernbras do próprio estabelecimento integrante do órgão ou ent.ida,
de, todos com mandato de 2 (dois) anos, sendo, pelo menos, um
representante da Associação dos Servidores, e, na falta desta,
um representante dos servidores, por eles escolhido, e, um da.
Comissão Interna de Prevenção de Acidente (Cipa), quando

houver.
§ I? O ato do Dirigente do órgão ou entidade, que designar
os membros da Cice, especificará, de logo, quem será o Presidente e o Vice-Presidente, sendo este o representante indicado
pela Associação dos Servidores referido no caput deste artigo.
§ 2? Os mandatos dos membros indicados pela Associação
dos servidores e Cipa extinguir-se-ão, em qualquer hipótese,
com os mandatos dos seus respectivos Presidentes.
§ 3~ As reuniões da Cíce serão secretariadas por um dos
seus membros, escolhido pelo Presidente.
§ 4? Sempre que for possível, deverá haver entre os membros da Cice, não investidos nas funções de Presidente e VicePresidente, um Engenheiro ou Arquiteto com conhecimentos de
conservação de energia, um especialista em Segurança do Trabalho, um Técnico em Comunicação Social e um Administrador.
Art. 4~ A Cice reunir-se-á ordinariamente a cada três meses e, extraordinariamente, sempre que convocada por dois de
seus membros.
Art. 5? Os órgãos e entidades da Administração Federal
direta e indireta que se enquadrem nas condições previstas no
artigo I? terão o prazo de 45 (quarenta e cinco) dias, a partir da
publicação deste decreto, para remeterem ao Gere a ata de instalação dos trabalhos da Cice e a relação de seus membros, com
os respectivos cargos, qualificação profissional e endereços de
trabalho.
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 182(5):3027-3363. set.lout. 1990.
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Art. 6? O Gere, em conjunto com a Secretaria da Administração Federal (SAF), deverá organizar seminários regionais de
conscientização e esclarecimentos para as Cice's, a se iniciarem
até 120 (cento e vinte) dias, a contar da publicação deste decreto.
Art. 7? Cada Cice deverá encaminhar ao Gere, no prazo
máximo de 15 (quinze) dias após a realização do seminário de
que trata o artigo anterior, o seu Programa de Conservação de
Energia no estabelecimento, com metas e justificativas, relativo
ao seu mandato e, até 30 (trinta) dias após a realização das reuniões ordinárias, relatório de desenvolvimento do programa e
cumprimento das metas.
Art. 8? A SAF, com orientação técnica do Gere, gerenciará o relacionamento entre as Cice' s através das Secretarias de
Administração Geral dos Ministérios e das Coordenações Gerais de Administração das Secretarias da Presidência da República, que promoverão a articulação entre Cice' s dos órgãos e
entidades que lhes são vinculados.
Art. 9? É vedada a remuneração pela participação em Comissão Interna de Conservação de Energia (Cíce).
Art. 10. As despesas necessárias ao funcionamento da Cice serão custeadas com recursos provenientes da dotação orçamentária do respectivo órgão ou entidade:
Art. 11. Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 12. Revogam-se as disposições em contrário.
Brasília, 26 de outubro de 1990; 169? da Independência e
102? da República.
FERNANDO COLLOR
Jarbas Passarinho
DECRETO N? 99.657, DE 26 DE OUTUBRO DE 1990
Acrescenta artigo e parágrafo único ao
Decreto n? 98.816(1), de 11 de janeiro de
1990. que regulamenta a Lei n? 7.802(2) , de
11 de julho de 1989, que dispõe sobre agrotóxicos, seus componentes e afins, e dá outras providências.
(1)

Coleção das Leis. Brasília, 182(1):147, jan./fev. 1990.

(2) Coleção das Leis. Brasília, 181(4):1547, jul./ago. 1989.
Cal. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 182(5):3027-3363, set./out. 1990.
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o PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição
que lhe confere o art. 84, inciso IV, da Constituição,
DECRETA:
Art. I? O Decreto n? 98.816, de 11 de janeiro de 1990, nassa a vigorar acrescido do seguinte art. 119, renumerando-se Os
subseqüentes:
«Art. 119. Fica prorrogado para 11 de julho de 1991, o
prazo de validade dos registros dos agrotóxicos e afins,
com data de expiração fixada até 11 de janeiro de 1991.
Parágrafo único. Concluído, no curso do prazo de que
trata este artigo, o processo de avaliação do pedido de renovação de registro e havendo indeferimento por qualquer
dos órgãos federais envolvidos, fica automaticamente Cancelada a dilatação de prazo concedida, cabendo ao órgão
responsável pelo registro adotar as medidas cabíveis.»
Art. 2? Este decreto entra em vigor na data de sua publícação.

Brasília, 26 de outubro de 1990; 169? da Independência e
102? da República.
FERNANDO COLLOR
Alcení Guerra
Antonío Cabrera Mano Filho

DECRETO N? 99.658, DE 30 DE OUTUBRO DE 1990
Regulamenta, no âmbito da Administração Pública Federal, o reaproveitamento, a mcvímentaçso, a alienação e outras
formas de desfazimento de material.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição
que lhe confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e tendo em
vista o disposto na Lei n? 8.028, de 12 de abril de 1990, no
Decreto·Lei n? 200, de 25 de fevereiro de 1967, e no Decreto-Lei
n? 2.300, de 21 de novembro de 1986,
Colo Leis Rep. Fed. Brasil. Brasílta, 182(5):3027-3363, set./out. 1990.
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DECRETA:
Art. I? O reaproveitamento, a movimentação e a alienação
de material, bem assim outras formas de seu desfazimento, no
âmbito da Administração Pública Federal, são regulados pelas
disposições deste decreto.
Art. 2<:' Este decreto não modifica as normas específicas
de alienação e outras formas de desfazimento de material:
I - dos Ministérios Militares e do Estado-Maior das Forças Armadas:
II - do Departamento da Receita Federal, referentes a
bens legalmente apreendidos;
III - dos órgãos com finalidades agropecuárias, industriais ou comerciais, no que respeita à venda de bens móveis,
por eles produzidos ou comercializados.
Art. 3? Para fins deste decreto, considera-se:
I - material - designação genérica de equipamentos,
componentes, sobressalentes, acessórios, veículos em geral,
matérias-primas e outros itens empregados ou passíveis de emprego nas atividades dos órgãos e entidades públicas federais,
independente de qualquer fator;
II - transferência - modalidade de movimentação de material, com troca de responsabilidade, de uma unidade organizacional para outra, dentro do mesmo órgão ou entidade;
III - cessão - modalidade de movimentação de material
do acervo, com transferência gratuita de posse e troca de responsabilidade, entre órgaõs ou entidades da Administração PÚblica Federal direta, autárquica e fundacional do Poder Executivo ou entre estes e outros, integrantes de qualquer dos demais
Poderes da União;
IV - alienação - operação de transferência do direito de
propriedade do material, mediante venda, permuta ou doação;
V - outras formas de desfazimento - renúncia ao direito
de propriedade do material, mediante inutil ização ou abandono.
Parágrafo único. O material considerado genericamente inservível, para a repartição, órgão ou entidade que detém sua
posse ou propriedade, deve ser classificado como:
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 182(5):3027-3363, set.lout. 1990.
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a} ocioso - quando, embora em perfeitas condições de uso,
não estiver sendo aproveitado;
b) recuperável - quando sua recuperação for possível e Orçar, no âmbito, a cinqüenta por cento de seu valor de mercado;
c) antieconômico - quando sua manutenção for onerosa, Ou
seu redimento precário, em virtude de uso prolongado. desgaste
prematuro ou obsoletismo;

d) irrecuperável - quando não mais puder ser utilizado para o fim a que se destina devido a perda de suas características
ou em razão da inviabilidade econômica de sua recuperação.
Art. 4? O material calssificado como ocioso ou recuperável
será cedido a outros órgãos que dele necessitem.
§ l~ A cessão será efetivada mediante Termo de Cessão,
do qual constarão a indicação de transferência de carga patrimonial, da unidade cedente para a cessionária, e o valor de

aquisição ou custo de produção.
§ 2? Quando envolver entidade autárquica, fundacional ou
integrante dos Poderes Legislativo e Judiciário, a operação só

poderá efetivar-se mediante doação.
Art.

5~

Os órgãos e entidades integrantes do Poder Execu-

tivo enviarão anualmente à Secretaria da Administração Fede-

ral da Presidência da República (SAF/PRj relação do material
classificado como ocioso, recuperável ou antieconômico, exis-

tente em seus almoxarifados e depósitos, posto à disposição para cessão ou alienação.

Art.

6~

A SAF/PR desenvolverá sistema de gerência de

material disponível para reaproveitamento pelos órgãos e enti-

dades referidos neste decreto.'
Parágrafo único.

Após a implantação do sistema de que

trata este artigo, os órgãos e entidades integrantes da Adminis-

tração Pública Federal, antes de procederem a licitações para
compra de material de uso comum, consultarão a SAF /PR sobre a existência de material disponível para fins de reutilização.
Art. 7? Nos casos de alienação, a avaliação do material
deverá ser feita de conformidade com os preços atualizados e
praticados no mercado.
Cal. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 182(5):3027-3363, set./out. 1990.
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Parágrafo único. Decorridos mais de sessenta dias da avaliação. o material deverá ter o seu valor automaticamente atuaIizado, tomando-se por base o fator de correção aplicável às demonstrações contábeis e considerando-se o período decorrido
entre a avaliação e a conclusão do processo de alienação.
OU

Art. 8? A venda efetuar-se-á mediante concorrência, leilão
convite, nas seguintes condições:

I - por concorrência, em que será dada maior amplitude
à convocação, para material avaliado, isolada ou globalmente,

em quantia superior a Cr$59.439.000,00 (cinqüenta e nove milhões, quatrocentos e trinta e nove mil cruzeiros);
II - por leilão, processado por leiloeiro oficial ou servidor
designado pela Administração, observada a legislação pertinente. para material avaliado, isolada ou globalmente, em quantia
não superior a Cr$59.439.000,OO (cinqüenta e nove milhões, quatrocentos e trinta e nove mil cruzeiros);
IH - por convite, dirigido a pelo menos três pessoas
jurídicas, do ramo pertinente ao objeto da licitação, ou pessoas
físicas, que não mantenham vínculo com o serviço público federal, para material avaliado, isolada ou globalmente, em quantia
não superior a Cr$4.160.000,00 (quatro milhões, cento e sessenta
mil cruzeiros).
§ 1? A Administração poderá optar pelo leilão, nos casos
em que couber o convite, e, em qualquer caso, pela concorrência.
§ 3? O material deverá ser distribuído em lotes de:
a) um objeto, quando se tratar de veículos, embarcações aeronaves ou material divisível, cuja avaliação global seja superior à quantia de Cr$199.000,00 (cento e noventa e nove mil cruzeiros) ;
b) vários objetos, preferencialmente homogêneos, quando a
soma da avaliação de seus componentes for igualou inferior a
Cr$ 199.000,00 (cento e noventa e nove mil cruzeiros), ou se compuser de jogos ou conjuntos que não devam ser desfeitos.
§ 3~ Os valores estabelecidos neste artigo serão revistos,
periodicamente, e fixados em Portaria, pelo Secretário da Administração Federal.
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 182(5):3027-3363, set./out. 1990.
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§ 4? A alienação de material, mediante dispensa de prévia
licitação. somente poderá ser autorizada quando revestir-se de
justificado interesse público ou, em caso de doação, quando para atendimento ao interesse social, observados os critérios definidos no art. 15 deste decreto.
Art. 9? A publicidade para os certames licitatórios fora do
Distrito Federal será assegurada com a publicação de resumo
do edital no Diário Oficial da União, da seguinte forma:

I - na concorrência - três vezes no mínimo, com intervalo de sete dias;
11 - no leilão - duas vezes no mínimo, com intervalo de
cinco dias;
III - no convite - uma única vez.
Parágrafo único. A Administração poderá utilizar outros
meios de divulgação para ampliar a área de competição, desde
que economicamente viável, em cada processo.
Art. 10. Os prazos para a realização dos certames, contados da primeira publicação no Diário Oficial da União, serão,
no mínimo, de:
I
trinta dias para a concorrência;
U - quinze dias para o leilão; e
lU - três dias úteis para o convite.
Art. 11. Quando não acudirem interessados à licitação, a
Administração deverá reexaminar todo o procedimento. com objetivo de detectar as razões do desinteresse, especialmente no
tocante às avaliações e à divulgação, podendo adotar outras formas, nas tentativas subseqüentes para alienação do material,
em função do que for apurado sobre as condições do certame
anterior.
Art. 12. Qualquer licitante poderá oferecer cotação para
um, vários ou todos os lotes.
Art. 13. O resultado financeiro obtido por meio de alienação deverá ser recolhido aos cofres da União, da autarquia ou
da fundação, observada a legislação pertinente.
Art. 14. A permuta com particulares poderá ser realizada
sem limitação de valor, desde que as avaliações dos lotes sejam
coincidentes e haja interesse público.
CoL Leis Rep. Fed. Brasil, Brasüíe; 182(5):3027·3363,,'set./out. 1990.
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Parágrafo único. No interesse público, devidamente justíficado pela autoridade competente, o material disponível a ser
permutado poderá entrar como parte do pagamento de outro a
ser adquirido, condição que deverá constar do edital de licitação ou do convite.
Art. 15. A doação, presentes razões de interesse social,
poderá ser efetuada pelos órgãos integrantes da Administração
pública Federal direta, pelas autarquias e fundações, após a
avaliação de sua oportunidade e conveniência, relativamente à
escolha de outra forma de alienação, podendo ocorrer, em favor
dos órgãos e entidades a seguir indicados, quando se tratar de
material:
I - ocioso ou recuperável, para outro órgão ou entidade
da Administração Pública Federal direta, autárquica ou fundacional ou para outro órgão integrante de qualquer dos demais
Poderes da União;
11 - antieconômico, para os Estados e Municípios mais
carentes, Distrito Federal, empresas públicas, sociedades de
economia mista e instituições filantrópicas, reconhecidas de utilidade pública pelo Governo Federal;
IH - irrecuperável, para instituições filantrópicas. reconhecidas de utilidade pública pelo Governo Federal.

IV - adquirido com recursos de convênio celebrado com
Estado, Território, Distrito Federal ou Município e que, a critério do Ministro de Estado, do dirigente da autarquia ou fundação, seja necessário à continuação de programa governamental,
após a extinção do convênio, para a respectiva entidade convenente.
Art. 16. Verificada a impossibilidade ou a inconveniência
da alienação de material classificado como irrecuperável, a autoridade competente determinará sua descarga patrimonial e
sua inutilização ou abandono, após a retirada das partes economicamente aproveitáveis, porventura existentes, que serão incorporados ao patrimônio.
§ 1 ~ A inutilização consiste na destruição total ou parcial
de material que ofereça ameaça vital para pessoas, risco de prejuízo ecológico ou inconvenientes; de qualquer natureza, para a
Administração Pública Federal.
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, .

"a,

182(5):3027-3363, set.lout. 1990.

3354
§ 2? A ínutílização, sempre que necessarro, será feita mediante audiência dos setores especializados. de forma a ter Sua
eficácia assegurada.
§ 3? Os símbolos nacionais, armas, mumçoes e materiais
pirotécnicos serão inutilizados em conformidade com a legislação específica.

Art. 17.
tre outros:

São motivos para a ínutílização de material, den-

I - a sua contaminação por agentes patológicos, sem
possibilidade de recuperação por assepsia;
II - a sua infestação por insetos nocivos, com risco para

outro material;
IH
a sua natureza tóxica ou venenosa;
IV - a sua contaminação por radioatividade;
V - o perigo irremovível de sua utilização fraudulenta
por terceiros.
Art. 18. A inutil ização e o abandono de material serão documentados mediante Termos de Inut.ilização ou de Justificativa de Abandono,

08

quais integrarão o respectivo processo de

desfazimento.
Art. 19.

As avaliações, classificação e formação de lotes,

previstas neste decreto, bem assim os demais procedimentos
que integram o processo de alienação de material, serão efetua-

dos por comissão especial, instituída pela autoridade competente e composta de, no mínimo, três servidores integrantes do órgão ou entidade interessados.
Art. 20.

A Administração poderá, em casos especiais, con-

tratar, por prazo determinado, serviço de empresa ou profissíonaI especializado para assessorar a comissão especial quando se

tratar de material de grande complexidade, vulto, valor estratégico ou cujo manuseio possa oferecer risco a pessoas, instalações ou ao meio ambiente.

Art. 21. A SAF, no exercício da competência definida no
art. 15, da Lei n? 8.028, de 1990, baixará as instruções complementares que se fizerem necessárias à aplicação deste decreto.
CoL Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 182(5):3027-3363, set./out. 1990.
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Art. 22. O disposto neste decreto aplica-se, no que couber,
às empresas públicas, sociedades de economia mista e respectivas subsidiárias ou controladas.
Art. 23. Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 24. Revogam-se os Decretos nf s 96.141(1), de 7 de junho de 1988, n? 98.249 121, de 6 de outubro de 1989, n? 98.798 (3), de
5 de janeiro de 1990, n? 99.198 141, de 29 de março de 1990, e demais disposições em contrário.
Brasília, 30 de outubro de 1990; 169? da Independência e
102? da República.
FERNANDO COLLOR
Jarbas Passarinho

DECRETO N? 99.659, DE 31 DE OUTUBRO DE 1990
Fixa cargos privativos de Oficial·
General da Aeronáutica, em tempo de paz,
e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, usando da atribuição
que lhe confere o artigo 84, inciso IV, da Constituição, e tendo
em vista o disposto no artigo 46, do Decreto-Lei n:' 200, de 25 de
fevereiro de 1967,
DECRETA:
Art. I? Fixar como privativos de Oficial-General da Aeronáutica os seguintes cargos:
I - Quadro de Oficiais Aviadores:
a) Do Posto de Tenente-Brigadeiro:
Chefe do Estado-Maior da Aeronáutica;
- Comandante-Geral do Ar;
(l)

Coleção das Leis. Brasília (4):301, abr./jun., 1988.

(2) Coleção das Leis. Brasília, 181(5):2590, set./out. 1989.
(3) Coleção das Leis. Brasília, 182(1):101, jan.lfev. 1990.
(4) Coleção das Leis. Brasília, 182(2. t.2):1624, mar./abr. 1990.
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Comandante-Geral do Pessoal;
Comandante-Geral de Apoio;
Diretor-Geral do Departamento de Pesquisas e Desen.
volvimento;
Diretor-Geral do Departamento de Aviação Civil; e
Diretor-Geral do Departamento de Ensino da Aeronáuti_
ca,
b) Do Posto de Major-Brigadeiro:

Vice-Chefe do Estado-Maior da Aeronáutica;
Comandante do Comando Aerotático:
Comandante do Comando Aéreo de Defesa Aérea;
Comandante do Comando de Transporte Aéreo;
Comandante do Primeiro Comando Aéreo Regional;
Comandante do Segundo Comando Aéreo Regional;
Comandante do Terceiro Comando Aéreo Regional;
Comandante do Quarto Comando Aéreo Regional;
Comandante do Quinto Comando Aéreo Regional;
Comandante do Sexto Comando Aéreo Regional;
Comandante do Sétimo Comando Aéreo Regional;
Comandante da Universidade da Força Aérea;
Diretor da Diretoria de Administração do Pessoal;
Diretor da Diretoria de Eletrônica e Proteção ao Vôo;
Diretor da Diretoria de Material Bélico da Aeronáutica;
Diretor da Diretoria de Material da Aeronáutica;
-- Vice-Diretor do Departamento de Aviação Civil;
Vice- Diretor do Departamento de Ensino da Aeronáutíca;

Vice-Diretor do Departamento de Pesquisas e Desenvolvimento; e
Comandante do Núcleo do Comando de Defesa Aeroespacial Brasileiro.
c) Do Posto de Major-Brigadeiro ou Brigadeiro:
Comandante da Primeira Força Aérea:
Comandante da Segunda Força Aérea;
Comandante da Terceira Força Aérea;
Comandante da Quarta Força Aérea;
Comandante da Quinta Força Aérea;
Comandante da Sexta Força Aérea;
Chefe do Gabinete do Ministro da Aeronáutica;
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 182(5):3027-3363, set./out. 1990.
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Chefe do Subdepartamento de Planejamento do Departamento de Aviação Civil;
Chefe do Subdepartamento Técnico do Departamento de
Aviação Civil;
Chefe do Subdepartamento de Operações do Departamento de Aviação Civil; e
Presidente da Comissão Coordenadora do Programa Aeronave de Combate.
d) Do Posto de Brigadeiro:
Chefe da 1~ Subchefia do Estado-Maior da Aeronáutica;
Chefe da 2~ Subchefia do Estado-Maior da Aeronáutica;
Chefe da 3~ Subchefia do Estado Maior da Aeronáutica;
Chefe da 4~ Subchefia do Estado Maior da Aeronáutica;
Comandante do Comando Aéreo de Treinamento;
Comandante da Academia da Força Aérea;
Comandante da Escola de Comando e Estado-Maior da
Aeronáutica;
Comandante da Escola Preparatória de Cadetes-do-Ar;
Comandante da Escola de Especialistas da Aeronáutica;
Comandante da Escola de Oficiais Especialistas da Aeronáutica;
Chefe do Estado-Maior do Comando-Geral do Ar;
Chefe do Estado-Maior do Comando-Geral de Pessoal;
Chefe do Estado-Maior do Comando Geral de Apoio;
Chefe do Estado-Maior do Comando Aerotático;
Chefe do Estado-Maior do Comando Aéreo de Defesa
Aérea;
Chefe do Estado-Maior do Comando de Transporte Aéreo;

Chefe do
gional;
Chefe do
gional;
Chefe do
gional;
Chefe do
gional;
Chefe do
gional;

Estado-Maior do Primeiro Comando Aéreo ReEstado-Maior do Segundo Comando Aéreo ReEstado-Maior do Terceiro Comando Aéreo ReEstado-Maior do Quarto Comando Aéreo ReEstado-Maior do Quinto Comando Aéreo Re-
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Chefe do Estado-Maior do Sexto Comando Aéreo Regio_
nal;
Chefe do Estado-Maior do Sétimo Comando Aéreo Regional;
Chefe do Subdepartamento Técnico do Departamento de
Ensino da Aeronáutica;
Vice- Diretor da Diretoria de Administração do Pessoal;
Subdiretor de Operações da Diretoria de Eletrônica e
Proteção ao Vôo;
Subdiretor de Suprimento da Diretoria de Material da
Aeronáutica;
Secretário da Comissão de Promoções de Oficiais;
Subdiretor de Administração da Diretoria de Material da
Aeronáutica;
Chefe da Secretaria de Inteligência da Aeronáutica; e
Chefe do Centro de Comunicação Social do Ministério
da Aeronáutica.
e) Do Posto de Oficial-General:
Presidente da Comissão de Estudos Relativos à N avegação Aérea Internacional.

n -

Quadro de Oficiais Engenheiros:
a) Do Posto de Brigadeiro:
Subdiretor de Estudos e Projetos da Diretoria de Engenharia da Aeronáutica; e
Subdiretor de Próprios Nacionais da Diretoria de Engenharia da Aeronáutica.
In - Quadro de Oficiais Intendentes:
a) Do Posto de Major-Brigadeiro:
Diretor da Diretoria de Intendência;

b) Do Posto de Brigadeiro:
Subdiretor de Orçamentação e Pagamento de Pessoal da
Diretoria de Intendência;
Subdiretor de Provisões da Diretoria de Intendência;
Subdiretor de Subsistência da Diretoria de Intendência;
e

Subdiretor de Encargos Especiais dá Diretoria de Intendência.
Col, Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília. 182(5):3027-3363, set.lout. 1990.
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IV - Quadro de Oficiais Médicos:
a) Do Posto de Major-Brigadeiro:
Diretor da Diretoria de Saúde;
b) Do Posto de Brigadeiro:
Subdiretor Técnico da Diretoria de Saúde;
Subdiretor de Logística da Diretoria de Saúde;
Subdiretor de Aplicação dos Recursos para Assistência
Médico-Hospitalar da Diretoria de Saúde;
Diretor do Centro de Medicina Aeroespacial;
Diretor do Hospital de Força Aérea do Galeão;
Diretor do Hospital Central da Aeronáutica; e
Diretor do Hospital de Força Aérea de Brasília.

V - Quadro de Oficiais Aviadores ou Engenheiros:
a) Do Posto de Major- Brigadeiro:
Diretor da Diretoria de Engenharia da Aeronáutica; e
Diretor do Centro Técnico Aeroespacial;
b) Do Posto de Brigadeiro:
Diretor do Parque de Material Aeronáutico do Galeão;
Diretor do Parque de Material Aeronáutico de São Paulo;

Diretor do Parque de Material Aeronáutico dos Afonsos;
Vice-Diretor da Diretoria de Material Bélico da Aeronáutica;
Vice-Diretor do Centro Técnico Aeroespacial;
Subdiretor de Manutenção da Diretoria de Material da
Aeronáutica; e
Subdiretor Técnico da Diretoria de Eletrônica e Proteção
ao Vôo.

VI - Quadro de Oficiais Aviadores, Engenheiros ou Intendentes:
a) Do Posto de Brigadeiro:
Subdiretor de Apoio da Superfície da Diretoria de Engenharia da Aeronáutica;
Subdiretor de Patrimônio da Diretoria de Engenharia da
Aeronáutica;
Subdiretor de Administração da Diretoria de Eletrônica
e Proteção ao Vôo;
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Subsecretário de Administração Financeira da Secreta.
ria de Economia e Finanças da Aeronáutica;
Subsecretário de Contabilidade da Secretaria de Econo.
mia e Finanças da Aeronáutica:
Subsecretário de Auditoria da Secretaria de Economia e
Finanças da Aeronáutica;
Subsecretário de Planejamento e Contratos da Secretaria
de Economia e Finanças da Aeronáutica; e
Diretor da Diretoria de Informática e Estatística da Ae.
ronáutica.
b) Do Posto de Oficial-General:
Secretário de Economia e Finanças da Aeronáutica; e
Diretor do Instituto Histórico-Cultural da Aeronáutica.
Art. 2? As nomeações de Oficiais-Generais para os cargos
previstos neste decreto serão feitas por ato do Poder Executivo,
respeitados os limites fixados em lei para os efetivos da Aeronáutica.
Art. 3? Os cargos de natureza militar, privativos de
Oficial-General, em órgãos estranhos ao Ministério da Aeronáutica, serão regulados em legislação específica.
Art. 4? Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogados o Decreto n? 98.455, de I? de dezembro de
1989, e demais disposições em contrário.
Brasília, 31 de outubro de 1990; 169? da Independência e
102? da República.
FERNANDO COLLOR
Sócrates da Costa Monteíro
DECRETO N? 99.660, DE 31 DE OUTUBRO DE 1990
Dispõe sobre a Transferêncía de Sede
de Grande Unidade de Arma do Exército.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições
que lhe conferem o art. 84, item IV, da Constituição, o art. 46
do Decreto-Lei n? 200, de 25 de fevereiro de 1967, e o art. 27,
item lII, do Decreto n? 93.188, de 29 de agosto de 1986,
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DECRETA:
Art. I? Fica transferida a sede do Comando da Brigada de
Aviação dó Exército, Grande Unidade subordinada ao EstadoMaior do Exército, de Brasília (DF), para a Base de Aviação de
Taubaté (Taubaté-SP).
Art. 2? O Ministro do Exército baixará os atos complementares à execução deste decreto.
Art. 3? Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação. revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 31 de outubro de 1990; 169? da Independência e
102? da República.
FERNANDO COLLOR
Carlos Tinoco Ribeiro Gomes

DECRETO N? 99.661, DE 31 DE OUTUBRO DE 1990
Revoga o Decreto n? 84.268(1}, de 7 de
dezembro de 1979, alterado pelo Decreto n?
85.632(2), de 7 de janeiro de 1981.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição
que lhe confere o artigo 84, inciso VI, da Constituição e de conformidade com o Decreto-Lei n? 200, de 25 de fevereiro de 1967,
DECRETA:
Art. I? Fica revogado o Decreto n? 84.268, de 7 de dezembro de 1979, alterado pelo Decreto n? 85.632, de 7 de janeiro de
1981.
Art. 2? Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 31 de outubro de 1990; 169? da Independência e
102? da República.
FERNANDO COLLOR
João da Silva Maia
(1) Coleção das Leis. Brasília, (8):182, out.ldez. 1979.
(2) Coleção das Leis. Brasília, (2):16, jan.Zmar, 1981.
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DECRETO N? 99.662, DE 31 DE OUTUBRO DE 1990
Revoga o art. 7': do Decreto n? 79.391(1)
de 14 de março de 1977.
'

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, usando da atribuição
que lhe confere o art. 84, inciso IV, da Constituição,
DECRETA:
Art. I? Fica revogado o art. 7? do Decreto n? 79.391, de 14
de março de 1977, que «Regulamenta e consolida as normas legais vigentes que disciplinam a requisição, a compra e a 'utilização de passagens aéreas e o pagamento de frete de carga aérea
pelos órgãos e entidades da Administração Federal e pelas Fundações sob supervisão ministerial e dá outras providências..
Art. 2? Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Brasilia, 31 de outubro de 1990; 169? da Independência e
102? da República.
FERNANDO COLLOR
Sócrates da Costa Monteiro
DECRETO N? 99.663, DE 31 DE OUTUBRO DE 1990
Extingue o Cadastro Geral das Agências de Coloceçao de que trata o Decreto n?
62.756(1), de 22 de maio de 1968.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição
que lhe confere o art. 84, inciso IV, da Constituição Federal,
DECRETA:
Art. I? Fica extinto, no Ministério do Trabalho e da Pre·
vidência Social, o Cadastro Geral das Agências de Colocação de
Mão-de-Obra, com ou sem fins lucrativos, públicas ou privadas.
Art. 2? Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
(1) Coleção das Leis. Brasília, (2):290, jan./mar. 1977.

(1) Coleção das Leis. Brasília, (4):175, abr.lmaio 1968.
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Art. 3? Revogam-se as disposições em contrário, especialmente o Decreto n? 62.756, de 22 de maio de 1968.
Brasília, 31 de outubro de 1990; 169? da Independência e
102? da República.

FERNANDO COLLOR
Antonio Magri

Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 182(5):3027-3363, set./out. 1990.

REPUBLICAÇÚES

MEDIDA PROVISORIA
BIMESTRE SETEMBRO/OUTUBRO DE 1990

MEDIDA PROVISÚRIA N~ 249, DE 19 DE OUTUBRO
DE 1990 1*1
Dispõe sobre Custeio da Seguridade
Social e sobre Benefícios da Previdência
Social.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição
que lhe confere o art. 62 da Constituição, adota a seguinte medida provisória, com força de lei:
Art. 1? A partir de 1? de janeiro de 1991, os benefícios da
Previdência Social Urbana e Rural, de pensão por morte e de
auxílio-reclusão, em seus valores globais, de aposentadorias, de
auxílio-doença e da renda mensal vitalícia não terão valor mensal inferior ao salário mínimo.
Art. 2? É devido abono anual ao segurado e ao dependente
da Previdência Social Urbana e Rural que, durante o ano, recebeu auxílio-acidente, auxílio-doença ou aposentadoria. pensão
por morte ou auxílio-reclusão.
Parágrafo único. A partir de 1990, o abono anual será calculado, no que couber, da mesma forma que a gratificação de
natal dos trabalhadores, tendo por base o valor da renda mensal do benefício do mês de dezembro de cada ano.
(*) Publicada no

DO de 22.10.1990

(pág. 3365 deste volume).
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Art. 3? A partir de I? de janeiro de 1991, o salário-de_
benefício consistirá na média aritmética simples de todos os últimos salários-de-contribuição dos meses imediatamente anteriores ao do afastamento da atividade, ou da data da entrada do
requerimento, até o máximo de 36 (trinta e seis), apurados em
período não superior a 48 (quarenta e oito) meses.
§ I? No caso de aposentadoria por tempo de serviço, especial, ou por idade, contando o segurado com menos de 24 (vinte
e quatro) contribuições no período máximo a que se refere este
artigo, o salário-de-benefício corresponderá a 1/24 (um vinte e
quatro avos) da soma dos salários-de-contribuição apurados.
§ 2? O salário-de-benefício não poderá ser inferior a um
salário mínimo nem superior ao limite máximo do salário-decontribuição na data do início do benefício.
Art. 4? A partir de I? de janeiro de 1991, o valor da renda
mensal dos benefícios será calculado aplicando-se os coeficientes da legislação vigente sobre o valor do salário-de-benefício
apurado na forma do artigo 3?, ficando eliminado o menor
valor-teto do salário-de-benefício.
Art. 5? Todos os salários-de-contribuição computados no
cálculo do valor de beneficio, cuja data de início ocorra a partir
de I? de janeiro de 1991, serão atualizados monetariamente, mês
a mês, de acordo com a variação integral do Índice da Cesta Básica, calculado pelo IBGE, correspondente ao mês de competência do salário-contribuição.
Parágrafo único. Para o período anterior a setembro de
1990 o Índice da Cesta Básica deverá ser substituído pelo Índice
de Preços ao Consumidor, calculado pelo IBGE.
Art. 6? Os valores dos salários-de-contribuição e dos benefícios em manutenção serão reajustados, bimestralmente, a
partir de I? de novembro de 1990, pela variação integral do Índice da Cesta Básica, calculado pelo IBGE, observadas, quanto
aos benefícios, as respectivas datas de início.
Art. 7? Fica alterada, a partir de I? de janeiro de 1991, para dois por cento, a alíquota da contribuição para o Finsocial
(Decreto-Lei n? 1.940, de 25 de maio de 1982, art. I?; Lei n?
7.738, de 9 de março de 1989, art. 28; Lei n? 7.787, de 30 de junho
de 1989, art. 7?; e Lei n? 7.894, de 24 de novembro de 1989, art.
I?).
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasüía, 182(5):3365-3369, set.lout. 1990.

3367
Art. 8? A partir do exercicio financeiro de 1991, as instituições referidas no art. I? do Decreto-Lei n? 2.426, de 7 de abril
de 1988, pagarão a contribuição prevista no art. 3? da Lei n?
7.689, de 15 de dezembro de 1988, à alíquota de quinze por cento.
Art. 9? Aphca-se a legislação pertinente no que não contrariar o disposto nesta medida provisória.
Art. 10. As relações jurídicas decorrentes da Medida Provisória 225, de 18 de setembro de 1990, serão disciplinadas pelo
Congresso Nacional, nos termos do disposto no parágrafo único
do art. 62 da Constituição.
Art. 11. No prazo de 60 (sessenta) dias será expedido decreto para regulamentar o disposto nesta medida provisória.
Art. 12. Esta medida provisória entra em vigor na data de
sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 19 de outubro de 1990; 169? da Independência e
102? da República.
FERNANDO COLLOR
Zélia M. Cardoso de Mello

Antonio Magri

DECRETO
BIMESTRE SETEMBRO/OUTUBRO DE 1990

DECRETO N? 99.622, DE 18 DE OUTUBRO DE 1990

1*)

Concede à empresa Air Aruba S.A. autorização para funcionar no Brasil.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, usando da atribuição
que lhe confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, tendo em
vista o Decreto n? 92.319, de 23 de janeiro de 1986, e a Lei n?
7.565, de 19 de dezembro de 1986,
DECRETA:
Art.. I? É concedida à Air Aruba S.A., com sede na Cidade de Oranjestad, Aruba, autorização para funcionar no Brasil
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 182(5):3365-3369, set./out. 1990.
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como empresa regular de transporte aéreo, com os Atos Constitutivos e Estatuto que apresentou, e com o capital destinado às
suas operações estimado em 1.000 (hum mil) BTN - Bônus do
Tesouro Nacional, obrigada a cumprir integralmente as leis e
regulamentos em vigor ou que venham a vigorar sobre o objeto
da presente autorização.
Art. 2~ Este decreto é acompanhado pelos Atos Constituo
tivos, Estatuto e demais documentos mencionados no art. 2~ do
Decreto n~ 92.319, de 23 de janeiro de 1986.
Art. 3~ O exercício efetivo de qualquer atividade da Air
Aruba S.A. no Brasil, relacionada com os serviços de transpor_
te aéreo regular, ficará sujeito à legislação brasileira no que for
aplicável.
Art.

4~

Ficam, ainda, estabelecidas as seguintes cláusu-

las:
I - a Air Aruba S.A. é obrigada a ter, permanentemen.
te, um representante no Brasil, com plenos e ilimitados poderes
para tratar e, definitivamente, resolver as questões que se suscitarem, quer com o Governo, quer com particulares, podendo
Ser demandada e receber citação inicial pela empresa;
II - todos os atos praticados no Brasil ficarão sujeitos
unicamente às respectivas leis, regulamentos e à jurisdição de
seus tribunais judiciários ou administrativos, sem que, em tempo algum, possa a referida empresa reclamar exceção, fundada
nos Atos Constitutivos e no Estatuto, cujas disposições não poderão servir de base para qualquer reclamação concernente à
execução das obras ou serviços a que eles se referem;
III - a empresa não poderá realizar no Brasil os objetivos
constantes de seus Atos Constitutivos e do seu Estatuto, que
são vedados a empresas estrangeiras, e só poderá exercer os
que dependam da permissão governamental, depois desta obtida
e sob as condições em que foi concedida;
IV - qualquer alteração que a empresa fizer em seus Atos
Constitutivos ou Estatuto dependerá de aprovação do Governo
Federal para produzir os efeitos no Brasil;
V - ser-lhe-á cassada a autorização para funcionamento
no Brasil se infringir as cláusulas anteriores e as disposições
constantes do Memorando de Entendimentos entre o Brasil e
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Aruba, concluído no Rio de Janeiro no dia 5 de outubro de 1988,
ou se, a juízo do Governo brasileiro, a empresa exercer atividades contrárias ao interesse público;
VI - a transgressão de qualquer das cláusulas para a
qual não exista cominação especial, e a prática de infrações de
tarifas de transporte aprovadas ou autorizadas pela autoridade
brasileira competente, serão punidas com as multas estabelecidas pela legislação interna. No caso de reincidência, poderá ser
cassada a autorização concedida; e
VII - para efeito do art. 6? do Memorando de Entendimentos, ser-Ihe-ão aplicadas as leis e os regulamentos brasileiros relativos à entrada, permanência ou saída de aeronaves, bem como à entrada, permanência ou saída de passageiros. tripulação
ou carga das aeronaves.
Art. 5~ Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 6~ Revogam-se as disposições em contrário.
Brasília, 18 de outubro de 1990; 169~ da Independência e
102~ da República.
FERNANDO COLLOR
Sócrates da Costa Monteiro»

o anexo está publicado no DO de

22.10.1990. págs. 20030/4l.

(*) Publicado no DO de 19.10.1990 (pag. 3367 deste volume).

Cal. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília.

182(5):3365~3369, set.lout.

1990.

RETIFICAÇÕES

LEI
BIMESTRE JULHO/AGOSTO DE 1990

LEI N? 8.069, DE 13 DE JULHO DE 1990 1*1
Dispõe sobre o Estatuto da Criança e
do Adolescente, e dá outras providências.

Retificação
Na página 13570, I? coluna, no art. 129, inciso I, onde se lê:
.. , comunitário de promoção à família;
Leia-se:
comunitário de proteção à família;
Na página 13571, 2? coluna, após o § 2? do art. 149, onde se
0.0

lê:

Seção II
Dos Serviços Auxiliares
Leia-se:

Seção III
Dos Serviços Auxiliares
Na página 13574, P coluna, no art. 201, inciso IV, onde se
lê:

.. , e adolescentes nas hipotecas do art. 98;
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 182(5):3371-3377. set./out. 1990.
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Leia-se:
... e adolescentes nas hipóteses do art. 98;
N a página 13577, 2~ coluna, no art. 264, onde se lê:
"Art. 102.
.
§ 6? a perda e a suspensão do pátrio poder.»

.

Leia-se:
"Art. 102.
.
6?) a perda e a suspensão do pátrio poder..
(*) Publicada no DO de 16.7.1990, pág. 13563.

MEDIDAS PROVISORIAS
BIMESTRE SETEMBRO/OUTUBRO DE 1990

MEDIDA PROVISÚRIA N? 222, DE 11 DE SETEMBRO
DE 1990 (*1
Altera a estrutura básica da Secretaria
da Ciência e Tecnologia da Presidência da
República e dá outras providências.

Retificação
Na página 17271, segunda coluna, no artigo 4? onde se lê:
São transferidas ao Departamento de Política de Informáti·
ca e Automação da Secretaria da Ciência e Tecnologia. as competências da Secretaria Especial de Informática.
Leia-se:
São transferidas à Secretaria da Ciência e Tecnologia as
competências da Secretaria Especial de Informática.
(*) Publicada no DO de 12.9.1990 (pág. 3372 deste volume).

Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 182(5):3371-3377, set./out. 1990.
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MEDIDA PROVISÓRIA N? 242, DE 10 DE OUTUBRO
DE 1990 1'1
Dispõe sobre a natureza jurídica do
Instituto Brasileiro do Patrimônio Cultural
(lBPC) e da Biblioteca Nacional.

Retificação
Na página 19219, P coluna, nas assinaturas,
Leia-se:
FERNANDO COLLOR
Bernardo Cabral
(*) Publicada no DO de 11.10.1990 (pág. 3373 deste volume).

MEDIDA PROVISÓRIA N? 255, DE 24 DE OUTUBRO
DE 1990 1'1
Transforma funções do Grupo-Direção
e Assistência Intermediárias em funções de
Direção Intermediária e dá outras providências.

Retificação
Na página 20302, 2~ coluna, no art. 6?, onde se lê:
... Lei n:' 5.645, de 10 de setembro de 1970.
Leia-se:
... Lei n:' 5.645, de 10 de dezembro de 1970.
(*)

Publicada no DO de 25.10.1990 (pág. 3373 deste volume).
Cal. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 182(5):3371-3377, set./out. 1990.
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DECRETOS
BIMESTRE MAIO!JUNHO DE 1990

DECRETO N? 99.317, DE 18 DE JUNHO DE 1990 (*1
Declara 8 desnecessidade de cargos e
empregos do Quadro e Tabela Permanentes
do extinto Ministério do Interior e dá outras providências.

Retificação
Nas páginas 11700 e 11701, no Anexo H, onde se lê:
104.600.096-45

ANTÚNIO LUGÁü DE OLIVEIRA

MOTORISTA OFICIAL
100.242.824-61

FRANCISCO FERNANDES

no

NASCIMENTO

MOTORISTA OFICIAL
107.257.652-48

JOAQUIM ALVES DE SOUZA

MOTORISTA OFICIAL
107.257.652-48 JOAQUIM ALVES DE SOUZA

MOTORISTA OFICIAL

Leia-se:
104.600.096-45

ANTÚNIO LEITE DE OLIVEIRA

MOTORISTA OFICIAL
100.242.824-61

FRANCISCO ROSA DO NASCIMENTO
MOTORISTA OFICIAL

107.257.652-48

JOAQUIM ALVES DE SOUZA

MOTORISTA OFICIAL

("') Publicado no DO de 1.6.1990. Seção L

BIMESTRE JULHO!AGOSTO DE 1990

DECRETO N? 99.462, DE 16 DE AGOSTO DE 1990 1*1
Transfere dotações consignadas no Orçamento Fiscal da União e dá outras
providências.
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília,

182(5):3371~3377, set./out.

1990.
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Retificação
Na página 15583,

2~

coluna, no Anexo I, onde se lê:

MINISTI!:RIO DA INFRA·ESTRUTURA
ENTIDADES SUPERVISIONADAS
49192.16.088.0537.1800
PROJETOS A CARGO DEENTIDADES SUPERVISIONADAS
49192.16.088.0537.1800.0107
DEPARTAMENTO NACIONAL DEESTRADAS DERODAGEM

88.000
88.000
88.000

63.984
4.5.11.42 100 63.984

49192.16.088.0537.1800
49192.16.088.0537.1800.0107

MINISTERID DA INFRA·ESTRUTURA
ENTIDADES SUPERVISIONADAS
PROJETOS ACARGO DE ENTIDADES SUPERVISIONADAS
DEPARTAMENTO NACIONAL DEESTRADAS DERODAGEM

Na página 15584,

1~

81.845
81.845
57.769
57.769
4.5.11.42 100 57.769

coluna, no Anexo Il, onde se lê:

MINrSTERro DOS TRANSPORTES
ENTIDADES SUPERVISIONADAS
38192.16.088.0537.1800
PROJETOS ACARGO DEENTIDADES SUPERVISIONADAS
38192.16.088.0537.1800.0107
DEPARTAMENTO NACIONAL DEESTRADAS DERODAGEM

88.060
88,060
88.060
63.984
4.5.11.42 100 63.984

Leia-se:
MINISTÉRIO DOS TRANSPORTES
ENTIDADES SUPERVISIONADAS
38192.16.088,0537.1800
PROJETOS ACARGO DEENTIDADES SUPERVISIONADAS
38192.16.088.0537.1800.0107
DEPARTAMENTO NACIONAL DEESTRADAS DERODAGEM

81.845
81.845

57.769
57.769
4.5.11.42 100 57.769

(*) Publicado no DO de 17.8.1990 (pág. 3374 deste volume).

BIMESTRE SETEMBRO/OUTUBRO DE 1990

DECRETO N? 99.504, DE 3 DE SETEMBRO DE 1990 (')
Transfere à Secretaria da Fazenda Nacional do Ministério da Economia, Fazenda
e Planejamento as competências da extinta
Comissão de Fusão e Incorporação de
Empresas.
Cal. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 182(5):3371-3377, set./out. 1990.
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Retificação
Na página 16823, 2~ coluna, no art. I?, inciso I, onde se lê:
... Decretos-Leis nr s 1.346, de 25 de setembro de 1964,
Leia-se:
... Decretos-Leis n?s 1.346, de 25 de setembro de 1974,
(*) Publicado no DO de 4.9.1990 (p ág. 3375 deste volume).

DECRETO N? 99.532, DE 19 DE SETEMBRO DE 1990 (')
Dispõe sobre a composição e funcionamento do Conselho Nacional de Metrologia,
Normalização e Qualidade Industrial
(Conmetro).

Retificação
Na página 18060, 1~ coluna, na fundamentação legal, onde
se lê:
O Presidente da República no uso das atribuições que lhe
confere o Decreto n? 84, inciso IV da Constituição, ...
Leia-se:
O Presidente da República no uso das atribuições que lhe
confere o art. 84, inciso IV da Constituição,
o ••

(*) Publicado no DO de 20.9.1990 (pág. 3376 deste volume).

DECRETO N? 99.606, DE 13 DE OUTUBRO DE 1990 (')
Aprova a Estrutura Regimental da Se'
creterie da Administração Federal da Presidência da República, e dá outras
providências.

Retificação
Na pagma 19523,
LXXVIII, onde se lê:

segunda coluna, no art. 4?,

Col. Leis Rep. Fed. Brasil. Brasília, 182(5):3371-3377, set./out. 1990.
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«96.556, de 6 de março de 1989;» leia-se:
«97.556, de 6 de março de 1989;»
(*)Publicado no DO de 15.10.1990 (pág. 3376 deste volume).

DECRETO N? 99.616, DE 17 DE OUTUBRO DE 1990 1*1
Dispõe sobre a destinação das atribuíções e do acervo técnico e patrimonial da
Empresa Brasileira de Assistência Técnica
e Extensão Rural (Embrater), em liquidação, e dá outras providências.

Retificação

N a página 19851, 2~ coluna, onde se lê:
Decreto n? 99.916, de 17 de outubro de 1990.

Leia-se:
Decreto n? 99.616, de 17 de outubro de 1990.
(*) Publicado no DO de 18.10.1990 (pég. 3377 deste volume).

Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 182(5):3371-3377, set./out. 1990.
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do Código de Processo Penal Militar, e dá outras providências.
Publicado no DO de 25 de outubro de 1990
.;....

2989

255 -

Medida Provisória de 24 de outubro de 1990 - Transforma funções do Grupo-Direção e Assistência Intermediárias em funções
de Direção Intermediária e dá outras providências. Publicado no
DO de 25 de outubro de 1990. .
_. " . . . . . . . . . . . . . .

2997

256 -

Medida Provisória de 26 de outubro de 1990 - Dispõe sobre a garantia de Salário Efetivo e dá outras providências. Publicado no
DO de 29 de outubro, de 1990.

2999

257 -

Medida Provisória de 31 de outubro de 1990 - Dispõe sobre a
aplicação financeira de recursos recolhidos ao FNDE, e dá outras
providências. Publicado no DO de I? de novembro de 1990.

3003

258 -

Medida Provisória de 31 de outubro de 1990 - Dispõe sobre a extinção da Contribuição Sindical, de que tratam os artigos 578 a
610 da Consolidação das Leis do Trabalho, e dá outras providências. Publicado no DO de I? de novembro de 1990.

3004

DECRETOS LEGISLATIVOS
25 -

Decreto Legislativo de 14 de setembro de 1990 - Aprova o texto
do protocolo que modifica a convenção para evitar a dupla tributação e prevenir a evasão fiscal concernente à Tributação da RenCol. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 182(5):3379-3404, set./out. 1990.
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da, firmado em Brasília. entre o Governo da República Federativa
do Brasil e o Governo da República da Finlândia, em 12 de junho
de 1989. Publicado no DO de 17 de setembro de 1990.

3007

26 -

Decreto Legislativo de 14 de setembro de 1990 - Aprova o texto
do Acordo sobre Prevenção, Controle, Fiscalização e Repressão
ao uso indevido e ao tráfico ilícito de entorpecentes e de substâncias psicotrópicas, celebrado entre o Governo da República Federativa do Brasil e o Governo da República da Venezuela. assinado
em Brasília, em 3 de junho de 1987. Publicado no DO de 17 de setembro de 1990.

3008

27 -

Decreto Legislativo de 14 de setembro de 1990 - Ratifica, nos termos do art. 36 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, o Fundo Especial do Senado Federal, o Fundo do Centro
Gráfico do Senado Federal e o Fundo de Informática e Processamento de Dados do Senado Federal. Publicado no DO de 17 de setembro de 1990.

3009

28 -

Decreto Legislativo de 14 de setembro de 1990 - Aprova o texto
da Convenção sobre os Direitos da Criança, adotada pela Assembléia Geral das Nações Unidas, em 20 de novembro de 1989 e assinada pelo Governo brasileiro, em 26 de janeiro de 1990. Publicado
no DO de 17 de setembro de 1990.

3009

29 -

Decreto Legislativo de 18 de setembro de 1990 - Aprova o texto
do Protocolo de Emenda à convenção de Aviação Civil Internacional (Artigo 83 Bis), assinado em Montreal, a 6 de outubro de 1980.
Publicado no DO de 19 de setembro de 1990.
Decreto Legislativo de 18 de setembro de 1990 - Ratifica a existência do Fundo de Desenvolvimento do Ensino Profissional
Marítimo. Publicado no DO de 19 de setembro de 1990.

30 -

3010

3011

31

Decreto Legislativo de 16 de outubro de 1990 - Aprova o texto do
Convênio de Cooperação Judiciária em Matéria Civil, celebrado
entre o Governo da República Federativa do Brasil e o Reino da
Espanha, em Madrid, em 13 de abril de 1989. Publicado no DO de
17 de outubro de 1990.

3011

32 -

Decreto Legislativo de 25 de outubro de 1990 - Aprova o texto do
Acordo, por Troca de Notas, sobre Concessão de um Empréstimo
pelo Japão, nos termos do Plano de Reciclagem Financeira, celebrado entre o Governo da República Federativa do Brasil e o Governo do Japão, em Brasílta, a 10 de novembro de 1989. Publicado
no DO de 26 de outubro de 1990.

3012

33 -

Decreto Legislativo de 25 de outubro de 1990 - Aprova o texto da
Convenção n? 147 da Organização Internacional do Trabalho OIT sobre Normas Mínimas da Marinha Mercante, adotada em
Genebra, em 1976, durante a 62~ Sessão da Conferência Internacional do Trabalho. Publicado no DO de 26 de outubro de 1990.

3013

Cal. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 182(5):3379-3404, set./out. 1990.
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34 -

Decreto Legislativo de 25 de outubro de 1990 - Aprova os textos
do Acordo de Cooperação Científica, Técnica e Tecnológica e do
Protocolo Complementar ao Acordo de Cooperação Científica,
Técnica e Tecnológica, celebrados em Maputo. em I? de junho de
1989, entre o Governo da República Federativa do Brasil e o Govemo da República Popular de Moçambíque. Publicado no DO de
26 de outubro de 1990.

3014

35 -

Decreto Legislativo de 25 de outubro de 1990 - Aprova o texto do
Ajuste Complementar entre o Governo da República Federativa
do Brasil e o Governo da República do Paraguai sobre a Constituíção de um Programa de Cooperação Técnica, assinado em Assunção. em 10 de novembro de 1989. Publicado no DO de 26 de outubro de 1990.

3015

36 -

Decreto Legislativo de 26 de outubro de 1990 - Aprova o texto do
Convênio de Defesa Eitossanítárta entre o Governo da República
Federativa do Brasil e o Governo da Espanha, concluído em Madrid, em 12 de abril de 1984. Publicado no DO de 29 de outubro de
1990.

3Q15

37 -

Decreto Legislativo de 26 de outubro de 1990 - Autoriza a adesão
do Brasil à Convenção sobre a Conservação das Focas Antárticas,
adotada em Londres, em I? de junho de 1972. Publicado no DO de
29 de outubro de 1990.

3016

38 -

Decreto Legislativo de 26 de outubro de 1990 - Aprova o Texto
da Alteração do Convênio Constitutivo do Banco lnteramericano
de Desenvolvimento - BlD, adotado pela Assembléia dos Governadores, em 24 de dezembro de 1987, com voto favorável do Governador brasileiro, mediante Resolução Ag-8/87. Publicado no
DO de 29 de outubro de 1990.
Decreto Legislativo de 29 de outubro de 1990 - Aprova o texto do
Acordo de Cooperação Cultural entre o Governo da República Federativa do Brasil e o Governo da República Popular de Meçambique, celebrado em Maputo, em I? de junho de 1989. Publicado
no DO de 30 de outubro de 1990.

39 -

3017

3017

RESOLUÇOES
41 -

Resolução de 14 de setembro de 1990 - Autoriza o Governo do
Estado de São Paulo a emitir Letras Financeiras do Tesouro do
Estado de São Paulo {LFTP} em substituição a 160.420.000 (LFTPl
que vencem no segundo semestre de 1990. Publicado no DO de 18
de setembro de 1990.

3019

42 -

Resolução de 18 de setembro de 1990 - Autoriza a Prefeitura Municipal do Rio de Janeiro a emitir e a colocar no mercado, através
de ofertas públicas, Letras Financeiras do Tesouro do Município
(LFTM-Rio). Publicado no DO de 19 de setembro de 1990.

3021

Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 182(5):3379-3404, set.Zout. 1990.
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43 -

Resolução de 18 de setembro de 1990 - Autoriza a Prefeitura Municipal de Vilhena, Estado de Rondônia, a elevar, temporariamente, o limite fixado no inciso I do art. 3? da Resolução n? 94, de 15
de dezembro de 1989, do Senado Federal. Publicado no DO de 19
de setembro de 1990.

3022

44 -

Resolução de 25 de outubro de 1990 - Autoriza o Governo do Estado do Rio Grande do Sul a emitir e colocar em mercado
5.125.000.000 Letras Financeiras do Tesouro do Estado do Rio
Grande do Sul (LFT·RS). Publicado no DO de 25 de outubro de
1990.
..

3024

45 -

Resolução de 31 de outubro de 1990 - Altera a redação do art. 15
da Resolução do Senado Federal n:' 96, de 1989. Publicado no DO
de 31 de outubro de 1990.

3025

DECRETOS
99.492 - Decreto de 3 de setembro de 1990 - Constitui as Fundações
Instituto Brasileir-o de Arte e Cultura (Ibac), Biblioteca Nacional
(BN), e a Autarquia Federal Instituto Brasileiro do Patrimônio
Cultural (IBPC). Publicado no DO de 4 de setembro de 1990. .....

3027

99.493 - Decreto de 3 de setembro de 1990 - Transfere dotações consignadas nos Orçamentos da União, e dá outras providências. Publicado no DO de 4 de setembro de 1990.

3028

99.494 - Decreto de 3 de setembro de 1990 - Abre aos Ministérios da
Aeronáutica e da Marinha, em favor de diversas Unidades Orçamentárias, crédito suplementar no valor de Cr$75.223.000,OO. para
reforço de dotações consignadas no vigente orçamento. Publicado
no DO de 4 de setembro de 1990.

3028

99.495 - Decreto de 3 de setembro de 1990 - Abre ao Orçamento da Seguridade Social da União, em favor do Ministério da Saúde, crédito suplementar no valor de Cr$68.180.000,OO, para reforço de dotação consignada no vigente orçamento. Publicado no DO de 4 de
setembro de 1990.

3029

99.496 - Decreto de 3 de setembro de 1990 - Abre à Presidência da República, em favor do Fundo Rotativo Habitacional de Brasília,
crédito suplementar no valor de Cr$71.192.000,OO, para reforço de
dotações consignadas no vigente orçamento. Publicado no DO de
_. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4 de setembro de 1990

3030

99.497 - Decreto de 3 de setembro de 1990 - Abre ao Ministério da
Educação, em favor da Fundação de Assistência ao Estudante
(FAE). crédito suplementar no valor de Cr$3.300.000.000,OO, para
reforço de dotações consignadas no vigente orçamento. Publicado
no DO de 4 de setembro de 1990.

3031

CoLLeis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 182(5):3379-3404, set./out. 1990.
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99.498 - Decreto de 3 de setembro de 1990 - Abre ao Ministério da
Marinha, em favor da Secretaria-Geral da Marinha, crédito suplementar no valor de Cr$200.000.000,OO, para reforço de dotações
consignadas no vigente orçamento. Publicado no DO de 4 de setembro de 1990.
99.499 - Decreto de 3 de setembro de 1990 - Abre ao Ministério da
Saúde, em favor de diversas Unidades Orçamentárias, crédito suplementar no valor de Cr$1.336.130.000,OO, para reforço de dotações consignadas no vigente orçamento. Publicado no DO de 4 de
setembro de 1990. .
:....
99.500 - Decreto de 3 de setembro de 1990 - Abre à Presidência da República e ao Ministério da Justiça, em favor de diversas Unidades
Orçamentárias, crédito suplementar no valor de CrM3.274.000,00,
para reforço de dotações consignadas no vigente orçamento. Publicado no DO de 4 de setembro de 1990.
99.501 - Decreto de 3 de setembro de 1990 - Abre ao Ministério da Aeronáutica, crédito suplementar no valor de Cr$l7.000.000,00, para
reforço de dotações consignadas no vigente orçamento. Publicado
no DO de 4 de setembro de 1990.
99.502 - Decreto de 3 de setembro de 1990 - Abre ao Ministério da
Agricultura e Reforma Agrária, em favor da Companhia de Desenvolvimento do Vale do São Francisco, crédito suplementar no
valor de Cr$21.297.000,00, para reforço de dotações consignadas no
vigente orçamento. Publicado no DO de 4 de setembro de 1990. ...
99.503 - Decreto de 3 de setembro de 1990 - Constitui Comissão com a
finalidade de reexaminar a matriz energética nacional. Publicado
no DO de 4 de setembro de 1990.
99.504 - Decreto de 3 de setembro de 1990 - Transfere à Secretaria da
Fazenda Nacional do Ministério da Economia, Fazenda e Planejamento as competências da extinta Comissão de Fusão e Incorporação de Empresas. Publicado no DO de 4 de setembro de 1990 e
retificado no DO de 17 de setembro de 1990.
99.505 - Decreto de 3 de setembro de 1990 - Dispõe sobre a execução
do Quinto Protocolo Adicional ao Acordo Comercial n:' 19, no Setor
da Indústria Eletrônica e de Comunicações Elétricas, entre o Brasil, a Argentina, o México e o Uruguai. Publicado no DO de 4 de
setembro de 1990.
99.506 - Decreto de 4 de setembro de 1990 - Constitui comissão para
proceder à organização do Museu de Arte Contemporânea do Brasil. Publicado no DO de 5 de setembro de 1990.
99.507 - Decreto de 4 de setembro de 1990 - Declara de utilidade pública, para fins de desapropriação, pelo Departamento Nacional
de Obras Contra as Secas (Dnocs), área de terra necessária à
construção do açude público Atalho, nos Municípios de Brejo
Santo e Jati, Estado do Ceará, e dá outras providências. Publicado no DO de 5 de setembro de 1990.

3032

3032

3033

3034

3035

3036

3037

3038
3039

3043
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99.508 - Decreto de 5 de setembro de 1990 - Dispõe sobre as exportações e importações do açúcar, álcool, mel rico e mel residual. Publicado no DO de 6 de setembro de 1990.
99.509 - Decreto de 5 de setembro de 1990 - Veda contribuições com
recursos públicos, em favor de clubes e associações de servidores
ou empregados de órgãos e entidades da Administração Pública
Federal, e dá outras providências. Publicado no DO de 6 de setembro de 1990.
99.510 - Decreto de 6 de setembro de 1990 - Abre ao Orçamento da
Seguridade da União, em favor de Operações Oficiais de Crédito - Recursos sob Supervisão do Ministério da Economia,
Fazenda e Planejamento, crédito suplementar no valor de
Cr$·28.398.600.00Ó,00, para reforço de dotação' consignada no vigente orçamento. Publicado no DO de 10 de setembro de 1990..... _. .
99.511 - Decreto de 6 de setembro de 1990 - Abre ao Ministério da
Educação, em favor de diversas Unidades Orçamentárias, crédito
suplementar no valor de Cr$65.289.156.000,OO, para reforço de dotações consignadas no vigente orçamento. Publicado no DO de 10
de setembro de 1990.
99.512 - Decreto de 6 de setembro de 1990 - Abre ao Ministério da
Educação, em favor de diversas Unidades Orçamentárias, crédito
suplementar no valor de Cr$1.815.070.000,OO, para reforço de dotações consignadas no vigente orçamento. Publicado no DO de 10 de
setembro de 1990.

3045

3046

3047

3048

3049

99.513 - Decreto de 10 de setembro de 1990 - Abre ao Ministério da
Educação, em favor da Fundação Universidade do Rio de Janeiro,
crédito suplementar no valor de Cr$40.000.000,00, para reforço de
dotação consignada no vigente orçamento. Publicado no DO de 11
de setembro de 1990.

3050

99.514 - Decreto de 10 de setembro de 1990 - Abre ao Orçamento Fiscal da União, em favor de Entidades em Extinção, Dissolução ou
Privatização, crédito suplementar no valor de Cr$10.655.000,00,
para reforço de dotações consignadas no vigente orçamento. Publicado no DO de 11 de setembro de 1990.

3051

99.515 - Decreto de 10 de setembro de 1990 - Abre ao Ministério da
Marinha, em favor da Secretaria-Geral da Marinha, crédito suplementar no valor de Cr$140.000.000,00, para reforço de dotação consignada no vigente orçamento. Publicado no DO de 11 de setembro de 1990.

3051

99.516 - Decreto de 10 de setembro de 1990 - Reabre à Presidência da
República, em favor da Secretaria da Ciência e Tecnologia, pelos
saldos apurados em 31 de dezembro de 1989, créditos especiais
abertos pelos Decretos ns s 98.250, de 6 de outubro de 1989, 98.618,
de 19 de dezembro de 1989, 98.730 e 98.734, de 28 de dezembro de
1989. Publicado no DO de 11 de setembro de 1990.

3052

Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 182(5):3379-3404, set./out. 1990.
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99.517 - Decreto de 10 de setembro de 1990 - Abre ao Ministério da
Justiça, em favor da Fundação Nacional do índio, Fundo do Arquivo Nacional e Fundo de Imprensa Nacional, crédito suplementar no valor de Cr$81.651.000,OO, para reforço de dotações consignadas no vigente orçamento. Publicado no DO de 11 de setembro
de 1990.

3054

99.518 - Decreto de 10 de setembro de 1990 - Prescreve a adoção de
plano extraordinário de redução das despesas de custeio nas entidades que menciona. Publicado no DO de 11 de setembro de 1990.
99.519 - Decreto de 11 de setembro de 1990 - Institui a Comissão do
Programa Nacional de Alfabetização e Cidadania. Publicado no
DO de 12 de setembro de 1990.

3056

99.520 - Decreto de 11 de setembro de 1990 - Institui o Diploma do
Mérito Nacional de Alfabetização. Publicado no DO de 12 de setembro de 1990.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3058

99.521 - Decreto de 11 de setembro de 1990 - Reabre ao Senado Federal, ao Supremo Tribunal Federal e à Presidência da República,
em favor da Secretaria da Cultura, pelos saldos apurados em 31
de dezembro de 1989, créditos especiais abertos pelos Decretos nj s
98.360, de 3 de novembro de 1989, e 98.726, de 28 de dezembro de
1989. Publicado no DO de 12 de setembro de 1990.

3059

99.522 - Decreto de 11 de setembro de 1990 - Declara de utilidade pública, para fins de desapropriação, terrenos situados no lugar denominado Pedra do Imbuque/Campínho, no Município de Porto
Seguro, Estado da Bahia. Publicado no DO de 12 de setembro de
1990.

3060

99.523 - Decreto de 11 de setembro de 1990 - Dispõe sobre inclusões
no Programa Nacional de Desestatizeção. Publicado no DO de 12 de
setembro de 1990. .
.'..................................

3063

99.524 - Decreto de 13 de setembro de 1990 - Dispõe sobre a execução
do Décimo Primeiro Protocolo Adicional ao Acordo de Complementação Econômica entre o Brasil e o Uruguai (Acordo n:' 2). Publicado no DO de 14 de setembro de 1990.

3063

99.525 - Decreto de 14 de setembro de 1990 - Institui, no Ministério
das Relações Exteriores, o Programa complementar de Assistência Médica do Serviço Exterior nos casos que menciona. Publicado no DO de 17 de setembro de 1990.

3064

99.526 - Decreto de 14 de setembro de 1990 - Abre ao Ministério da
Economia, Fazenda e Planejamento, crédito suplementar no valor
de Cr$200.000.000,OO, para reforço de dotações consignadas nos vigentes orçamentos. Publicado no DO de 17 de setembro de 1990. ..
99.527 - Decreto de 14 de setembro de 1990 - Abre ao Ministério da
Agricultura e Reforma Agrãrta, em favor do Instituto Nacional de

3055

3066

Cal. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 182(5):3379-3404, set./out. 1990.
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Colonização e Reforma Agrária, crédito suplementar no valor de
CrSl.ÜB1.726.000,OO, para reforço de dotações consignadas no vigente orçamento. Publicado no DO de 17 de setembro de 1990. ....

3067

99.528 - Decreto de 14 de setembro de 1990 - Abre ao Ministério da
Economia, Fazenda e Planejamento, em favor de diversas Unidades Orçamentárias, crédito suplementar no valor de 'Crê
1. 720AOO.000,00, para reforço de dotações consignadas no vigente
orçamento. Publicado no DO de 17 de setembro de 1990.

3067

99.529 - Decreto de 14 de setembro de 1990 - Abre à Presidência da
República, em favor de diversas Unidades Orçamentárias, crédito
suplementar no valor de Cri 1.879.838.000,00, para reforço de dotações consignadas no vigente orçamento. Publicado no DO de 17·de
setembro de 1990.

3068

99.530 - Decreto de 17 de setembro de 1990 - Institui a hora de verão
em parte do Território Nacional, no período que indica. Publicado
no DO de 18 de setembro de 1990.

3069

99.531 - Decreto de 17 de setembro de 1990 - Aprova o Estatuto da
Caixa Econômica Federal (CEF) e dá outras providências. Publicado no DO de 18 de setembro de 1990.

3070

99.532 - Decreto de 19 de setembro de 1990 - Dispõe sobre a composição e funcionamento do Conselho Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial (Conmetrol. Publicado no DO de 20
de setembro de 1990 e retificado no DO de 21-9-1990.

3081

99.533 - Decreto de 19 de setembro de 1990 - Altera dispositivos do
Regulamento de Movimentação para oficiais e praças do exército,
aprovado pelo Decreto n? 83.079, de 23 jan 1979. Publicado no DO
de 20 de setembro de 1990.

3085

99.534 - Decreto de 19 de setembro de 1990 - Promulgação da Convenção n? 152 - Convenção Relativa à Segurança e Higiene nos Trabalhos Portuários. Publicado no DO de 20 de setembro de 1990. ..

3087

99.535 - Decreto de 19 de setembro de 1990 - Abre ao Ministério da
Saúde, em favor de diversas Unidades Orçamentárias, crédito suplementar no valor de Cd323.041.000,00, para reforço de dotações
consignadas no vigente orçamento. Publicado no DO de 20 de setembro de 1990.
99.536 - Decreto de 20 de setembro de 1990 - Exclui do regime de disponibilidade remunerada os Agentes de Vigilância, Agentes de Segurança, Auxiliares de Segurança, Guardas de Vigilância, Vigias
e Vigilantes constantes dos Anexos dos Decretos que menciona, e
dá outras providências. Publicado no DO de 21 de setembro de
1990.
99.537 - Decreto de 21 de setembro de 1990 - Dá nova redação ao § 2?
do art. 6? do Decreto n? 99.235, de 4 de maio de 1990. Publicado no
DO de 24 de setembro de 1990.
Cal. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 182(5):3379-3404, set.Zout, 1990.
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99.538 - Decreto de 21 de setembro de 1990 - Dispõe sobre a execução
da Ata de Retificação do Décimo Nano Protocolo Adicional ao
Acordo Comercial n? 16, entre o Brasil, a Argentina, o Chile, o
México, o Uruguai e a Venezuela. Publicado no DO de 24 de setembro de 1990. .
~ ....... ............ .......
99.539 - Decreto de 21 de setembro de 1990 - Dispõe sobre a execução
do Décimo Primeiro Protocolo Adicional ao Acordo de Abertura
de Mercados em favor do Equador (Acordo n? 2), entre o Brasil e
o Equador. Publicado no DO de 24 de setembro de 1990.
99.540 - Decreto de 21 de setembro de 1990 - Institui a Comissão
Coordenadora do Zoneamento Ecológico-Econômico do Território
Nacional e dá outras providências. Publicado no DO de 24 de setembro de 1990. ..... ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
99.541 - Decreto de 21 de setembro de 1990 - Dispõe sobre anuência
prévia para importação e produção de bens de informática e dá
outras providências. Publicado no DO de 24 de setembro de 1990.
99.542 - Decreto de 21 de setembro de 1990 - Cria a Comissão PróOlimpíada 2000, com a finalidade de coordenar e supervisionar os
trabalhos relativos à eleição da Cidade de Brasília para sede dos
Jogos Olímpicos do Ano 2000. Publicado no DO de 24 de setembro
de 1990.
99.543 - Decreto de 21 de setembro de 1990 - Dispõe sobre a execução
do Sexto Protocolo Adicional ao Acordo Comercial n? 26, no Setor
da Indústria de Artigos e Aparelhos para Usos Hospitalares, Médicos, Odontológicos, Veterinários e Afins, entre o Brasil, a Argentina e o México. Publicado no DO de 25 de setembro de 1990..
99.544 - Decreto de 24 de setembro de 1990 - Modifica o Estatuto So·
cial da Companhia Brasileira de Armazenamento (Cíbrazem} e dá
outras providências. Publicado no DO de 25 de setembro de 1990.
99.545 - Decreto de 24 de setembro de 1990 - Dispõe sobre a execução
no Brasil do Segundo Protocolo Adicional ao Acordo Comercial
n? 13, no Setor da Indústria Fonográfica, entre o Brasil, a Argentina, o México e a Venezuela. Publicado no DO de 25 de setembro
de 1990.
99.546 - Decreto de 25 de setembro de 1990 - Outorga competência ao
Ministro da Economia, Fazenda e Planejamento, para alterar
alíquotas do imposto de importação. Publicado no DO de 26 de setembro de 1990.
99.547 - Decreto de 25 de setembro de 1990 - Dispõe sobre a vedação
do corte, e da respectiva exploração, da vegetação nativa da Mata
Atlântica, e dá outras providências. Publicado no DO de 26 de setembro de 1990.
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3095
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3102

3103
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99.548 - Decreto de 25 de setembro de 1990 - Altera o Decreto n?
93.408, de 10 de outubro de 1986, que dispõe sobre a instituição de
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creches e demais serviços de assistência pré-escolar para os filhos
de servidores dos órgãos e entidades da Administração Pública
Federal. Publicado no DO de 26 de setembro de 1990.
99.549 - Decreto de 26 de setembro de 1990 - Declara de utilidade pública, para fins de desapropriação, imóveis urbanos, com benfeitorias, situados no Município de São Paulo. Estado de São Paulo,
destinados à sede do Tribunal Regional Federal da Terceira Região. Publicado no DO de 27 de setembro de 1990.
99.550 - Decreto de 27 de setembro de 1990 - Abre ao Ministério das
Relações
Exteriores, crédito suplementar no
valor de
CrS26.140.000,OO, para reforço de dotações consignadas nos vigentes orçamentos. Publicado no DO de 28 de setembro de 1990. .....
99.551 - Decreto de 27 de setembro de 1990 - Abre aos Orçamentos da
União, em favor de diversos órgãos, crédito suplementar no valor
de Cr$56.353.238.000,00, para reforço de dotações consignadas no
vigente orçamento. Publicado no DO de 28 de setembro de 1990. "
99.552 - Decreto de 27 de setembro de 1990 - Abre à Presidência da
República, em favor do Gabinete da Presidência da República,
crédito suplementar no valor de Cr$8.052.000,00, para reforço de
dotações consignadas no vigente orçamento. Publicado no DO de
28 de setembro de 1990.
99.553 - Decreto de 28 de setembro de 1990 - Abre ao Orçamento Fiscal
da União, em favor de Encargos Financeiros da União - Recursos
sob Supervisão do Ministério da Economia, Fazenda e Planejamento, crédito extraordinário no valor de Cr$20.000.000.000,00, para reforço de dotações consignadas no vigente orçamento. Publicado no DO de 1? de outubro de 1990.
99.554 - Decreto de 28 de setembro de 1990 - Abre aos Orçamentos da
União, em favor da Câmara dos Deputados, do Senado Federal,
do Tribunal de Contas da União, e dos Ministérios da Justiça e
Público da União, crédito suplementar no valor de Crg
20.696.899.000,00, para reforço de dotações consignadas no vigente
orçamento. Publi~ado no DO de 1? de outubro de 1990.
99.555 - Decreto de 1? de outubro de 1990 - Regulamenta o art. 1? da
Lei n:' 7.921, de 12 de dezembro de 1989, que estipula o valor dos
direitos a serem pagos às associações desportivas pelo uso de
suas denominações e símbolos na Loteria Esportiva Federal. Publicado no DO de 2 de outubro de 1990
_. . . . . . .
99.556 - Decreto de 1? de outubro de 1990 - Dispõe sobre a proteção
das cavidades naturais subterrâneas existentes no território nacional, e dá outras providências. Publicado no DO de 2 de outubro
de 1990.
99.557 - Decreto de 2 de outubro de 1990 - Prorroga o prazo da Comissão de Reavaliação de Incentivos Fiscais Publicado no DO de 4 de
outubro de 1990.
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99.558 - Decreto de 5 de outubro de 1990 - Promulga o Acordo de Cooperação Cultural e Científica. entre a República Federativa do
Brasil e a República Popular de Angola. Publicado no DO de 9 de
outubro de 1990
_
; _.........................

3119

99.559 - Decreto de 5 de outubro de 1990 - Promulga o Acordo de Cooperação Econômica, Científica e Técnica, entre a República Federativa do Brasil e a República Popular de Angola. Publicado no
DO de 9 de outubro de 1990.

3120

99.560 - Decreto de 5 de outubro de 1990 - Promulga o Acordo Básico
de Cooperação Técnica, entre a República Federativa do Brasil e
a República da Nicarágua. Publicado no DO de 9 de outubro de
1990.

3120

99.561 - Decreto de 9 de outubro de 1990 - Extingue o ConsuladoGeral em Atlanta. Publicado no DO de 10 de outubro de 1990. ....
99.562 - Decreto de 9 de outubro de 1990 - Extingue o Vice-Consuladoem Guayaquíl. Publicado no DO de 10 de outubro de 1990.
99.563 - Decreto de 9 de outubro de 1990 - Extingue O Vice-Consulado
do Brasil em Mello. Publicado no DO de 10 de outubro de 1990. .'
99.564 - Decreto de 9 de outubro de 1990 - Extingue o Vice-Consulado
em Iocoama. Publicado no DO de 10 de outubro de 1990.

3121
3122
3123

3123

99.565 - Decreto de 9 de outubro de 1990 - Extingue o Vice-Consulado
do Brasil em Milagre. Publicado no DO de 10 de outubro de 1990.

3124

99.566 - Decreto de 9 de outubro de 1990 - Extingue o Vice-Consulado
do Brasil em Nassau. Publicado no DO de 10 de outubro de isso.

3124

99.567 - Decreto de 9 de outubro de 1990 - Eleva a categoria do ViceConsulado do Brasil em Rivera para Consulado. Publicado no DO
de 10 de outubro de 1990.
99.568 - Decreto de 9 de outubro de 1990 - Eleva a categoria do ViceConsulado do Brasil no Chuy para Consulado. Publicado no DO
de 10 de outubro de 1990.
99.569 - Decreto de 9 de outubro de 1990 - Eleva a categoria do ViceConsulado do Brasil em Ciudad Guayana para Consulado. Publicado no DO de 10 de outubro de 1990.
99.570 - Decreto de 9 de outubro de 1990 - Desvincula da Administração Pública Federal o Centro Brasileiro de Apoio à Pequena e Média Empresa (Cebrae}, transformando-o em serviço social autônomo. Publicado no DO de 10 de outubro de 1990.
99.571 - Decreto de 9 de outubro de 1990 - Abre aos Orçamentos da
União, em favor do Ministério da Agricultura e Reforma Agrária,
crédito suplementar no valor de Cr$10.004.735.000,00, para reforço
de dotações consignadas nos vigentes orçamentos. Publicado no
DO de 10 de outubro de 1990.
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99.572 - Decreto de 9 de outubro de 1990 - Abre ao Ministério da Educação, em favor de diversas Unidades Orçamentárias, crédito suplementar no valor de Cr$31.663.481.000,OO, para reforço de dotações consignadas no vigente orçamento. Publicado no DO de 10 de
outubro de 1990.
... ... .. ..........

3131

99.573 - Decreto de 9 de outubro de 1990 - Abre aos Ministérios da
Aeronáutica, do Exército e da Marinha, em favor de diversas Unidades Orçamentárias, crédito suplementar no valor de
Cr$61.261.764.000,OO, para reforço de dotações consignadas no vigente orçamento. Publicado no DO de 10 de outubro de 1990. .....

3132

99.574 - Decreto de 9 de outubro de 1990 - Abre à Presidência da República, em favor do Estado-Maior das Forças Armadas, crédito
suplementar no valor de Cr$2.500.000,00, para reforço de dotações
consignadas no vigente orçamento. Publicado no DO de 10 de outubro de 1990.

3133

99.575 - Decreto de 9 de outubro de 1990 - Abre aos Orçamentos da
União, em favor dos Ministérios da Economia, Fazenda e Planejamento e das Relações Exteriores, crédito suplementar no valor de
Cr$7.753.298.000,00, para reforço de dotações consignadas nos vigentes orçamentos. Publicado no DO de 10 de outubro de 1990. ...

3134

99.576 - Decreto de 9 de outubro de 1990 - Abre ao Orçamento Fiscal
da União, em favor da Presidência da República, crédito suplementar no valor de Cr$137.014.000,00, para reforço de dotações
consignadas no vigente orçamento. Publicado no DO de 10 de outubro de 1990.

3135

99.577 - Decreto de 10 de outubro de 1990 - Fixa Quadro de Distribuição do Grupo - Direção e Assessoramento Superiores (DAS) do
Ministério do Exército. Publicado no DO de 11 de outubro de
1990.

3136

99.578 - Decreto de 10 de outubro de 1990 - Consolida normas sobre a
organização e funcionamento do Ministério das Relações Exteriores e dá outras providências. Publicado no DO de 11 de outubro
de 1990.

3137

99.579 - Decreto de 10 de outubro de 1990 - Abre aos Orçamentos da
União, em favor de diversos Órgãos do Poder Judiciário, crédito
suplementar no valor de Cr$28.494.190.000,OO, para reforço de dotações consignadas no vigente orçamento. Publicado no DO de 11
de outubro de 1990.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . .. . . .

3167

99.580 - Decreto de 10 de outubro de 1990 - Abre à Presidência da República, em favor de diversas Unidades Orçamentárias, crédito
suplementar no valor de Cr$3.44L255.000,OO, para reforço de dotações consignadas no vigente orçamento. Publicado no DO de 11 de
outubro de 1990.
......... ........ ... .... ......... .....
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99.581 - Decreto de 10 de outubro de 1990 - Abre aos Orçamentos da
União, em favor do Ministério do Trabalho e da Previdência Social, crédito suplementar no valor de CrS4.618.437.000,00, para reforço de dotações consignadas no vigente orçamento. Publicado
no DO de 11 de outubro de 1990.
99.582 - Decreto de 10 de outubro de 1990 - Abre à Presidência da República, em favor de diversas Unidades Orçamentárias, créditos
adicionais no valor de Cr$2.682.444.000,OO, para reforço de dotações consignadas no vigente orçamento. Publicado no no de 11 de
outubro de 1990.
...............................
99.583 - Decreto de 10 de outubro de 1990 - Abre ao Orçamento da Seguridade Social da União, em favor do Ministério da Saúde, crédito suplementar no valor de Cr$13.598.677.000,OO, para reforço de
dotações consignadas no vigente orçamento. Publicado no DO de
11 de outubro de 1990.
99.584 - Decreto de 10 de outubro de 1990 - Abre aos Orçamentos da
União, em favor de diversas Unidades Orçamentárias, créditos
adicionais no valor de Cr$2.370.397.000,00, para reforço de dotações consignadas no vigente orçamento. Publicado no DO de 11 de
outubro de 1990.
99.585 - Decreto de 10 de outubro de 1990 - Extingue a Embaixada do
Brasil na República Democrática Alemã. Publicado no DO de 12
de outubro de 1990.
99.586 - Decreto de 10 de outubro de 1990 - Dispõe sobre a redução do
período de duração do serviço militar inicial. Publicado no DO de
12 de outubro de 1990.
99.587 - Decreto de 11 de outubro de 1990 - Abre ao Orçamento da Seguridade Social da União, em favor dos Ministérios do Trabalho e
da Previdência Social, Saúde e Ação Social, crédito suplementar
no valor de Cr$40.395.107.000,00, para reforço de dotações consignadas no vigente orçamento. Publicado no DO de 12 de outubro de
1990.
99.588 - Decreto de 11 de outubro de 1990 - Dispõe sobre as exportações e importações de açúcar, álcool, mel rico e mel residual. Publicado no DO de 12 de outubro de 1990.
99.589 - Decreto de 11 de outubro de 1990 - Abre aos Orçamentos da
União, em favor de Entidades em Extinção, Dissolução ou Privatizacão, crédito suplementar no valor de Cr$3.214.488.000,OO, para
reforço de dotações consignadas nos vigentes orçamentos. Publicado no DO de 12 de outubro de 1990.
99.590 - Decreto de 11 de outubro de 1990 - Abre ao Ministério da
Ação Social, em favor de diversas Unidades Orçamentárias, crédito suplementar no valor de Cr$764.293.000,00, para reforço de dotações consignadas no vigente orçamento. Publicado no DO de 12
de outubro de 1990.
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99.591 - Decreto de 11 de outubro de 1990 - Abre ao Orçamento Fiscal
da União, em favor do Ministério da Economia. Fazenda e Planejamento, crédito suplementar no valor de Cr$50.000.000,OO, para
reforço de dotações consignadas no vigente orçamento. Publicado
no DO de 12 de outubro de 1990.
99.592 - Decreto de 11 de outubro de 1990 - Abre ao Ministério da
Saúde, crédito suplementar no valor de Cr$100.000.000,OO, para reforço de dotação consignada no vigente orçamento. Publicado no
DO de 12 de outubro de 1990.
99.593 - Decreto de 11 de outubro de 1990 - Abre ao Orçamento Fiscal
da União, em favor de Entidades em Extinção, Dissolução ou Privatização, crédito suplementar no valor de CrM9.936.000,OO, para
reforço de dotações consignadas no vigente orçamento. Publicado
no DO de 12 de outubro de 1990.

3178

3179

3180

99.594 - Decreto de 11 de outubro de 1990 - Abre ao Ministério da
Economia, Fazenda e Planejamento, em favor do Banco Central
do Brasil, crédito suplementar no valor de Cr$7.324.170.000,OO, para reforço de dotações consignadas nos vigentes orçamentos. Publicado no DO de 12 de outubro de 1990.

3181

99.595 - Decreto de 11 de outubro de 1990 - Abre ao Orçamento Fiscal
da União, em favor da Presidência da República, crédito suplementar no valor de Cr$47.982.000,OO, para reforço de dotações consignadas no vigente orçamento. Publicado no DO de 12 de outubro
de 1990.

3181

99.596 - Decreto de 11 de outubro de 1990 - Abre ao Ministério da
Ação Social, em favor da Fundação Legião Brasileira de Assistência, crédito suplementar no valor de Cr$60. 000. 000, 00, para reforço
de dotação consignada no vigente orçamento. Publicado no DO de
12 de outubro de 1990.

3182

99.597 - Decreto de 11 de outubro de 1990 - Abre aos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social da União, em favor da Presidência da
República, crédito suplementar no valor de Crê 109.884.000,00, para reforço de dotações consignadas nos vigentes orçamentos. Publicado no DO de 12 de outubro de 1990.

3183

99.598 - Decreto de 11 de outubro de 1990 - Abre ao Ministério da
Infra-Estrutura, em favor do Fundo de Fiscalização das 'I'elecomunícacões, crédito suplementar no valor de Cr$36.425.000,00, para reforço de dotações consignadas no vigente orçamento. Publicado no DO de 12 de outubro de 1990.

3184

99.599 - Decreto de 11 de outubro de 1990 - Abre à Presidência da República, em favor da Secretaria de Assuntos Estratégicos, crédito
suplementar no valor de Crê 11.500.000,00, para reforço de dotações consignadas no vigente orçamento. Publicado no DO de 12 de
outubro de 1990
-.
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~ Decreto de 13 de outubro de 1990 - Aprova a Estrutura Regimental da Secretaria da Cultura da Presidência da República, e
dá outras providências. Publicado no DO de 15 de outubro de
1990.

3186

99.601 - Decreto de 13 de outubro de 1990 - Aprova o Estatuto do Instituto Brasileiro de Arte e Cultura, e dá outras providências. Publicado no DO de 15 de outubro de 1990.

3195

99.602 - Decreto de 13 de outubro de 1990 - Aprova a Estrutura Regimental do Instituto Brasileiro do Patrimônio Cultural, e dá outras
providências. Publicado no DO de 15 de outubro de 1990.

3203

99.603 - Decreto de 13 de outubro de 1990 - Aprova o Estatuto da Biblioteca Nacional, e dá outras providências. Publicado no DO de
15 de outubro de 1990.

3213

99.604 - Decreto de 13 de outubro de 1990 - Aprova a Estrutura Regimental da Secretaria do Meio Ambiente da Presidência da República, e dá outras providências. Publicado no DO de 15 de outubro
de 1990.

3222

99.605 - Decreto de 13 de outubro de 1990 - Aprova a Estrutura Regimental da Secretaria dos Desportos da Presidência da República,
e dá outras providências. Publicado no DO de 15 de outubro de
1990.

3229

99.606 - Decreto de 13 de outubro de 1990 - Aprova a Estrutura Regimental da Secretaria da Administração Federal da Presidência
da República, e dá outras providências. Publicado no DO de 15 de
outubro de 1990 e retificado no DO de 18 de outubro de 1990. .....

3239

99.607 - Decreto de 13 de outubro de 1990 - Altera o Quadro Demonstrativo de Cargos em Comissão e Funções de Confiança do Grupo
Direção e Assessoramento Superiores da Vice-Presidência da República. Publicado no DO de 15 de outubro de 1990.

3251

99.608 - Decreto de 13 de outubro de 1990 -' Cria Grupo de Trabalho
com a finalidade de coordenar e estabelecer diretrizes para a negociação de débitos de entidades da Administração Pública Federal
e dá outras providências. Publicado no DO de 15 de outubro de
1990.

3253

99.600

99.609 - Decreto de 13 de outubro de 1990 - Transfere a sede da Comissão de Valores Mobiliários (CVM), para a Cidade de Brasília,
Distrito Federal, e dá outras providências. Publicado no DO de 15
de outubro de 1990.
99.610 - Decreto de 13 de outubro de 1990 - Abre aos Orçamentos da
União, em favor do Ministério da Infra-Estrutura, crédito suplementar no valor de Cr$11.938.317.000,OO, para reforço de dotações
consignadas nos vigentes orçamentos. Publicado no DO de 15 de
outubro de 1990. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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99.611 - Decreto de 13 de outubro de 1990 - Reabre ao Orçamento Fiscal da União, em favor da Presidência da República, pelo saldo
apurado em 31 de dezembro de 1989, crédito especial aberto pelo
Decreto n? 98.431, de 22 de novembro de 1989. Publicado no DO de
15 de outubro de 1990.
99.612 - Decreto de 13 de outubro de 1990 - Abre à Presidência da Hepública, em favor do Estado-Maior das Forças Armadas, e ao Ministério da Aeronáutica, crédito suplementar no valor de
Cr$40A09.000,OO para reforço de dotações consignadas no vigente
orçamento. Publicado no DO de 15 de outubro de 1990.
99.613 - Decreto de 13 de outubro de 1990 - Abre à Presidência da República, em favor do Estado-Maior das Forças Armadas, e ao Ministério da Aeronáutica, crédito suplementar no valor de
Cr$40.409.000,OO para reforço de dotações consignadas no vigente
orçamento. Publicado no DO de 15 de outubro de 1990. . . . . . . . . . . .
99.614 - Decreto de 13 de outubro de 1990 - Abre à Presidência da República, em favor do Estado-Maior das Forças Armadas, crédito
suplementar no valor de Cr$8.458.000,00, para reforço de dotações
consignadas no vigente orçamento. Publicado no DO de 15 de outubro de 1990.
99.615 - Decreto de 13 de outubro de 1990 - Abre ao Ministério da
Justiça, em favor de diversas Unidades Orçamentárias, créditos
adicionais no valor de Cr$l45.900.000,OO, para reforço de dotações
orçamentárias consignadas no vigente orçamento. Publicado no
DO de 15 de outubro de 1990.

3256

3257

3257

3258

3259

99.616 - Decreto de 17 de outubro de 1990 - Dispõe sobre a destinação
das atrfbuícões e do acervo técnico e patrimonial da Empresa Brasileira de Assistência Técnica e Extensão Rural (Ernbrater}, em liquidação, e dá outras providências. Publicado no DO de 18 de outubro de 1990 e retificado no DO de 19 de outubro de 1990.
99.617 - Decreto de 17 de outubro de 1990 - Dispõe sobre o ingresso
do The Long-Term Credit Bank of .Iapan Ltd., instituição financeira japonesa, no capital do Banco Omega S.A., instituição financeira nacional. sediada no Rio de Janeiro/RJ. Publicado no DO de
18 de outubro de 1990.
99.618 - Decreto de 17 de outubro de 1990 - Aprova a Estrutura Regimental da Secretaria da Ciência e Tecnologia da Presidência da
República, e dá outras providências. Publicado no DO de 18 de
outubro de 1990.

3262

99.619 - Decreto de 18 de outubro de 1990 - Altera o prazo de que trata o parágrafo único do art. 6? do Decreto n? 99.167, de 13 de março de 1990. Publicado no DO de 19 de outubro de 1990.

3274

99.620 - Decreto de 18 de outubro de 1990 - Transfere para a Secretaria do Desenvolvimento Regional (SDR), da Presidência da RepúCol. Leis Rep. Fed. Brasil. Brasília, 182(5):3379-3404, set./out. 1990.

3260

3262

3399
Pág.
blica, as dotações orçamentárias a cargo da Superintendência do
Desenvolvimento da Região Centro-Oeste (Sudeco) e da Superintendência do Desenvolvimento da Região Sul (Sudesull, autarquias em extinção. Publicado no DO de 19 de outubro de 1990. . "
99.621 - Decreto de 18 de outubro de 1990 - Aprova a Estrutura Regimental do Ministério da Agricultura e Reforma Agrária, e dá outras providências. Publicado no DO de 19 de outubro de 1990.....
99.622 - Decreto de 18 de outubro de 1990 - Concede à Empresa Air
Aruba S.A. autorização para funcionar no Brasil. Publicado no
DO de 19 de outubro de 1990 e republicado no DO de 22 de outubro de 1990
.
99.623 - Decreto de 18 de outubro de 1990 - Dispõe sobre a execução
do Segundo Protocolo Adicional ao Acordo de Complementação
Econômica, entre o Brasil e a Argentina (Acordo n? 12). Publicado
no DO de 19 de outubro de 1990. .
.
99.624 - Decreto de 18 de outubro de 1990 - Dispõe sobre a execução
do Décimo Segundo Protocolo Adicional ao Acordo de Alcance
Parcial de Renegociação das Preferências Outorgadas no Período
1962/80, entre o Brasil e a Venezuela (Acordo n:' 13). Publicado no
DO de 19 de outubro de 1990. .
.
99.625 - Decreto de 18 de outubro de 1990 - Dispõe sobre a execução
do Nono Protocolo Adicional ao Acordo de Alcance Parcial de Renegociação das Preferências Outorgadas no Período de 1962/80,
entre o Brasil e o Chile (Acordo n? 3). Publicado no DO de 19 de
outubro de 1990
.
99.626 - Decreto de 18 de outubro de 1990 - Dispõe sobre tomadas e
prestações de contas de órgãos e entidades extintos e dá outras
providências. Publicado no DO de 19 de outubro de 1990
.
99.627 - Decreto de 18 de outubro de 1990 - Fixa prazos de apresentação de informações relativas ao Orçamento de Investimento e ao
Programa de Dispêndios Globais, e dá outras providências. Publicado no DO de 19 de outubro de 1990. .
.
99.628 - Decreto de 19 de outubro de 1990 - Abre ao Orçamento Fiscal
da União, crédito suplementar no valor de Cr$24.921.000,OO, para
reforço de dotações consignadas no vigente orçamento. Publicado
no DO de 19 de/outubro de 1990. .
.
99.629 - Decreto q.é' 19 de outubro de 1990 - Alte:a o art. 2? do Decreto
n? 99.530, dé 17 de setembro de 1990. Publicado no DO de 22 de
outubro Y1990 . . _
.
99.630 - Decreto de 19 de outubro de 1990 - Dispõe sobre a alienação
de belÍ~ imóveis de autarquias e fundações públicas e dá outras
providências. Publicado no DO de 22 de outubro de 1990
.
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suplementar no valor de Cr$1.337.000,OO, para reforço de dotação
consignada no vigente orçamento. Publicado no DO de 22 de outubro de 1990.

3316

99.632 - Decreto de 19 de outubro de 1990 - Dispõe sobre a concessão
de diárias no Serviço Público Civil da União, nas autarquias e
fundações públicas federais e dá outras providências. Publicado
no DO de 22 de outubro de 1990.

3317

99.633 - Decreto de 19 de outubro de 1990 - Altera o Estatuto da Companhia de Pesquisa de Recursos Minerais (CPRM) .. Publicado no
DO de 22 de outubro de 1990.
99.634 - Decreto de 23 de outubro de 1990 - Dispõe sobre a execução
da Ata de Retificação do Décimo Terceiro Protocolo Adicional ao
Acordo Comercial n? 21, entre o Brasil e o Chile. Publicado no
DO de 24 de outubro de 1990.
99.635 - Decreto de 23 de outubro de 1990 - Dispõe sobre a execução
do Nono Protocolo Adicional ao Acordo Regional de Abertura de
Mercados em favor da Bolívia (Acordo n? 1). Publicado no DO de
24 de outubro de 1990.

3320

3321

3322

99.636 - Decreto de 24 de outubro de 1990 - Abre ao Ministério da
Ação Social, em favor de diversas Unidades Orçamentárias, crédito adicional no valor de Cr$25.119.7D9.000,OO, para reforço de dotações consignadas nos vigentes orçamentos. Publicado no DO de 25
de outubro de 1990
_. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3323

99.637 - Decreto de 25 de outubro de 1990 - Abre ao Orçamento Fiscal
da União, em favor de Entidades em Extinção, Dissolução ou Prtvatíaação, crédito suplementar no valor de Cr$13.091.364.000,OO,
para reforço de dotações consignadas no vigente orçamento. Publicado no DO de 26 de outubro de 1990.

3324

99.638 - Decreto de 25 de outubro de 1990 - Abre ao Ministério da
Infra- Estrutura. em favor de diversas Unidades Orçamentárias,
crédito suplementar no valor de Cr$58.928.000,00. para reforço de
dotações consignadas no vigente orçamento. Publicado no DO de
26 de outubro de 1990.

3325

99.639 - Decreto de 25 de outubro de 1990 - Abre ao Orçamento Fiscal
da União. em favor de Encargos Financeiros da União e de Operações Oficiais de Crédito, créditos adicionais no valor de
Cr$1.091.688.206.000,00. para reforço de dotações consignadas no
. vigente orçamento. Publicado no DO de 26 de outubro de 1990. ...

3326

99.640 - Decreto de 25 de outubro de 1990 - Abre ao Ministério da
Saúde, crédito suplementar no valor de Cr$14.860.000.00. para reforço de dotações consignadas no vigente orçamento. Publicado
no DO de 26 de outubro de 1990. .
_. . . . . . . . . . . . . . . . . .

3328

99.641 - Decreto de 25 de outubro de 1990 - Abre aos Orçamentos da
União, em favor do Ministério do Trabalho e da Previdência SoCol. Leis Rep. Fed. Brasil. Brasília, 182(5):3379·3404, set.lout. 1990.
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cial, crédito adicional no valor de Cr$545.270.819.000,OO, para reforço de dotações consignadas nos vigentes orçamentos. Publicado no DO de 26 de outubro de 1990.
99.642 - Decreto de 25 de outubro de 1990 - Abre ao Orçamento Fiscal
da União, em favor da Presidência da República, crédito suplementar no valor de Cr$12.102.457.000,00, para reforço de dotações
consignadas no vigente orçamento. Publicado no DO de 26 de outubro de 1990.
99.643 - Decreto de 25 de outubro de 1990 - Abre aos Orçamentos da
União, em favor da Secretaria da Cultura e Entidades Supervisionadas, crédito suplementar no valor de Cr$244.730.000,00, para reforço de dotações consignadas nos vigentes orçamentos. Publicado no DO de 26 de outubro de 1990.
99.644 - Decreto de 25 de outubro de 1990 - Abre ao Ministério da
Saúde, em favor de diversas Unidades Orçamentárias, crédito adícional no valor de Cr$24.341.890.000,00, para reforço de dotações
consignadas no vigente orçamento. Publicado no DO de 26 de outubro de 1990.
99.645 - Decreto de 25 de outubro de 1990 - Abre aos Orçamentos da
União, em favor do Ministério da Educação, crédito adicional no
valor de Cr$39.781.742.000,00, para reforço de dotações consignadas no vigente orçamento. Publicado no DO de 26 de outubro de
1990.
99.646 - Decreto de 25 de outubro de 1990 - Abre aos Orçamentos da
União, em favor de diversos órgãos, crédito adicional no valor de
Cr$11.813.902.000,OO, para reforço de dotações consignadas nos vigentes orçamentos. Publicado no DO de 26 de outubro de 1990. ...
99.647 - Decreto de 25 de outubro de 1990 - Abre à Presidência da República, em favor da Fundação Centro de Formação do Servidor
Público, crédito suplementar no valor de Cr$3.000.000,00, para reforço de dotações consignadas no vigente orçamento. Publicado
no DO de 26 de outubro de 1990.
99.648 - Decreto de 25 de outubro de 1990 - Abre ao Ministério da
Infra-Estrutura, em favor de diversas Unidades Orçamentárias,
crédito suplementar no valor de CI'$22.420.963.000,00, para reforço
de dotações consignadas no vigente orçamento. Publicado no DO
de 26 de outubro de 1990. .
_..
99.649 - Decreto de 25 de outubro de 1990 - Abre aos Orçamentos da
União, em favor de diversos Órgãos, crédito adicional no valor de
Cr$152.481.521.000,00, para reforço de dotações consignadas nos
vigentes orçamentos. Publicado no DO de 26 de outubro de 1990..
99.650 - Decreto de 25 de outubro de 1990 - Abre ao Orçamento Fiscal
da União, em favor de diversos órgãos, crédito suplementar no
valor de Cr$2.081.031.000,00, para reforço de dotações consignadas
no vigente orçamento. Publicado no DO de 26 de outubro de 1990.
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3332
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3334

3335

3336

3337

3338
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99.651 - Decreto de 25 de outubro de 1990 - Abre ao Orçamento Fiscal
da União, em favor de diversos Órgãos, crédito adicional no valor
de Cr$45.044.640.000,OO, para reforço de dotações consignadas no
vigente orçamento. Publicado no DO de 26 de outubro de 1990. '"
99.652 - Decreto de 25 de outubro de 1990 - Abre aos Orçamentos da
União, em favor de diversos Órgãos, crédito suplementar no valor
de Cr$46.840.848.000,OO, para reforço de dotações consignadas nos
vigentes orçamentos. Publicado no DO de 26 de outubro de 1990..
99.653 - Decreto de 25 de outubro de 1990 - Abre ao Orçamento Fiscal
da União. em favor dos Poderes Legislativo. Judiciário e do Ministério Público da União, créditos adicionais no valor de
Cr$3.882.108.000,00, para reforço de dotações consignadas no vigente orçamento. Publicado no DO de 26 de outubro de 1990. .....
99.654 - Decreto de 25 de outubro de 1990 - Abre ao Orçamento Fiscal
da União, em favor de diversos Órgãos, crédito suplementar no
valor de Cr$55.047.863.000,00, para reforço de dotações consignadas no vigente orçamento. Publicado no DO de 26 de outubro de
1990.
99.655 - Decreto de 25 de outubro de 1990 - Abre aos Orçamentos da
União, em favor de diversos Órgãos, créditos adicionais no valor
de Cr$3.884.958.000,00 para reforço de dotações consignadas nos
vigentes orçamentos. Publicado no DO de 29 de outubro de 1990..
99.656 - Decreto de 26 de outubro de 1990 - Dispõe sobre a criação,
nos órgãos e entidades da Administração Federal direta e indireta, da Comissão Interna de Conservação de Energia (Cíce), nos
casos que menciona, e dá outras providências. Publicado no DO
de 29 de outubro de 1990.
99.657 - Decreto de 26 de outubro de 1990 - Acrescenta artigo e parágrafo único ao Decreto n? 98.816, de 11 de janeiro de 1990, que regulamenta a Lei n? 7.802, de 11 de julho de 1989, que dispõe sobre
agrotóxicos, seus componentes e afins, e dá outras providências.
Publicado no DO de 31 de outubro de 1990.
99.658 - Decreto de 30 de outubro de 1990 - Regulamenta, no âmbito
da Administração Pública Federal, o reaproveitamento, a movimentação, a alienação e outras formas de desfazimento de material. Publicado no DO de I? de novembro de 1990.
99.659 - Decreto de 31 de outubro de 1990 - Fixa cargos privativos de
Oficial-General da Aeronáutica, em tempo de paz, e dá outras providências. Publicado no DO de I? de novembro de 1990.
99.660 - Decreto de 31 de outubro de 1990 - Dispõe Sobre a Transferência de Sede de Grande Unidade de Arma do Exército. Publicado no DO de I? de novembro de 1990.
99.661 - Decreto de 31 de outubro de 1990 - Revoga o Decreto n?
84.268, de 7 de dezembro de 1979, alterado pelo Decreto n? 85.632,
de 7 de janeiro de 1981. Publicado no DO de I? de novembro de
1990.
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 182(5):3379-3404, set./out. 1990.
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99.662 - Decreto de 31 de outubro de 1990 - Revoga o art. 7? do Decreto n:' 79.391, de 14 de março de 1977. Publicado no DO de I? de novembro de 1990.
99.663 - Decreto de 31 de outubro de 1990 - Extingue o Cadastro Geral das Agências de Colocação de que trata o Decreto n? 62.756, de
22 de maio de 1968. Publicado nO DO de I? de novembro de 1990.

3362

3362

REPUBLICAÇOES
MEDIDA PROVISÚRIA
BIMESTRE SETEMBRO/oUTUBRO DE 1990

249 -

Medida Provisória de 19 de outubro de 1990 - Dispõe sobre Custeio da Seguridade Social e sobre Benefícios da Previdência Social. Republicada no DO de 24 de outubro de 1990.

3365

DECRETO
BIMESTRE SETEMBRO/OUTUBRO DE 1990

99.622 - Decreto de 18 de outubro de 1990 - Concede à empresa Air
Aruba S.A. autorização para funcionar no Brasil. Republicado no
])0 de 22 de outubro de 1990.

3367

RETIFICAÇOES
LEI
BIMESTRE JULHO/AGOSTO DE 1990

Lei de 13 de julho de 1990 - Dispõe sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente, e dá outras providências. Publicada no DO
de 16 de julho de 1990 e retificada no DO de 27 de setembro de
1990.

8.069 -

3371

MEDIDAS PROVISÚRIAS
BIMESTRE SETEMBRO/OUTUBRO DE 1990

222 -

Medida Provisória de 11 de setembro de 1990 - Altera a estrutura básica da Secretaria da Ciência e Tecnologia da Presidência da
República e dá outras providências. Retificada no DO de 13 de setembro de 1990.

3372
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242 -

Medida Provisória de 10 de outubro de 1990 - Dispõe sobre a
natureza jurídica do Instituto Brasileiro do Patrimônio Cultural
(IBPC) e da Biblioteca Nacional. Retificada no DO de 12 de outubro de 1990.
255 - Medida Provisória de 24 de outubro de 1990 - Transforma funções do Grupo-Direção e Assistência Intermediária em funções de
Direção Intermediária e dá outras providências. Retificada no DO
de 26 de outubro de 1990.

3373

3373

DECRETOS
BIMESTRE MAIOIJUNHO DE 1990

99.317 - Decreto de 18 de junho de 1990 - Declara a desnecessidade de
cargos e empregos do Quadro e Tabela Permanentes do extinto
Ministério do Interior e dá outras providências. Publicado no DO
de 19 de junho de 1990 e retificado no DO de 25 de outubro de
1990.

3374

BIMESTRE JULHO/AGOSTO DE 1990

99.462 - Decreto de 16 de agosto de 1990 - Transfere dotações consignadas no Orçamento Fiscal da União e dá outras providências.
Publicado no DO de 17 de agosto de 1990 e retificado no DO de 26
de setembro de 1990.

3374

BIMESTRE SETEMBRO/OUTUBRO DE 1990

99.504 - Decreto de 3 de setembro de 1990 - Transfere à Secretaria da
Fazenda Nacional do Ministério da Economia, Fazenda e Planejamento as competências da extinta Comissão de Fusão e Incorporação de Empresas. Retificado no DO de 17 de setembro de 1990..
99.532 - Decreto de 19 de setembro de 1990 - Dispõe sobre a composição e funcionamento do Conselho Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial (Conmetrol. Retificado no DO de 21
de setembro de 1990.
99.606 - Decreto de 13 de outubro de 1990 - Aprova a Estrutura Regimental da Secretaria da Administração Federal da Presidência da
República, e dá outras providências. Retificado no DO de 18 de
outubro de 1990.
99.616 - Decreto de 17 de outubro de 1990 - Dispõe sobre a destinação
das atribuições e do acervo técnico e patrimonial da Empresa Brasileira de Assistência Técnica e Extensão Rural (Embrater), em liquidação, e dá outras providências. Retificado no DO de 19 de outubro de 1990.
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 182(5):3379-3404, set./out. 1990.
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3376
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A
AÇÚCAR
- Exportação
Controle.
Decreto n." 99.508, de 5 de setembro de 1990.
Medida Provisória nr 243, de 11 de outubro de 1990.
Decreto n." 99.588, de 11 de outubro de 1990.

3045
2962
3175

Importação
Controle.

Decreto n." 99.508, de 5 de setembro de 1990.
Medida Provisória n? 243, de 11 de outubro de 1990.
Decreto n? 99.588, de 11 de outubro de 1990.
.

_..........

3045
2962
3175

AÇUDE PÚBLICO ATALHO
- Construção.
Decreto n." 99.507, de 4 de setembro de 1990.

3043

ADMINISTRAÇAO DIRETA
Despesas de custeio - Redução.
Decreto n.O 99.518, de 10 de setembro de 1990.

3055

Servidores
Lotação.
Decreto n.O 99.537, de 21 de setembro de 1990.

3091

ADMINISTRAÇAo FEDERAL
Comissão Interna de Conservação de Energia - Criação.
Decreto n.O 99.656, de 26 de outubro de 1990.

3116

-

Débitos
Grupo de trabalho - Criação.
Decreto n.o 99.608, de 13 de outubro de 1990.

3253

-

Frete aéreo.
Decreto n.O 99.662, de 31 de outubro de 1990.

3362
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Importação
Revogação.
Decreto n.O 99.661, de 31 de outubro de 1990.
Material
Regulamentação.
Decreto n:' 99.658, de 30 de outubro de 1990.
~

3361
3348

Passagem aérea.
Decreto n? 99.662, de 31 de outubro de 1990.

3362

ADMINISTRAÇÃO INDIRETA
- Despesas de custeio - Redução.
Decreto n? 99.518, de 10 de setembro de 1990.

3055

ADOLESCENTE
Estatuto.
Lei n? 8.069, de 13 de julho de 1990 (publicada nó DO de 16 de julho de 1990 e retificada no DO de 27 de setembro de 1990).

3371

AGENTE DE SEGURANÇA
- Disponibilidade remunerada
Exclusão.
Decreto n.O 99.536, de 20 de setembro de 1990.

3088

AGENTE DE VIGILÃNCIA
Disponibilidade remunerada
Exclusão.
Decreto n.o 99.536. de 20 de setembro de 1990.

3088

AGROTOXICO
- V. Defensivo agrícola.
AIR ARUBA S.A.
Funcionamento no Brasil
Autorização.
Decreto n.O 99.622, de 18 de outubro de 1990 (publicado no DO de
19 de outubro de 1990).

3362

(Retificado no DO de 22 de outubro de 1990).

ÃLCOOL
- Exportação
Controle.
Decreto n.O 99.508, de 5 de setembro de 1990.
Medida Provisória n? 243, de 11 de outubro de 1990.
Decreto n.O 99.588, de 11 de-outubro de 1990.
Importação
Controle.
Decreto n.o 99.508, de 5 de setembro de 1990.
Medida Provisória n? 220, de 6 de setembro de 1990.
Medida Provisória n" 243, de 11 de outubro de 1990. .
Decreto n? 99.588, de 11 de outubro de 1990.
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3045
2962
3175

".......
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ALCOOL ANIDRO
Comissão
Constituição.

Decreto n.O 99.503, de 3 de setembro de 1990.

3036

ALEMANHA
-

V. República Democrática Alemã.

ALFABETIZAÇAo
-

Diploma do Mérito Nacional de Alfabetização.
Decreto n? 99.520, de 11 de setembro de 1990.

3058

Programa Nacional de Alfabetização e Cidadania
Comissão - Instituição.
Decreto n.o 99.519, de 11 de setembro de 1990.

3056

ALUGUEL
-

Imóvel urbano.

Medida Provisória n.o 227, de 20 de setembro de 1990.
Medida Províeorie n.o 250, de 19 de outubro de 1990.

2928
2982

ANGOLA
- Tratado
Cooperação científica

Decreto n.O 99.558, de 5 de outubro de 1990.
Decreto n.o 99.559, de 5 de outubro de 1990.

3119
3I20

Cooperação cultural

Decreto n? 99.558, de 5 de outubro de 1990.
Decreto n.o 99.559, de 5 de outubro de 1990.

3119
3120

Cooperação econômica
Brasil x Angola.
Decreto n.o 99.559, de 5 de outubro de 1990.

3120

ARGENTINA
Tratado
Complementação econômica
Brasil.
Decreto n.o 99.623, de 18 de outubro de 1990.
Comunicações elétricas
Brasil, Argentina, México e Uruguai.
Decreto n~ 99.505, de 3 de setembro de 1990.
Indústria eletrônica.
Decreto n:' 99.505, de 3 de setembro de 1990.
Tratado comercial
Ata de retificação
Brasil, Chile, México, Uruguai e Venezuela.
Decreto n.O 99.538, de 21 de setembro de 1990.

3306

3038
3038

3091
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Indústria de equipamento médico-hospitalar
Brasil, México.
Decreto n.o 99.543, de 21 de setembro de 1990.
Indústria fonográfica
Brasil, México e Venezuela.
Decreto n.O 99.545, de 24 de setembro de 1990.

3102

ARQUIVO NACIONAL
- Crédito suplementar
Fundo do Arquivo Nacional.
Decreto n.O 99.517, de 10 de setembro de 1990.

3054

ASSEMBLÉIA DOS GOVERNADORES
- Convênio
Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID).
Decreto Legislativo D.O 38, de 26 de outubro de 1990.

3017

ASSISTÊNCIA PRÉ-ESCOLAR
- Servidor público
Despesa - Reembolso.
Decreto D.O 99.548, de 25 de setembro de 1990.

3105

ASSOCIAÇOES
- Recurso público
Contribuição - Proibição.
Decreto n.O 99.509, de 5 de setembro de 1990.

3046

ATIVIDADE ECONOMICA
- Livre comércio.
Medida Provisória nf' 246, de 13 de outubro de 1990.

2970

ATO INTERNACIONAL
Acordo Comercial n? 13, no Setor da Indústria Fonográfica, entre
o Brasil, a Argentina, o México e a Venezuela
Segundo Protocolo Adicional.
Decreto n.O 99.545, de 24 de setembro de 1990.
Acordo Comercial n? 16, entre o Brasil, a Argentina, o Chile, o
México, o Uruguai e a Venezuela
Ata de Retificação do Décimo Nono Protocolo Adicional.
Decreto n.O 99.538, de 21 de setembro de 1990.
Acordo Comercial n? 19, no Setor da Indústria Eletrônica e de Comunicações Elétricas, entre o Brasil, a Argentina, o México e o
Uruguai
Quinto Protocolo Adicional.
Decreto n.' 99.505, de 3 de setembro de 1990_
_.. __ .
- Acordo Comercial n? 21, entre o Brasil e o Chile
Ata de Retificação do Décimo Terceiro Protocolo Adicional.
Decreto n.O 99.634, de 23 de outubro de 1990.
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brastlia, 182(5):3405-3446, set./out. 1990.
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3102

3091

3038

3321
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Acordo Comercial n? 26, no Setor da Indústria de Artigos e Aparelhos para Usos Hospitalares, Médicos, Odontológicos, Veterinários e afins, entre o Brasil, a Argentina e o México
Sexto Protocolo Adicional.
Decreto n." 99.543, de 21 de setembro de 1990.
Acordo de Abertura de Mercados em favor do Equador (Acordo
n'' 2) entre o Brasil e Equador
Décimo Primeiro Protocolo Adicional.
Decreto n," 99.539, de 21 de setembro de 1990.

3099

3092

Acordo de Alcance Parcial de Renegociação das Preferências Outorgadas no Período de 1962180, entre o Brasil e o Chile (Acordo
n? 3)

Nono Protocolo Adicional.
Decreto n." 99.625, de 18 de outubro de 1990.
Acordo de Alcance Parcial de Renegociação das Preferências Outorgadas no Período 1962/80, entre o Brasil e a Venezuela (Acordo
nr 13)
Segundo Protocolo Adicional.
Decreto n? 99.624, de 18 de outubro de 1990.
Acordo de Complementação Econômica, entre o Brasil e a Argentina (Acordo n:' 12)
Segundo Protocolo Adicional.
Decreto n.o 99.623, de 18 de outubro de 1990.
Acordo de Complementação Econômica entre o Brasil e o Uruguai
(Acordo n:' 2)
Décimo Primeiro Protocolo Adicional.
Decreto n.o 99.524, de 13 de setembro de 1990.
Acordo de Cooperação Científica, Técnica e Tecnológica, celebrado em Maputo, entre o Governo da República Federativa do Brasil e o Governo da República Popular de Moçambíque.
Decreto Legislativo n.O 34, de 25 de outubro de 1990.
Acordo de Cooperação Cultural e Científica entre a República Federativa do Brasil e a República Popular de Angola.
Decreto n.o 99.558, de 5 de outubro de 1990. .
"
Acordo de Cooperação Cultural entre O Governo da República Federativa do Brasil e o Governo da República Popular-de Meçambique.
Decreto Legislativo n? 39, de 29 de outubro de 1990.
Acordo de Cooperação Econômica, Científica e Técnica, entre a
República Federativa do Brasil e a República Popular de Angola.
Decreto n" 99.559, de 5 de outubro de 1990.
Acordo, por Troca de Notas, sobre concessão de um empréstimo
pelo Japão, nos termos do Plano de Reciclagem Financeira, celebrado entre o Governo da República Federativa do Brasil e o Governo do Japão.
Decreto Legislativo n.O 32, de 25 de outubro de 1990.

3308

3307

3306

3063

3014
3119

3017
3120

3012
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Acordo Regional de Abertura de Mercados em favor da Bolívia
(Acordo n? 1)
Nano Protocolo Adicional.
Decreto n.O 99.635, de 23 de outubro de 1990.

3322

Acordo sobre Prevenção, Controle, Fiscalização e Repressão ao
Uso Indevido e ao Tráfico Ilícito de Entorpecentes e de Substâncias Psicotrópicas, celebrado entre o Governo da República Federativa do Brasil e o Governo da República da Venezuela.
Decreto Legislativo n.o 26, de 14 de setembro de 1990.
Ajuste complementar entre o Governo da República Federativa do
Brasil e o Governo da República do Paraguai sobre a Constituição
de um Programa de Cooperação Técnica.
Decreto Legislativo n.o 35, de 25 de outubro de 1990. .
_. . . . .

3008

Convenção n? 147 da Organização Internacional do Trabalho
(OIT) sobre Normas Mínimas da Marinha Mercante. adotada em
Genebra, em 1976.
Decreto Legislativo n.o 33. de 25 de outubro de 1990.
Convenção sobre a Conservação das Focas Antárticas, adotada
em Londres.
Decreto Legislativo n.a 37, de 26 de outubro de 1990. .
_. . .

3013

Convênio de Cooperação Judiciária em Matéria Civil. celebrado
entre o Governo da República Federativa do Brasil e o Reino da
Espanha.
Decreto Legislativo n.a 31, de 16 de outubro de 1990.
Convênio de Defesa Fitossanitária entre o Governo da República
Federativa do Brasil e o Governo da Espanha.
Decreto Legislativo n.a 36, de 26 de outubro de 1990.
Protocolo de Emenda à Convenção de Aviação Civil Internacional.
Decreto Legislativo n.o 29, de 18 de setembro de 1990.
Protocolo que Modifica a Convenção para Evitar a Dupla Tributação e Prevenir a Evasão Fiscal concernente à Tributação da Renda, firmado entre o Governo da República Federativa do Brasil e
o Governo da República da Finlândia.
Decreto Legislativo n.a 25, de 14 de setembro de 1990.

3015

3016

3011

3015

3010

3007

AUXILIAR DE SEGURANÇA
Disponibilidade remunerada
Exclusão.
Decreto n:' 99.536, de 20 de setembro de 1990.

3088

AVIAÇAO CIVIL
Tratado.
Decreto Legislativo n.a 29, de 18 de setembro de 1990.

3010
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3411
Pág.

B
BANCO CENTRAL DO BRASIL
- Crédito suplementar.
Decreto n." 99.594, de 11 de outubro de 1990.

3181

BANCO INTERAMERICANO DE DESENVOLVIMENTO IBIDI
Convênio
Assembléia dos Governadores.
Decreto Legislativo n." 38, de 26 de outubro de 1990.

3017

BANCO OMEGA S.A.
Decreto n.o 99.617, de 17 de outubro de 1990.

3262

BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO
- Legislação - Alteração.
Medida Provisória n," 225, de 18 de setembro de 1990.
Medida Provisória n." 249, de 19 de outubro de 1990 (publicada no
DO de 22 de outubro de 1990). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(Republícada no DO de 24 de outubro de 1990).

2924
2979
3365

BENS IMOVEIS
Venda
Autarquias
Fundações.
Decreto n.O 99.630, de 19 de outubro de 1990.

3315

BIBLIOTECA NACIONAL IBNI
- Constituição.
Decreto n." 99.492, de 3 de setembro de 1990.
Estatuto.
Decreto n.O 99.603, de 13 de outubro de 1990.

3027

3213

Natureza jurídica.

Medida Provisória
Medida Provisória

n.O 221, de 6 de setembro de 1990.
n.O 242, de 10 de outubro de 1990 (publicada no

DO de 11 de outubro de 1990). .
(Retificada no DO de 12 de outubro de 1990).

BOLivIA
Tratado
Abertura de mercados
Brasil.
Decreto n.o 99.635, de 23 de outubro de 1990.

2915
2961
3373

3322
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BONUS DO TESOURO NACIONAL
Atualização.

Medida Provisória n!' 237, de 28 de setembro de 1990.
Lei

n~

2950
2900

8.088, de 31 de outubro de 1990.

c
CAIXA ECONOMICA FEDERAL (CEFI
Estatuto.
Decreto n.O 99.531, de 17 de setembro de 1990.

3070

CÂMARA DOS DEPUTADOS
-

Crédito suplementar.

Decreto n? 99.554, de 28 de setembro de 1990.

3112

CARGO DE CONFIANÇA
-

Transformação.

Medida Provisória n.O 232, de 21 de setembro de 1990.
Medida Provisória n.O 255, de 24 de outubro de 1990 (publicada no

2942

DO de 25 de outubro de 1990).
(Retificada no DO de 26 de outubro de 1990).

2997
3373

CEBRAE
-

V. Centro Brasileiro de Apoio à Pequena e Média Empresa.

CENTRO BRASILEIRO DE APOIO A PEQUENA E MÉDIA EMPRESA ICEBRAEI
-

Serviço social autônomo.
n~ 99.570, de 9 de outubro de 1990.

Decreto

3127

CHILE
Tratado
Renegociação das Preferências Outorgadas
Brasil.
Decreto n.O 99.625, de 18 de outubro de 1990
Tratado comercial
Ata de retificação
Brasil.
Decreto n? 99.634, de 23 de outubro de 1990. .
Brasil, Argentina, México. Uruguai e Venezuela.
Decreto n~ 99.538, de 21 de setembro de 1990.

_............

_
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3087
3091
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CIBRAZEM
- V. Companhia Brasileira de Armazenamento.
CODIGO DE PROCESSO CIVIL
- Intimação - Prazo - Alteração.
Lei n.O 8.079, de 13 de setembro de 1990.

2866

CODIGO DE PROCESSO PENAL MILITAR
- Alteração.
Medida Provisória n" 231, de 21 de setembro de 1990.
Medida Provisória n.o 254, de 24 de outubro de 1990.

2935
2989

COMISsAO COORDENADORA DO ZONEAMENTO ECOLOGICOECONOMICO DO TERRITORIO NACIONAL
- Instituição.
Decreto n! 99.540, de 21 de setembro de 1990.

3093

COMIssAo DE VALORES MOBILIARIOS (CVMI
- Transferência
Brasília (DF).
Decreto n? 99.609, de 13 de outubro de 1990.

3254

COMPANHIA BRASILEIRA DE ARMAZ,ENAMENTO (CIBRAZEMI
- Estatuto social - Alteração.
Decreto n~ 99.544, de 24 de setembro de 1990.

3100

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO VALE DO sxo FRANCISCO
- Crédito suplementar.
Decreto n." 99.502, de 3 de setembro de 1990.

3035

COMPANHIA DE PESQUISA DE RECURSOS MINERAIS (CPRMI
- Estatuto
Alteração.
Decreto n!' 99.633, de 19 de outubro de 1990.

3320

COMPLEMENTAÇAO ECONOMICA
- Tratado
Brasil x Argentina.
Decreto n!' 99.623, de 18 de outubro de 1990.
Brasil x Uruguai.
Decreto n.O 99.524, de 13 de setembro de 1990.
COMUNICAÇOES ELÉTRICAS
- Tratado
Brasil, Argentina, México e Uruguai.
Decreto n.o 99.505, de 3 de setembro de 1990.

3306
3063

3038

Cal. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 182(5):3405-3446, set./out. 1990.
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CONSELHO NACIONAL DE METROLOGIA, NORMALIZAÇÃO E
QUALIDADE INDUSTRIAL
- Composição e funcionamento.
Decreto n:' 99.532, de 19 de setembro de 1990 (publicado no DO de
19 de setembro de 1990).
(Retificado no DO de 21 de setembro de 1990).

a081
3376

CONSOLIDAÇÃO DAS LEIS DO TRABALHO
-

Contribuição sindical
Alteração.
Medida Provisória n.O 258, de 31 de outubro de 1990. . .. .-.........

CONSULADO
Categoria - Alteração
Vice-Consulado do Brasil
Decreto n!' 99.569, de 9 de
Vice-Consulado do Brasil
Decreto D.O 99.567, de 9 de

em Ciudad Guavena.
outubro de 1990. .
em Rivera.
outubro de 1990. .

Vice-Consulado do Brasil no Chuy.
Decreto n:' 99.568, de 9 de outubro de 1990.
- Extinção
Consulado-Geral em Atlanta.
Decreto n.O 99.561, de 9 de outubro de 1990.
Více-Consulado do Brasil em Mello.
Decreto n.O 99.563, de 9 de outubro de 1990.
Vice-Consulado do Brasil em Milagro.
Decreto n. 99.565, de 9 de outubro de 1990.
Vice-Consulado do Brasil em Naesau.
Decreto nf' 99.566, de 9 de outubro de 1990.
Vice-Consulado em Guayaquil.
Decreto n. 99.562, de 9 de outubro de 1990.
Vice-Consulado em Yocoama.
Decreto nf' 99.564, de 9 de outubro de 1990.

3004

.

3126

.

3125

.

.

3126

.

.

3121
3123
3124

O

.

.
.

O

3122

.

.

3124

.

3123

CONSUMIDOR
- Código.
Lei nf' 8.078, de 11 de setembro de 1990.

2830

CONTRIBUIÇÃO SINDICAL
- Alteração.
Medida Provisória nf' 258, de 31 de outubro de 1990.

3004

CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO
Nulidade
Revogação.

Medida Provisória nf' 219, de 4 de setembro de 1990.
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 182(5):3405-3446, set.lout. 1990.
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CONVENÇÃO RELATIVA A SEGURANÇA E HIGIENE NOS TRA·
BALHOS PORTUÃRIOS
- Promulgação.
Decreto n.O 99.534, de 19 de setembro de 1990.
CONVÊNIO
Convênio Constitutivo do Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID), adotado pela Assembléia dos Governadores.
Decreto Legislativo n? 38, de 26 de outubro de 1990.
COOPERAÇÃO CIENTiFICA
Tratado
Brasil x Angola.
Decreto n.O 99.558, de 5 de outubro de 1990.
Decreto n.O 99.559, de 5 de outubro de 1990.
Brasil x Moçambique.
Decreto Legislativo n.O 34, de 25 de outubro de 1990.

3087

3017

3119
3120
3014

COOPERAÇÃO CULTURAL
Tratado
Brasil x Angola.
Decreto n.O 99.558, de 5 de outubro de 1990.
Brasil x Moçambique.
Decreto Legislativo n!' 39, de 29 de outubro de 1990.

3119
3017

COOPERAÇÃO ECONOMICA
Tratado
Brasil x Angola.
Decreto n.O 99.559, de 5 de outubro de 1990.

3120

COOPERAÇÃO JUDICIÁRIA
- Tratado
- Brasil x Espanha.
Decreto Legislativo n.o 31, de 16 de outubro de 1990.

3011

COOPERAÇÃO TÉCNICA
Tratado
Brasil x Angola.
Decreto n.o 99.559, de 5 de outubro de 1990
_
Brasil x Moçambique.
Decreto Legislativo n.o 34, de 25 de outubro de 1990.
Brasil x Paraguai.
Decreto Legislativo n.o 35, de 25 de outubro de 1990.
COOPERAÇÃO TECNOLOGICA
- Tratado
Brasil x Moçambique.
Decreto Legislativo n.o 34, de 25 de outubro de 1990.

.

3120
3014
3015

3014

Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 182(5):3405-3446, set./out. 1990.
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CRECHE
- Servidor público
Despesa - Reembolso.

Decreto n.O 99.548, de 25 de setembro de 1990.
CRÉDITO ADICIONAL
Encargos Financeiros da União.
Decreto n.O 99.639. de 25 de outubro de 1990. .
Ministério da Ação Social
Diversas Unidades Orçamentárias.
Decreto n!' 99.636, de 24 de outubro de 1990. .
- Ministério da Educação.
Decreto n.O 99.645, de 25 de outubro de 1990
Ministério da Justiça
Diversas Unidades Orçamentárias.
Decreto n.O 99.615, de 13 de outubro de 1990
Ministério da Saúde
Diversas Unidades Orçamentárias.
Decreto n.O 99.644, de 25 de outubro de 1990.
- Ministério do Trabalho e da Previdência Social.
Decreto n.o 99.641, de 25 de outubro de 1990

3105

.

3326

.

3323

.

3333

.

3259

3332
.

3328

Ministério Público da União.
Decreto n!' 99.653, de 25 de outubro de 1990. .

.

3341

Operações Oficiais de Crédito.
Decreto n.O 99.639, de 25 de outubro de 1990

.

3326

Orçamento da União
Diversos órgãos.
Decreto n!' 99.649, de 25 de outubro de 1990. .
Decreto n.o 99.651, de 25 de outubro de 1990. .
Decreto n.O 99.655, de 25 de outubro de 1990

.
.
.

3337
3339
3343

Decreto n!' 99.653, de 25 de outubro de 1990. .

.

3341

Poder Judiciário.
Decreto n.O 99.653, de 25 de outubro de 1990

.

3341

Poder Legislativo.
-

CRÉDITO ESPECIAL
-

Ministério da Infra-Estrutura.

Decreto nf' 99.646, de 25 de outubro de 1990.

3334

Presidência da República.
Decreto n.o 99.611, de 13 de outubro de 1990.
Decreto n.o 99.646, de 25 de outubro de 1990.

3256
3334

Secretaria da Ciência e Tecnologia da Presidência da República.

Decreto n!' 99.516, de 10 de setembro de 1990
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 182(5):3405-3446, set./out. 1990.
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Secretaria da Cultura da Presidência da República (SEC/PR).
Decreto n.O 99.521, de 11 de setembro de 1990
.
Secretaria do Desenvolvimento Regional da Presidência da República ISDR-PRl.
.
Decreto nr 99.584, de 10 de outubro de 1990
- Secretaria do Meio Ambiente da Presidência da República (SE-

3059
3172

MAM/PRI.

Decreto n.O 99.5~4, de 10 de outubro de 1990. .
- Senado Federal.
Decreto n.O 99.521, de 11 de setembro de 1990
- Supremo Tribunal Federal.
Decreto n.O 99.521, de 11 de setembro de 1990. .. _
CREDITO EXTRAORDINÁRIO
- Ministério da Ação Social.
Medida Provisória n:' 238, de 28 de setembro de 1990
Lei n? 8.086, de 23 de outubro de 1990. .
- Orçamento da União.
Medida Provisória n.o 226, de 19 de setembro de 1990. .
Lei n:' 8.082, de 18 de outubro de 1990. .
Medida Provisória n? 230, de 21 de setembro de 1990. .
Medida Provisória n:' 238, de 28 de setembro de 1990
Lei n.o 8.086, de 23 de outubro de 1990. .
Medida Provisória n.O 253, de 24 de outubro de 1990. .
Encargos Financeiros da União
Supervisão - Ministério da Economia, Fazenda e Planejamento.
Decreto n.O 99.553, de 28 de setembro de 1990
CREDITO SUPLEMENTAR
- Arquivo Nacional
Fundo do Arquivo Nacional.
Decreto n.O 99.517, de 10 de setembro de 1990.
Banco Central do Brasil.
Decreto n.O 99.594, de 11 de outubro de 1990. .
- Câmara dos Deputados.
Decreto n.O 99.554, de 28 de setembro de 1990
- Companhia de Desenvolvimento do Vale do São Francisco.
Decreto n.O 99.502, de 3 de setembro de 1990
- Encargos Previdenciários da União.
Decreto n.O 99.551, de 27 de setembro de 1990
- Entidades em Extinção, Dissolução ou Privatíeação.
Decreto n.O 99.514, de 10 de setembro de 1990
Decreto n.O 99.589, de 11 de outubro de 1990. .
Decreto n.O 99.593, de 11 de outubro de 1990
Decreto n.O 99.637, de 25 de outubro de 1990

.

3172

.

3059

.

3059

.
.

2955
2898

.
.
.
.
.
.

2927
2889
2934
2955
2988
2988

.

3111

3054
.

3181

.

3112

.

3035

.

3109

.
.
.
.

3151
3176
3180
3324
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Estado-Maior das Forças Armadas.
Decreto n? 99.574, de 9 de outubro de 1990. .
.
Decreto n.O 99.612, de 13 de outubro de 1990
.
Decreto n:' 99.613, de 13 de outubro de 1990. .
.
Decreto n.o 99.614, de 13 de outubro de 1990.
Decreto n.O 99.631. de 19 de outubro de 1990. .
.
Fundo do EMFA.
.
Decreto n.O 99.612, de 13 de outubro de 1990
Fundação Centro de Formação do Servidor Público (FUNCEP).
Decreto n:' 99.647, de 25 de outubro de 1990. .
_..
Fundação de Assistência ao Estudante (Fae).
Decreto n.O 99.497, de 3 de setembro de 1990
.
Fundação Legião Brasileira de Assistência.
Decreto n.O 99.596, de 11 de outubro de 1990.
- Fundação Nacional do índio (Funai).
Decreto n.O 99.517, de 10 de setembro de 1990
.
- Fundação Universidade do Rio de Janeiro.
Decreto n.O 99.513, de 10 de setembro de 1990
.
- Imprensa Nacional
Fundo de Imprensa Nacional.
Decreto n.o 99.517, de 10 de setembro de 1990
.

3133
3257
3257
3258
3316
3257
3335
3031
3182'

3054
3050
3054

-

Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Incra) ,
Decreto n.o 99.527, de 14 de setembro de 1990
.
Ministério da Ação Social.
Decreto n.O 99.587, de 11 de outubro de 1990
Diversas Unidades Orçamentárias.
Decreto n.O 99.590, de 11 de outubro de 1990
.
- Ministério da Aeronáutica.
Decreto n~ 99.501, de 3 de setembro de 1990
Decreto n.O 99.613, de 13 de outubro de 1990
Diversas Unidades Orçamentárias.
Decreto n.O 99.494, de 3 de setembro de 1990
Decreto n~ 99.573, de 9 de outubro de 1990. .
- Ministério da Agricultura e Reforma Agrária.
Decreto n.O 99.571, de 9 de outubro de 1990. .
Ministério da Economia, Fazenda e Planejamento.
Decreto n~ 99.526, de 14 de setembro de 1990
Decreto n.O 99.575, de 9 de outubro de 1990
Decreto n~ 99.591, de 11 de outubro de 1990. .
Diversas Unidades Orçamentárias.
Decreto n~ 99.528, de 14 de setembro de 1990
Ministério da Educação
Diversas Unidades Orçamentárias.
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3067
.

3174
3177

.
.

3034
3257

.
.

3028
3132

.

3130

_..
.
.

3006
3134
3178

.
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Decreto n." 99.511, de 6 de setembro de 1990.
Decreto n." 99.512, de 6 de setembro de 1990.
Decreto n.o 99.572, de 9 de outubro de 1990.
Ministério da Infra-Estrutura.

3048
3049
3131

Decreto n.o 99.610, de 13 de outubro de 1990.

3255

Diversas Unidades Orçamentárias.
Decreto n." 99.638, de 25 de outubro de 1990.
Decreto n.O 99.648, de 25 de outubro de 1990.
Fundo de Fiscalização das Telecomunicações.
Decreto n." 99.598, de 11 de outubro de 1990.
- Ministério da Justiça.
Decreto n.O 99.554, de 28 de setembro de 1990.
Diversas Unidades Orçamentárias.
Decreto nf' 99.500, de 3 de setembro de 1990.
- Ministério da Marinha
Diversas Unidades Orçamentárias.
Decreto n." 99.494, de 3 de setembro de 1990.
Decreto n.o 99.573, de 9 de outubro de 1990.
Secretaria-Geral da Marinha.
Decreto nf' 99.498, de 3 de setembro de 1990.
Decreto nf' 99.515, de 10 de setembro de 1990.
- Ministério da Saúde.
Decreto n." 99.495, de 3 de setembro de 1990.
Decreto n.O 99.583, de 10 de outubro de 1990.
Decreto n.O 99.587, de 11 de outubro de 1990.
Decreto n.o 99.592, de 11 de outubro de 1990.
Decreto n.O 99.640, de 25 de outubro de 1990.
Diversas Unidades Orçamentárias.
Decreto nf' 99.499, de 3 de setembro de 1990.
Decreto n.O 99.535, de 19 de setembro de 1990.
- Ministério das Relações Exteriores.
Decreto n." 99.550, de 27 de setembro de 1990.
Decreto n.O 99.575, de 9 de outubro de 1990.

3325
3333
3184
3112
3033

3028
3132
3032
3051
3029
3171
3174
3179
3328
3032
3087
3108
3134

Ministério do Exército.

-

Decreto n.O 99.573, de 9 de outubro de 1990.

3132

Ministério do Trabalho e da Previdência Social.
Decreto nf' 99.581, de 10 de outubro de 1990.
Decreto n.O 99.587, de 11 de outubro de 1990.

3169
3174

Ministério Público da União.

Decreto n.O 99.554, de 28 de setembro de 1990.

3112

Operações Oficiais de Crédito
Supervisão - Ministério da Economia, Fazenda e Planejamento.
Decreto n.O 99.510, de 6 de setembro de 1990.

3047
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Orçamento da União
Diversos órgãos.
Decreto n.O 99.650, de
Decreto n? 99.652, de
Decreto n.O 99.654, de
- Poder Judiciário
Diversos órgãos.
Decreto n.o 99.579, de

25 de outubro de 1990. .
25 de outubro de 1990.
25 de outubro de 1990.

.

3338
3340
3342

10 de outubro de 1990. .

.

3167

-

Presidência da República.
Decreto n? 99.500, de 3 de setembro de 1990
.
Decreto n.O 99.576, de 9 de outubro de 1990. .
.
Decreto n.O 99.584, de 10 de outubro de 1990. .
.
Decreto n.O 99.595, de 11 de outubro de 1990. .
.
Decreto n.o 99.597, de 11 de outubro de 1990. .
.
Decreto n.O 99.628, de 19 de outubro de 1990
.
Decreto n? 99.642, de 25 de outubro de 1990
.
Decreto n? 99.646, de 25 de outubro de 1990. .
.
Diversas Unidades Orçamentárias.
Decreto n.O 99.529, de 14 de setembro de 1990
;
.
Decreto n? 99.580, de 10 de outubro de 1990. .
.
Decreto n? 99.582, de 10 de outubro de 1990. .
.
Fundo Rotativo HabitacionaL
Decreto n.O 99.496, de 3 de setembro de 1990
.
Gabinete da Presidência da República.
Decreto n.O 99.552, de 27 de setembro de 1990
.
- Secretaria da Cultura da Presidência da República (SEC/PR)
Entidades Supervisionadas.
Decreto n.O 99.643, de 25 de outubro de 1990
.
- Secretaria de Assuntos Estratégicos da Presidência da República.
Decreto n.O 99.599, de 11 de outubro de 1990
.
- Senado Federal.
Decreto n.O 99.554, de 28 de setembro de 1990
.
- Transferências a Estados, Distrito Federal e Municípios.
Decreto n,o 99.551, de 27 de setembro de 1990
.
- Tribunal de Contas da União.
Decreto n.O 99.554, de 28 de setembro de 1990
.
CRIANÇA
Estatuto.
Lei n.O 8.069, de 13 de julho de 1990 (publicada no DO de 16 de julho de 1990 e retificada no DO de 27 de setembro de 1990)
.
CRIME
-

Meios de comunicação
Ato discriminatório.
Lei n.O 8.081, de 21 de setembro de 1990.
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3033
3135
3172
3181
3183
3314
3380
3334
3068
3168
3170
3030
3110
3131
3185
3112
3109

3112

3371

2888
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D
DEFENSIVO AGRICOLA
-

Registro
Prazo - Prorrogação.
Decreto D.a 99.657, de 26 de outubro de 1990.

DEFESA FITOSSANITARIA
Tratado
Brasil x Espanha.
Decreto Legislativo D.O 36, de 26 de outubro de 1990.

3347

3015

DESAPROPRIAÇAO
-

-

Imóvel
Porto Seguro (BAl.
Decreto n.o 99.522, de 11 de setembro de 1990.
Imóvel rural

3060

Brejo Santo (CE).
Decreto n.O 99.507, de 4 de setembro de 1990.
Jati (CEI.
Decreto D.a 99.507, de 4 de setembro de 1990.

3043

Imóvel urbano
São Paulo (SP).
Decreto D.O 99.549, de 26 de setembro de 1990.

3043

3106

DESESTATIZAÇÃO
-

Programa Nacional de Desestatização.
D.O 99.523, de 11 de setembro de 1990.

Decreto

DESPESAS DE CUSTEIO
- Redução
Administração Direta.
Decreto n? 99.518, de 10 de setembro de 1990.
Administração Indireta.
Decreto D.o 99.518, de 10 de setembro de 1990.

3063

3055
3055

DIARIAS
-

Serviço público.

Decreto n.o 99.632, de 19 de outubro de 1990.

3317

DIPLOMA DO MÉRITO NACIONAL DE ALFABETIZAÇÃO
-

Instituição.

Decreto n~ 99.520, de 11 de setembro de 1990.

3058

DIREITOS DA CRIANÇA
- Convenção.

Decreto Legislativo n. 28, de 14 de. setembro de 1990.
O

3009

Cal. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 182(5):3405-3446, set./out. 1990.

3422
Pág.

DISPONIBILIDADE REMUNERADA
Servidor público
Exclusão.
Decreto n." 99.536, de 20 de setembro de 1990

.

3088

DiVIDA EXTERNA
- União Federal
Refinanciamento.
Decreto n.o 99.619, de 18 de outubro de 1990.

3274

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
- Transferência.
Decreto n.O 99.462, de 16 de agosto de 1990 (publicado no DO de 17
de agosto de 1990 e retificado no DO de 26 de setembro de 1990)..
Decreto n:' 99.493, de 3 de setembro de 1990.

3374
3028

E
EDUCAÇÃO
- Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE)
Recursos - Aplicação.
Medida Provisória n.o 235, de 28 de setembro de 1990.
Medida Provisória n.O 257, de 31 de outubro de 1990.

2949
3003

EMBAIXADA
- Extinção
República Democrática Alemã.
Decreto n." 99.585, de 10 de outubro de 1990.

3173

EMPRESA BRASILEIRA DE ASSISTENCIA TECNICA E EXTEN·
SÃO RURAL IEMBRATER)
Acervo técnico e atribuições - Transferência.
Decreto n.o 99.616, de 17 de outubro de 1990 (publicado no DO de
18 de outubro de 1990).
(Retificado no DO de 19 de outubro de 1990).

EMPRESA PÚBLICA
- Orçamento da União
Controle.
Decreto n." 99.627, de 18 de outubro de 1990.
Reprogramação.
Lei n? 8.084, de 23 de outubro de 1990.
ENCARGOS FINANCEIROS DA UNIÃO
Crédito adicional.
Decreto n? 99.639, de 25 de outubro de 1990.
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 182(5):3405-3446, set.lout. 1990.
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3377

3312
2895

3326
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ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS DA UNIÀO
-

Crédito suplementar.

Decreto n? 99.551, de 27 de setembro de 1990.
ENERGIA
- Administração Pública Federal
Comissão Interna de Conservação de Energia - Criação.
Decreto n." 99.656, de 26 de outubro de 1990.
- Matriz energética
Comissão - Constituição.
Decreto n.o 99.503, de 3 de setembro de 199'0.
ENTIDADES
- Crédito
Decreto
Decreto
Decreto
Decreto

EM EXTINÇÀO, DISSOLUÇÀO OU PRlVATIZAÇÀO
suplementar.
n.O 99.514, de 10 de setembro de 1990.
n.O 99.589, de 11 de outubro de 1990.
D.O 99.593, de 11 de outubro de 1990.
n.O 99.637, de 25 de outubro de 1990.

3109

3344

3036

3051
3176
3180
3324

ENTORPECENTE

- Tratado
Brasil x Venezuela.
Decreto Legislativo n.0 26, de 14 de setembro de 1990.
EQUADOR
Tratado
Abertura de mercados
Brasil x Equador.
Decreto n.O 99.539, de 21 de setembro de 1990.
ESPANHA
Tratado
Cooperação judiciária
Brasil.
Decreto Legislativo n.O 31, de 16 de outubro de 1990.
Defesa fitossanitária
Brasil.
Decreto Legislativo nf> 36, de 26 de outubro de 1990.
ESTADO-MAIOR DAS FORÇAS ARMADAS
Crédito suplementar.
Decreto n.O 99.574, de 9 de outubro de 1990.
Decreto n.O 99.612, de 13 de outubro de 1990.
Decreto n.O 99.613, de 13 de outubro de 1990.
Decreto n~ 99.614, de 13 de outubro de 1990.
Decreto n.O 99.631, de 19 de outubro de 1990.
Fundo do EMFA.
Decreto n.O 99.612, de 13 de outubro de 1990.

3008

3092

3011

3015

3133
3257
3257
3258
3316
3257

Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 182(5):3405-3446, set.lout. 1990.
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ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
Lei n~ 8.069, de 13 de julho de 1990 (publicada no DO de 16 de julho de 1990 e retificada no DO de 27 de setembro de 1990).

3371

EXPORTAÇAO
-

Açúcar
Controle.

Decreto n.O 99.508, de 5 de setembro de 1990.
Medida Provisória n~ 243, de 11 de outubro de 1990.
Decreto n:' 99.588, de 11 de outubro de 1990.

3045
2962
3175

Álcool
Controle.

Decreto n.O 99.588, de 11 de outubro de 1990.
Decreto n? 99.508, de 5 de setembro de 1990.

Medida Provisória n. 243, de 11 de outubro de 1990.
O

-

3175
3045
2962

Mel
Controle.

Decreto n.O 99.508, de 5 de setembro de 1990.
Medida Provisória nO 243, de 11 de outubro de 1990.
Decreto n.O 99.588, de 11 de outubro de 1990.

3045
2962
3175

EXTENSAO RURAL
Acervo técnico e atribuições - Transferência.

Decreto n. 99.916, de 17 de outubro de 1990 (publicado no DO de
O

18 de outubro de 1990).
(Retificado no DO de 19 de outubro de 1990).

3260
3377

F
FAE
V. Fundação de Assistência ao Estudante.

FERIADO
-

Antecipação
Prorrogação.

Lei n. 8.087, de 29 de outubro de 1990.
FINLANDIA
O

2899

Tratado
Tributação.

Decreto Legislativo n.O 25, de 14 de setembro de 1990.

3007

FOCAS ANTÁRTICAS
-

Tratado
Brasil.

Decreto Legislativo

n~

37, de 26 de outubro de 1990.

Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 182(5):3405-3446, set.lout. 1990.
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FRETE AÊREO
- Administração Federal.
Decreto n? 99.662, de 31 de outubro de 1990.

3362

FUNDAÇAO CENTRO DE FORMAÇAO DO SERVIDOR PÚBLICO
(FUNCEP)
- Crédito suplementar.
Decreto n? 99.647, de 25 de outubro de 1990.

3335

FUNDAÇAO DE ASSISTÊNCIA AO ESTUDANTE (FAE)
'- Crédito suplementar.
Decreto n." 99.497, de 3 de setembro de 1990.

3031

EXTENSAo RURAL
- Acervo técnico e atribuições - Transferência.
Decreton." 99.616, de 17 de outubro de 1990 (publicado nO DO de
18 de outubro de 1990).
(Retificado no DO de 19 de outubro de 1990).

3260
3377

FUNDAÇAO LEGlAO BRASILEIRA DE ASSISTÊNCIA
- Crédito suplementar.
Decreto n," 99.596, de 11 de outubro de 1990.

3182

FUNDAÇAo NACIONAL DO ÍNDIO
- Crédito suplementar.
Decreto n." 99.517, de 10 de setembro de 1990.

3054

FUNDAÇAO UNIVERSIDADE DO RIO DE JANEIRO
-

Crédito suplementar.
Decreto n? 99.513, de 10 de setembro de 1990.

3050

FUNDAÇOES INSTITUTO BRASILEIRO DE ARTE E CULTURA
Ilbac)
- Constituição.
Decreto n!' 99.492, de 3 de setembro de 1990.

3027

FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO PROFISSIONAL
MARÍTIMO
- Ratificação.
Decreto Legislativo n." 30, de 18 de setembro de 1990.

3011

FUNDO DE INFORMATICA E PROCESSAMENTO DE DADOS DO
SENADO FEDERAL
- Ratificação.
Decreto Legislativo n." 27, de 14 de setembro de 1990.

3009

FUNDO DO CENTRO GRAFICO DO SENADO FEDERAL
-

Ratificação.
Decreto Legislativo n." 27, de 14 de setembro de 1990.

3009

Col.Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília,182(5):3405-3446, set.lout. 1990.

3226
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FUNDO ESPECIAL DO SENADO FEDERAL
- Ratificação.
Decreto Legislativo n~ 27, de 14 de setembro de 1990.

3009

FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO
IFNDEI
- Recursos - Aplicação.
Medida Provisorie n~ 235. de 28 de setembro de 1990.
Medida Provisória n.O 257, de 31 de outubro de 1990.

2949
3003

G
GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
-

Letras Financeiras do Tesouro do Estado de São Paulo - Emissão.
Resolução n!' 41, de 14 de setembro de 1990. . ..... _. . . . . . . . . . . . . .

3019

GOVERNO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
-

Letras Financeiras do Tesouro do Estado do Rio Grande do Sul Emissão.
ResoluçãO n.o 44, de 24 de outubro de 1990.

3024

GUARDA DE VIGILÃNCIA
-

Disponibilidade remunerada
Exclusão.
Decreto n.O 99.536. de 20 de setembro de 1990.

3088

H
HABITAÇÃO
- Sistema Financeiro da Habitação
Prestações - Reajustamento.
Medida Provisória n.o 239, de 2 de outubro de 1990.

2956

HIGIENE DO TRABALHO
- Portuário
Convenção - Promulgação.
Decreto n.o 99.534, de 19 de setembro de 1990.

3087

HORÁRIO DE VERÃO
- Instituição.
Decreto n.O 99.530, de 17 de setembro de 1990.
Decreto n:' 99.629, de 19 de outubro de 1990.

3069
3314
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I
IMOVEL
Desapropriação
Porto Seguro (BA).
Decreto n.O 99.522, de 11 de setembro de 1990.

3060

IMOVEL RESIDENCIAL
Venda
Autarquias
Fundações.
Decreto n.O 99.630, de 19 de outubro de 1990.

IMOVEL RURAL
- Desapropriação
Brejo Santo (CE).
Decreto n.O 99.507, de 4 de setembro de 1990.
Jati (CE).
Decreto n.o 99.507, de 4 de setembro de 1990.

3315

3043
3043

IMOVEL URBANO
Desapropriação
São Paulo (SP).
Decreto D.o 99.549, de 26 de setembro de 1990.

-

Medida Provisória n? 227, de 20 de setembro de 1990.
Medida Provisória n:' 250, de 19 de outubro de 1990.
IMPORTAÇAO
- Açúcar
Controle.
Decreto n.O 99.588, de 11 de outubro de 1990.
Guias - Emissão.
Decreto n.O 99.508, de 5 de setembro de 1990.
Medida Provisória n.O 243, de 11 de outubro de 1990.

-

3106

Locação.

Administração Pública
Revogação.
Decreto n." 99.661, de 31 de outubro de 1990.
Alcool
Controle.
Decreto nr 99.588, de 11 de outubro de 1990.
Guias - Emissão.
Decreto n.O 99.508, de 5 de setembro de 1990.
Medida Provisória n!' 243, de 11 de outubro de 1990.

2928
2982

3175
3045
2962

3361

3175
3045
2962

Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 182(5):3405-3446, set.lout. 1990.
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-

Imposto de importação.
a
D. 233, de 21 de setembro de 1990.
Lei n? 8.085, de 23 de outubro de 1990.
Alíquota - Alteração.
Decreto D.a 99.546, de 25 de setembro de 1990.

Medida Provisória

Mel
Controle.
Decreto n.O 99.588, de 11 de outubro de 1990.
Guias - Emissão.
Decreto n? 99.508, de 5 de setembro de 1990.
Medida Provisória n.o 243, de 11 de outubro de 1990.

IMPOSTO DE IMPORTAÇÁO
Medida Provisória n.O 233, de 21 de setembro de 1990.
Lei n.O 8.085, de 23 de outubro de 1990.
-

2944
2897

3103

3175

3045
2962
2944
2897

Alíquota - Alteração.

Decreto nr 99.546, de 25 de setembro de 1990.

3103

IMPRENSA E CRIMINALIDADE
Lei n." 8.081, de 21 de setembro de 1990.

2828

IMPRENSA NACIONAL
Crédito suplementar
Fundo de Imprensa Nacional.
Decreto n." 99.517, de 10 de setembro de 1990.

3054

INCENTIVO FISCAL
-

Comissão de Reavaliação de Incentivos Fiscais
Prazo - Prorrogação.
Decreto n.O 99.557, de 2 de outubro de 1990.

3118

INDÚSTRIA DE EQUIPAMENTO MÉDICO-HOSPITALAR
-

Tratado
Brasil, Argentina e México.
Decreto n.O 99.543, de 21 de setembro de 1990.

3099

INDÚSTRIA ELETRONICA
Tratado
Brasil, Argentina, México e Uruguai.
Decreto n.O 99.505, de 3 de setembro de 1990.

3038

INDÚSTRIA FONOGRÁFICA
Tratado comercial
Brasil, Argentina, México e Venezuela.
Decreto n." 99.545, de 24 de setembro de 1990.
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 182(5):3405-3446, set./out. 1990.

3102

3429

INFORMATICA
Bens de informática
Importação.
Decreto nr 99.541, de 21 de setembro de 1990.
Produção.
Decreto n.o 99.541, de 21 de setembro de 1990.

3095
3095

INSTITUIÇAO ESPORTIVA
- Loteria Esportiva Federal.
Decreto n:' 99.555, de I? de outubro de 1990.

3113

INSTITUIÇÃO FEDERAL DE ENSINO
- Cargo de confiança.
Medida Provisória n.O 228, de 21 de setembro de 1990.
Medida Provisória n:' 251, de 24 de outubro de 1990.

2931
2984

INSTITUIÇAO FINANCEIRA
- Liquidação extrajudicial.
Medida Provisória n.O 229, de 21 de setembro de 1990. .
Medida Provisória n.O 252, de 24 de outubro de 1990.

__ . . .

INSTITUTO BRASILEIRO DE ARTE E CULTURA IIBACI
- Estatuto.
Decreto n:' 99.601, de 13 de outubro de 1990. . _. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
INSTITUTO BRASILEIRO DO PATRIMÚNIO CULTURAL (IBPC)
- Constituição.
Decreto n.O 99.492, de 3 de setembro de 1990.
Estrutura regimental.
Decreto n~ 99.602, de 13 de outubro de 1990.
- Natureza jurídica.
Medida Provisória n.O 221, de 6 de setembro de 1990.
Medida Provisória n.O 242, de 10 de outubro de 1990 (publicada no
DO de 11 de outubro de 1990).
(Retificada no DO de 12 de outubro de 1990).
INSTITUTO NACIONAL DE COLONIZAÇAO E REFORMA AGRARIA (INCRAI
- Crédito suplementar.
Decreto n.o 99.527, de 14 de setembro de 1990.
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS)
- Competência - Inclusão.
Medida Provisória n.O 240, de 2 de outubro de 1990.
Dotação orçamentária
Transferência.
Decreto n.O 99.493, de 3 de setembro de 1990.

2933
2986

3195

3027
3203
2915

2961
3373

3067

2959

3028
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J
JAPÃO

-

Tratado
Reciclagem financeira
Brasil.

3012

Decreto Legislativo n." 32, de 25 de outubro de 1990.
JUSTIÇA DO TRABALHO

-

Empregador
Argüição - Revogação.
Medida Provisória n." 219, de 4 de setembro de 1990.

2913

L
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO DO ESTADO DE SÃO PAULO

-

Governo do Estado de São Paulo.
Resolução nf' 41, de 14 de setembro de 1990.

LETRAS FINANCEIRAS DO
GRANDE DO SUL

-

TESOURO DO

3019
ESTADO DO

RIO

Governo do Estado do Rio Grande do Sul.
Resolução n." 44, de 24 de outubro de 1990.

3024

LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO DO MUNICipIO ILFTMRIOI
- Prefeitura Municipal do Rio de Janeiro.
Resolução n.o 42, de 18 de setembro de 1990.

3021

LOCAÇÃO DE IMOVEIS
- Legislação - Alteração.
Medida Provisória n." 227, de 20 de setembro de 1990.
Medida Provisória n? 250, de 19 de outubro de 1990.

2928
2982

THE LONG-TERRA CREDIT BANK OF JAPAN LTD_

-

Participação financeira.
Decreto n." 99.617, de 17 de outubro de 1990.

3262

LOTERIA ESPORTIVA FEDERAL

-

Instituição esportiva.
Decreto n." 99.555, de i? de setembro de 1990.

Co!. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 182(5):3405-3446, set./out. 1990.
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M
MÃO-DE-OBRA
Agência de Colocação - Extinção
Ministério do Trabalho e da Previdência Social.
Decreto n~ 99.663. de 31 de outubro de 1990.
MATA ATLÃNTICA
Vegetação nativa
Exploração.
Decreto n.a 99.547, de 25 de setembro de 1990

3362

.

3104

MATERIAL
Administração Federal
Regulamentação.
Decreto n.O 99.658, de 30 de outubro de 1990.

3348

MEIO AMBIENTE
- Cavidades naturais - Proteção.
Decreto n.a 99.556, de I? de outubro de 1990.

3116

MEL
Exportação
Controle.
Decreto n.O 99.508, de 5 de setembro de 1990.
Medida Provisória n.O 243, de 11 de outubro de 1990.
Decreto n." 99.588, de 11 de outubro de 1990.

3045
2962
3175

Importação
Controle.
Decreto n.O 99.508, de 5 de setembro de 1990.
Medida Provisória n.O 243, de 11 de outubro de 1990.
Decreto n!' 99.588, de 11 de outubro de 1990.

3045
2962
3175

MENSALIDADE ESCOLAR
-

Reajustamento.
Medida Provisória n? 223, de 13 de setembro de 1990.
Medida Provisória n? 244, de 12 de outubro de 1990.

MÉXICO
Tratado
Comunicações elétricas
Brasil, Argentina, México e Uruguai.
Decreto n.O 99.505, de 3 de setembro de 1990.
Indústria eletrônica.
Decreto n.O 99.505, de 3 de setembro de 1990.

2944
2963

3038
3038

Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 182(5):3405-3446, set.lout. 1990.
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Tratado comercial
Ata de retificação
Brasil, Argentina, Chile, Uruguai e Venezuela.
Decreto n? 99.538, de 21 de setembro de 1990.
Indústria de equipamento médico-hospitalar.
Decreto n," 99.543, de 21 de setembro de 1990.
Indústria fonográfica
Brasil, Argentina e Venezuela.
Decreto n." 99.545, de 24 de setembro de 1990.
MICROEMPRESA
- Serviço de apoio.
Decreto n." 99.570, de 9 de outubro de 1990.
Medida Provisória n.o 241, de 9 de outubro de 1990.

3091
3099

3102

3127
2960

MINISTÉRIO DA AÇÃO SOCIAL
Crédito adicional
Diversas Unidades Orçamentárias.
Decreto n? 99.636, de 24 de outubro de 1990.
-

3323

Crédito extraordinário.
Medida Provisória n.O 238, de 28 de setembro de 1990.
Lei n? 8.086, de 23 de outubro de 1990.

Crédito suplementar.
Decreto n.O 99.587, de 11 de outubro de 1990.
Diversas Unidades Orçamentárias.
Decreto n? 99.590, de 11 de outubro de 1990.
MINISTÉRIO DA AERONÃUTICA
Crédito suplementar.
Decreto n.O 99.501, de 3 de setembro de 1990.
Decreto nr 99.613, de 13 de outubro de 1990.
Diversas Unidades Orçamentárias.
Decreto n.o 99.494, de 3 de setembro de 1990.
Decreto n.O 99.573, de 9 de outubro de 1990.
Oficial-General
Cargo privativo - Fixação.
Decreto n? 99.659, de 31 de outubro de 1990.
MINISTÉRIO DA AGRICULTURA E REFORMA AGRÃRIA
- Crédito suplementar.
Decreto n.o 99.571, de 9 de outubro de 1990.
- Estrutura regimental.
Decreto n? 99.621, de 18 de outubro de 1990. _
MINISTÉRIO DA ECONOMIA, FAZENDA E PLANEJAMENTO
- Crédito suplementar.
Decreto n.O 99.526, de 14 de setembro de 1990.
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 182(5):3405-3446, set./out. 1990.

2955
2898
3174
3177

3034
3257
3028
3132
3355

3130
"....

3276

3066

3433
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Decreto n." 99.575, de 9 de outubro de 1990.
Decreto n." 99.591, de 11 de outubro de 1990.
Diversas Unidades Orçamentárias.
Decreto n.o 99.528, de 14 de setembro de 1990.
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
- Crédito adicional.
Decreto n.o 99.645, de 25 de outubro de 1990.
Crédito suplementar
Diversas Unidades Orçamentárias.
Decreto n.o 99.511, de 6 de setembro de 1990.
Decreto n.O 99.512, de 6 de setembro de 1990.
Decreto n,o 99.572, de 9 de outubro de 1990.
MINISTÉRIO DA INFRA· ESTRUTURA
- Crédito especial.
Decreto n.O 99.646, de 25 de outubro de 1990.
- Crédito suplementar.
Decreto n.O 99.610, de 13 de outubro de 1990.
Diversas Unidades Orçamentárias.
Decreto n? 99.638, de 25 de outubro de 1990.
Decreto n.e 99.648, de 25 de outubro de 1990.
Fundo de Fiscalização das Telecomunicações.
Decreto n.O 99.598, de 11 de outubro de 1990.
- Matriz energética
Comissão - Constituição.
Decreto n.O 99.503, de 3 de setembro de 1990.

3134
3178
3067

3333

3048
3049
3131

3334

3255
3325
3336
3184

3036

MINISTÉRIO DA JUSTiÇA
-

-

Crédito adicional
Diversas Unidades Orçamentárias.
Decreto n.O 99.615, de 13 de outubro de 1990.
Crédito suplementar.
Decreto n.O 99.554, de 28 de setembro de 1990.
Diversas Unidades Orçamentárias.
Decreto n~ 99.500. de 3 de setembro de 1990.

MINISTÉRIO DA MARINHA
Crédito suplementar
Diversas Unidades Orçamentárias.
Decreto n.O 99.494, de 3 de setembro de 1990.
Decreto n.O 99.573, de 9 de outubro de 1990.
Secretaria-Geral da Marinha.
Decreto n.O 99.498, de 3 de setembro de 1990.
Decreto n.O 99.515, de 10 de setembro de 1990.

3259
3112
3033

3028
3132
3032
3051
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MINISTÉRIO DA SAÚDE
-

Crédito adicional
Diversas Unidades Orçamentárias.
Decreto n.O 99.644, de 25 de outubro de 1990.
Crédito suplementar.
Decreto n? 99.495, de 3 de setembro de 1990
Decreto n:' 99.58S; de lO de outubro de 1990
Decreto n? 99.587, de 11 de outubro de 1990. .
Decreto n.O 99.592, de 11 de outubro de 1990. .
Decreto n.O 99.640, de 25 de outubro de 1990
Diversas Unidades Orçamentárias.
Decreto n? 99.499, de 3 de setembro de 1990.
.
Decreto n.O 99.535, de 19 de setembro de 1990

3332
.
.

.
.
.

3029
3171
3174
3179

3328

.
.

3032

.
.

3108
3134

.

3137

Programa Complementar de Assistência Médica do Serviço Exterior.
Decreto n.O 99.525, de 14 de setembro de 1990
.

3064

MINISTÉRIO DAS RELACOES EXTERIORES
Crédito suplementar.
Decreto n.O 99.550, de 27 de setembro de 1990
Decreto n.O 99.575, de 9 de outubro de 1990. .

_

Organização - Normas.
n.O 99.578, de 10 de outubro de 1990. .

Decreto

3087

MINISTÉRIO DO EXÉRCITO
Comando da Brigada de Aviação do Exército - Transferência.
n.O 99.660, de 31 de outubro de 1990...

3360

Crédito suplementar.
Decreto n.O 99.573, de 9 de outubro de 1990. .

3132

Decreto

Direção e Assessoramento Superiores (DAS) buição.
Decreto n.O 99.577, de 10 de outubro de 1990.

_. . . . . . . . . . .
Quadro de Distri-

3136

Regulamento de Movimentação para Oficiais e Praças do Exército
(R·50) - Alteração.

Decreto n~ 99.533, de 19 de setembro de 1990.

3085

Serviço Militar
Período de duração - Redução.
Decreto n!' 99.586, de 10 de outubro de 1990.

3174

MINISTÉRIO DO INTERIOR (extinto)
-

Cargo e emprego
Desnecessidade - Declaração.
Decreto n.O 99.317, de 18 de junho de 1990 (publicado no DO de 19
de junho de 1990 e retificado no DO de 25 de outubro de 1990).

Col. Leis Rep, Fed. Brasil, Brasília, 182(5):3405-3446, set./out. 1990.
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MINISTÉRIO DO TRABALHO E DA PREVIDÉNCIA SOCIAL
- Crédito adicional.
Decreto n.O 99.641, de 25 de outubro de 1990 . . . -..................
- Crédito suplementar.
Decreto D.O 99.581, de lO de outubro de 1990.
Decreto n.o 99.587, de 11 de outubro de 1990.
Mão-de-obra
Agencia de colocação - Extinção.
Decreto n.o 99.663, de 31 de outubro de 1990.
MINISTERIO PÚBLICO DA UNIÀO
Crédito adicional.
Decreto n~ 99.653, de 25 de outubro de 1990.
Crédito suplementar.
Decreto n.O 99.554, de 28 de setembro de 1990.

3328
3169
3174

3362

3341
3112

MOÇAMBIQUE
Tratado
Cooperação científica
Brasil.

Decreto Legislativo n~ 34, de 25 de outubro de 1990.

3014

Cooperação cultural
Brasil x Mocambíque.

Decreto Legislativo n~ 39, de 29 de outubro de 1990.
Cooperação técnica.
Brasil.
Decreto Legislativo n~ 34, de 25 de outubro de 1990.
Cooperação tecnológica.
Decreto Legislativo n.O 34, de 25 de outubro de 1990.
MUSEU DE ARTE CONTEMPORÀNEA DO BRASIL
- Organização
Comissão - Constituição.
Decreto n~ 99.506, de 4 de setembro de 1990.

3017

3014
3014

3039

N
NAÇOES UNIDAS
Direitos da criança - Convenção.
Decreto Legislativo n.o 28, de 14 de setembro de 1990.

3009

o
OIT

V. Organização Internacional do Trabalho.
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasilia, 182(5):3405-3446, set.lout. 1990.

3436
Pág,

OLIMPIADAS
- Comissão Pró-Olimpíada 2000.
Decreto n.a 99.542, de 21 de setembro de 1990.

3097

OPERAÇÃO FINANCEIRA
- Prefeitura Municipal de Vilhena.
Resolução n.o 43, de 18 de setembro de 1990.

3022

-

União Federal
Legislação - Alteração.
Resolução n? 45, de 29 de outubro de 1990.

OPERAÇÚES OFICIAIS DE CRÉDITO
- Crédito adicional.
Decreto D.O 99.639, de 25 de outubro de 1990.
ORÇAMENTO DA UNIÃO
Crédito adicional
Diversos órgãos.
Decreto nf' 99.649, de 25 de outubro de 1990.
Decreto n.O 99.651, de 25 de outubro de 1990.
Decreto n.o 99.655, de 25 de outubro de 1990.
- Crédito extraordinário.
Medida Provisória n.O 226, de 19 de setembro de 1990.
Lei nf' 8.082, de 18 de outubro de 1990.
Medida Provisória nf' 230, de 21 de setembro de 1990.
Medida Provisória n.O 238, de 28 de setembro de 1990.
Lei n.O 8.086, de 23 de outubro de 1990.
Medida Provisória n.O 253, de 24 de outubro de 1990.
Encargos Financeiros da União
Supervisão - Ministério da Economia, Fazenda e Planejamento.
Decreto nf' 99.553, de 28 de setembro de 1990.

3025

3326

3337
3339
3343
2927
2889
2934
2925
2898
2988

3111

Crédito suplementar
Diversos órgãos.

Decreto n." 99.650, de 25 de outubro de 1990.
Decreto n.o 99.652, de 25 de outubro de 1990.
Decreto nf' 99.654, de 25 de outubro de 1990.

-

3338
3340
3342

Operações Oficiais de Crédito
Supervisão - Ministério da Economia, Fazenda e Planejamento.
Decreto nf' 99.510, de 6 de setembro de 1990.

3047

Dotação orçamentária - Transferência.
Decreto n.o 99.462, de 16 de agosto de 1990 (publicado no DO de 17
de agosto de 1990 e retificado no DO de 26 de setembro de 1990).

3374

Empresa pública
Controle.
Decreto n.o 99.627, de 18 de outubro de 1990.

3312

Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 182(5):3405-3446, set./out. 1990.
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Reprogramacão.
Lei nf' 8.084, de 23 de outubro de 1990.

-

2895

Revisão.
Lei n.O 8.083, de 19 de outubro de 1990.

2890

ORDEM ECONÚMICA
- Defesa.
Medida Provisória n.O 218, de 3 de setembro de 1990.
ORGANIZAÇÃO INTERNACIONAL DO TRABALHO (OIT)
Marinha Mercante
Normas mínimas.
Decreto Legislativo n.O 33, de 25 de outubro de 1990. .
ÚRGÃO EXTINTO
Prestação de contas.
Decreto n.o 99.626. de 18 de outubro de 1990.

2909

.

3013

3309

p
PARAGUAI
Tratado
Cooperação técnica
Brasil x Paraguai.
Decreto Legislativo nf> 35, de 25 de outubro de 1990.

3015

PASSAGEM AEREA
- Administração Federal.
Decreto n.o 99.662, de 31 de outubro de 1990.

3362

PENSÃO ESPECIAL
- Concessão.
Lei nf' 8.077, de 4 de setembro de 1990.

2899

PEQUENA E MEDIA EMPRESA
Serviço de apoio.
Decreto n.O 99.570, de 9 de outubro de 1990.
Mediâe Provisória n." 241, de 9 de outubro de 1990.

3127
2960

PODER JUDICIARIO
- Crédito adicional.
Decreto n.o 99.653, de 25 de outubro de 1990.
Crédito suplementar
Diversos órgãos.
Decreto n.o 99.579, de 10 de outubro de 1990.
PODER LEGISLATIVO
Crédito adicional.
Decreto n.o 99.653, de 25 de outubro de 1990.

3341

3167

3341

CaL Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 182(5):3405-3446, set./out. 1990.
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PORTUÀRIO
-

Higiene e segurança no trabalho - Convenção.

Decreto n? 99.534, de 19 de setembro de 1990.

3087

POUPANÇA
- Depósito - Atualização.
Medida Provisória n? 237, de 28 de setembro de 1990.
Lei n? 8.088, de 31 de outubro de 1990. .
.

2950
2900

PREFEITURA MUNICIPAL DE VILHENA (ROI
- Operação financeira.
Resolução n? 43, de 18 de setembro de 1990.

3022

PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO DE JANEIRO
- Letras Financeiras do Tesouro do Município (LFTM-RIO) Emissão.
Resolução n.o 42, de 18 de setembro de 1990.

3021

PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA
Crédito especial.
Decreto n.O 99.611, de 13 de outubro de 1990.
Decreto n.c 99.646, de 25 de outubro de 1990.

3256
3334

-

Crédito suplementar.
de 3 de setembro de 1990.
de 9 de outubro de 1990.
de 10 de outubro de 1990.
de 11 de outubro de 1990. .
de 11 de outubro de 1990.
de 19 de outubro de 1990.
de 25 de outubro de 1990.
de 25 de outubro de 1990.
Diversas Unidades Orçamentárias
Decreto n.o 99.529, de 14 de setembro de 1990.
Decreto n.o 99.580, de 10 de outubro de 1990.
Decreto n.o 99.582, de 10 de outubro de 1990.
Fundo Rotativo Habitacional de Brasília.
Decreto n.O 99.496, de 3 de setembro de 1990.
Gabinete da Presidência da República.
Decreto n.o 99.552, de 27 de setembro de 1990.
V ice- Presidência
Quadro de Cargos em Comissão - Alteração.
Decreto n.O 99.607, de 13 de outubro de 1990.

Decreto n.O 99.500,
Decreto n.O 99.576,
Decreto n.o 99.584,
Decreto n.O 99.595,
Decreto n.o 99.597,
Decreto n.o 99.628,
Decreto n.o 99.642,
Decreto n.O 99.646,

PREVIDÊNCIA SOCIAL
Benefício previdenciário
Legislação - Alteração.
Cal. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 182(5):3405-3446, set./out. 1990.

_

3033
3135
3172
3181
3183
3314
3330
3334
30G8
3168
3170
3030
3110

3251

3439
Pág.

Medida Provisória n.O 225, de 18 de setembro de 1990.
Medida Provisória n.O 249, de 19 de outubro de 1990 (publicada no
DO de 22 de outubro de 1990).
(Republicada no DO de 24 de outubro de 1990).
PROGRAMA COMPLEMENTAR DE ASSISTÉNCIA MÉDICA DO
SERVIÇO EXTERIOR
- Ministério das Relações Exteriores.
Decreto n.O 99.525. de 14 de setembro de 1990.

2924

2979
3365

3064

PROGRAMA NACIONAL DE ALFABETIZAÇAO E CIDADANIA
- Comissão - Instituição.
Decreto n.O 99.519, de 11 de setembro de 1990.

3056

PROGRAMA NACIONAL DE DESESTATIZAÇAO
Decreto n.o 99.523, de 11 de setembro de 1990.

306:}

PROTEÇAO AMBIENTAL
Decreto n~ 99.556, de I? de outubro de 1990.

3116

PROTEÇAO AO CONSUMIDOR
- Código.
Lei n.O 8.078, de 11 de setembro de 1990.

2830

R
RECURSO PÚBLICO
- Associações
Contribuição - Proibição.
Decreto n.O 99.509, de 5 de setembro de 1990.

3046

REGULAMENTO DE MOVIMENTAÇAO PARA OFICIAIS E PRAÇAS DO EXÉRCITO (R-50)
- .Alteracâo.
Decreto n.o 99.533, de 19 de setembro de 1990.

3085

REPÚBLICA DEMOCRÁTICA ALEM A
- Embaixada
Extinção.
Decreto n.o 99.585, de 10 de outubro de 1990.

3173

s
SALÁRIO
- Reposição de perdas.
Medida Provisória nf' 219, de 4 de setembro de 1990.

2913

Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 182(5):3405-3446, set./out. 1990.
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Medida Provisória n.O 234, de 26 de setembro de 1990.
Medida Provisória n.O 256, de 26 de outubro de 1990.
-

Servidor público
Reajustamento.

Medida Provisória n.o 247, de 17 de outubro de 1990.
SAÚDE
Serviço de saúde.
Lei n.O 8.080, de 19 de setembro de 1990.
-

2945
2999

Sistema Único de Saúde.
Lei n.O 8.080, de 19 de setembro de 1990.

SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO FEDERAL DA PRESIDENCIA DA REPÚBLICA ISAFIPRj
Estrutura regimental.
Decreto n.O 99.606, de 13 de outubro de 1990 (publicado no DO de
15 de outubro de 1990).
(Retificado no DO de 18 de outubro de 1990).

2976

2866
2866

3239
3376

SECRETARIA DA CIENCIA E TECNOLOGIA DA PRESIDENCIA
DA REPÚBLICA ISCT/PRj
Crédito especial.
n.O 99.516, de 10 de setembro de 1990.

Decreto
-

-

3052

Estrutura - .Alteração.
Medida Provisória n.O 222, de 11 de setembro de 1990 (publicada no
DO de 12 de setembro de 1990).
(Retificada no DO de 13 de setembro de 1990).
Medida Provisória n.O 245, de 12 de outubro de 1990.

2915
3372
2967

Estrutura regimental.
n.O 99.618, de 17 de outubro de 1990.

3262

Decreto

SECRETARIA DA CULTURA DA PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA
(SEC/PRI
-

-

Decreto

Crédito especial.
n.O 99.521, de 11 de setembro de 1990.

3059

Crédito suplementar
Entidades supervisionadas.
Decreto n.O 99.643, de 25 de outubro de 1990.

3331

Estrutura regimental.
Decreto n.O 99.600, de 13 de outubro de 1990.

3186

SECRETARIA DA FAZENDA NACIONAL
Competência - Absorção.
Decreto n.O 99.504, de 3 de setembro de 1990 (publicado no DO de
4 de setembro de 1990).
(Retificado no no de 17 de setembro de 1990).
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 182(5):3405-3446, set./out. 1990.
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SECRETARIA DE-ASSUNTOS ESTRATEGICOS DA PRESIDENCIA
DA REPÚBLICA
-

Crédito suplementar.
Decreto n." 99.599, de 11 de outubro de 1990.

SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL DA PRESIDENCIA DA REPÚBLICA ISDR/PR)
- Crédito especial.
Decreto n? 99.584, de 10 de outubro de 1990.
- Dotação orçamentária
Transferência.
Decreto n." 99.620, de 18 de outubro de 1990.

3185

3172

3275

SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE DA PRESIDENCIA DA REPÚBLICA (SEMAM/PR)
,
-

Crédito especial.
Decreto n.O 99.584, de 10 de outubro de 1990.

3172

-

Estrutura regimental.
Decreto n? 99.604, de 13 de outubro de 1990.

3222

SECRETARIA DOS DESPORTOS DA PRESIDENCIA DA REPÚBLICA ISEDES/PR)
- Estrutura regimental.
Decreto n.o 99.605, de 13 de outubro de 1990.

3229

SEGURANÇA DO TRABALHO

-

Portuário
Convenção ~ Promulgação.
Decreto n.O 99.534, de 19 de setembro de 1990.

3087

SENADO FEDERAL
- Crédito especial.
Decreto n.O 99.521, de 11 de setembro de 1990.

3059

-

Crédito suplementar.
Decreto n.O 99.554, de 28 de setembro de 1990.

3112

SERVIÇO BRASILEIRO DE APOIO AS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS (SEBRAE)
- Criação.
Decreto n? 99.570, de 9 de outubro de 1990.

3127

SERVIÇO DE SAÚDE
Lei n.O 8.080, de 19 de setembro de 1990.

2866

SERVIÇO MILITAR
- Período de duração - Redução.
Decreto n.O 99.586, de 10 de outubro de 1990.

3174

Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 182(5):3405-3446, set.z'out. 1990.

3442
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SERVIÇO PUBLICO
- Diárias - Concessão.
Decreto D.O 99.632, de 19 de outubro de 1990.

3317

SERVIDOR PÚBLICO
Assistência pré-escolar
Despesas - Reembolso.
Decreto n? 99.548, de 25 de setembro de 1990.

3105

Creche
Despesa - Reembolso.
Decreto D.O 99.548, de 25 de setembro de 1990.

3105

Disponibilidade remunerada
Exclusão.
Decreto D.O 99.536, de 20 de setembro de 1990.

3088

-

Salário
Reajustamento.

Medida Provisória n." 247, de 17 de outubro de 1990.
SISTEMA FINANCEIRO DA HABITAÇAO
- Prestações - Reajustamento.
Medida Provisória D.O 239, de 2 de outubro de 1990.

2976

2956

SUPERINTENDENCIA NACIONAL DO ABASTECIMENTO
(Sunab)

-

Departamento de Trigo - Extinção.
D.O 224, de 17 de setembro de 1990.

Medida Provisória

SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL ISTFI
Crédito especial.
Decreto n.O 99.521, de 11 de setembro de 1990.

2923

3059

T
TRABALHADOR
- Marinha Mercante
Organização Internacional do Trabalho (OITl.
Decreto Legislativo n.O 33, de 25 de outubro de 1990.
-

Salário
Reposição de perdas.
Medida Provisória n.O 219, de 4 de setembro de 1990.
Medida Provisória n.o 234, de 26 de setembro de 1990.
Medida Provisória n:' 256, de 26 de outubro de 1990.

Cal. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 182(5):3405-3446, set.fout. 1990.

3013

2913
2943
2999

3443
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TRÁFEGO AEREO

Sistema de Defesa Aérea e Controle de Tráfego Aéreo
Implantação
Porto Seguro (BA).
Decreto n? 99.522, de 11 de setembro de 1990.

3060

TRATADO

-

Abertura de mercados
Brasil x Bolívia.
Decreto n.O 99.635, de 23 de outubro de 1990.
Brasil x Equador.
Decreto n:' 99.539, de 21 de setembro de 1990.

3322

Complementação econômica
Brasil x Argentina.
Decreto n." 99.623, de 18 de outubro de 1990.
Brasil x Uruguai.
Decreto ,n.a 99.524. de 13 de setembro de 1990.

3306

3092

3063

Cooperação científica
Brasil x Angola.
Decreto n? 99.558, de 5 de outubro de 1990.
Decreto n.o 99.559, de 5 de outubro de 1990.
Brasil x Moçambique.
Decreto Legislativo n? 34, de 25 de outubro de 1990.

3119
3120

Cooperação cultural
Brasil x Angola.
Decreto n." 99.558, de 5 de outubro de 1990.
Decreto n.O 99.559, de 5 de outubro de 1990.
Brasil x Mocambíque.
Decreto Legislativo n.O 39, de 29 de outubro de 1990.

3119
3120

Cooperação econômica
Brasil x Angola.
Decreto n.O 99.559, de 5 de outubro de 1990

3014

3017

'..

3120

Cooperação judiciária
Brasil x Espanha.

Decreto Legislativo

n.O 31, de 16 de outubro de 1990.

3011

Cooperação técnica
Brasil x Mocambíque.

Decreto Legislativo

n.O 34, de 25 de outubro de 1990.

3014

Decreto Legislativo n? 35, de 25 de outubro de 1990.

3015

Cooperação tecnológica
Brasil x Mocambique.
Decreto Legislativo n.O 34, de 25 de outubro de 1990.

3014

Brasil x Paraguai.

Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasílta, 182(5):3405-3446, setc/out. 1990.
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-

Defesa fitos sanitária
Brasil x Espanha.

Decreto Legislativo D.O 36, de 26 de outubro de 1990.
Entorpecente
Brasil x Venezuela.
Decreto Legislativo D.O 26, de 14 de setembro de 1990.
- Marinha Mercante
Organização Internacional do Trabalho (OIT).
Decreto Legislativo n? 33, de 25 de outubro de 1990.
Reciclagem financeira
Brasil x Japão.
Decreto Legislativo n" 32, de 25 de outubro de 1990.
Renegociação das Preferências Outorgadas
Brasil x Chile.
Decreto D.O 99.625, de 18 de outubro de 1990.
Brasil x Venezuela.
Decreto D.O 99.624, de 18 de outubro de 1990.

3015

3008

3013

3012

3308
3307

Tributação
Brasil x Finlândia.

Decreto Legislativo n!' 25, de 14 de setembro de 1990.
TRATADO COMERCIAL
- Ata de retificação
Brasil, Argentina, Chile, México, Uruguai e Venezuela.
Decreto n.O 99.538, de 21 de setembro de 1990.
Brasil x Chile.
Decreto nr 99.634, de 23 de outubro de 1990.
-

Comunicações elétricas
Brasil, Argentina, México e Uruguai.
Decreto n." 99.505, de 3 de setembro de 1990.

-

Indústria eletrônica
Brasil, Argentina, México e Uruguai.
Decreto n.O 99.505, de 3 de setembro de 1990.
Indústria fonográfica
Brasil, Argentina, México e Venezuela.
Decreto n.O 99.545, de 24 de setembro de 1990.

-

3007

3091
3321

3038

3038

3102

Protocolo adicional
Brasil, Argentina e México.
Decreto n:' 99.543, de 21 de setembro de 1990.

3099

TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIAO
- Crédito suplementar.
Decreto n.O 99.554, de 28 de setembro de 1990.

3100

Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 182(5):3405-3446, set.lout. 1990.
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TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA TERCEIRA REGIAO
Imóvel urbano
Desapropriação
São Paulo (SP).
Decreto n~ 99.549, de 26 de setembro de 1990.

3106

TRIBUTAÇAO

Tratado
Brasil x Finlândia.
Decreto Legislativo n.'" 25, de 14 de setembro de 1990.

TRIGO
- Comercialização.
Medida Provisória n? 224, de 17 de setembro de 1990. .
Medida Provisória n." 248, de 19 de outubro de 1990. .
-

Industrialização.
Medida Provisória n.'" 224, de 17 de setembro de 1990.
Medida Provisória nf' 248, de 19 de outubro de 1990.

3007

.
.

2923
2977
2943
2977

u
UNIAO FEDERAL
Dívida externa
Refinanciamento.
Decreto n~ 99.619, de 18 de outubro de 1990.

3274

Operação financeira
Legislação - Alteração.
Resolução n." 45, de 29 de outubro de 1990.

3025

URUGUAI
Tratado
Complementação econômica.
Decreto n.O 99.524, de 13 de setembro de 1990.
Comunicações elétricas
Brasil, Argentina, México e Uruguai.
Decreto n.O 99.505, de 3 de setembro de 1990.
Indústria eletrônica.
Decreto nr 99.505, de 3 de setembro de 1990.
Tratado comercial
Brasil, Argentina, Chile, México e Venezuela.
Decreto n~ 99.538, de 21 de setembro de 1990.

3063

3038
3038

3091

Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 182(5):3405-3446, set./out. 1990.
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v
VENEZUELA
Tratado
Renegociação das Preferências Outorgadas
Brasil x Venezuela.
Decreto n? 99.624, de 18 de outubro de 1990.

-

3307

Tratado comercial
Ata de retificação

Brasil, Argentina, Chile, México e Uruguai.
Decreto n.O 99.538, de 21 de setembro de 1990.

3091

Indústria fonográfica
Brasil, Argentina e México.
Decreto n.O 99.545, de 24 de setembro de 1990.

3102

VIGIA
- Disponibilidade remunerada
Exclusão.
Decreto n.o 99.536, de 20 de setembro de 1990.

3088

VIGILANTE
Disponibilidade remunerada
Exclusão.
Decreto n.O 99.536, de 20 de setembro de 1990.

3088

z
ZONEAMENTO ECOLOGICO
Comissão - Instítuicão.
Decreto n? 99.540, de 21 de setembro de 1990.
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NOTA DO EDITOR
A partir de janeiro de 1989, esta publicação tornou-se bimestral e a
Imprensa Nacional cuidou de facilitar, ainda mais, a recuperação e a
consulta dos textos legais aqui incluídos ou citados, sejam os diretamente referidos, como fundamento aos mesmos textos, sejam, principalmente, aqueles modificados ou revogados. Esse esforço, na verdade,
vem-se desenvolvendo ao longo da existência da Coleção das Leis.
Os consulentes verificarão, em notas de rodapé, e nos índices remissivos, informações e referências quase sempre entrecruzadas com
indicações úteis e precisas que permitem a localização dos dados necessários.
A publicação abrange os atos do Legislativo e do Executivo. Neste
6.° bimestre/1990, excepcionalmente pelo grande volume de matérias, os
atos foram separados em dois tomos. No conteúdo, reproduz anexos referentes a regimentos, regulamentos e estatutos; estruturas básicas de
órgãos administrativos; tabelas de vencimentos, soldos e gratificações;
e tabelas e quadros de pessoal. Anexos sobre outros assuntos, aqui não
transcritos, têm sua publicação no DO indicada em notas de rodapé.
Espere-se, dessa forma, fazer com que a Coleção das Leis cumpra
melhor seu propósito.
Brasília, dezembro de 1990.

LEIS

LEI N? 8.089, DE 7 DE NOVEMBRO DE 1990
Autorizo o Poder Executívo a abrir aos
Orçamentos da União créditos adicionais de
CrSl.598.225.000,OO,
especifica.

para

os

fins

que

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte lei:
Art. I? É o Poder Executivo autorizado a abrir aos Orçamentos da União (Lei n? 7.999, de 31 de janeiro de 1990), em favor do Ministério da Justiça, o crédito suplementar no valor de
Cr$1.596.725.000,00 (um bilhão, quinhentos e noventa e seis milhões, setecentos e vinte e cinco mil cruzeiros) para atender à
programação constante do Anexo I desta lei.

Art. 2?

(Vetado).

Art. 3? Os recursos necessários à execução do disposto
artigo anterior são provenientes do excesso de arrecadação
recursos diretamente arrecadados de outras fontes, na forma
Anexo UI desta lei, nos termos do art. 43, §§ I?, inciso II, e
da Lei n? 4.320, de 17 de março de 1964.

no
de
do
3?,

Art. 4? Os valores constantes desta lei foram calculados
com base na Unidade de Referência Orçamentária relativa ao
mês de março de 1990.
Art. 5?

Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
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Art. 6? Revogam-se as disposições em contrário.
Brasília, 7 de novembro de 1990; 169? da Independência e
102? da República.

FERNANDO COLLOR
Zélia M. Cardoso de Mello
Os anexos estão publicados no DO de 9.11.1990, págs , 21343/21344.

LEI N? 8.090, DE 13 DE NOVEMBRO DE 1990
Altera a estrutura básíca da Secretaria
da Ciência e Tecnologia da Presidência da
República e dá outras providências.

Faço saber que o PRESIDENTE DA REPÚBLICA adotou
a Medida Provisória n? 245 111, de 1990, que o Congresso Nacional aprovou, e eu, IRAM SARAIVA, I? Vice-Presidente do Senado Federal, no exercício da Presidência, para os efeitos do
disposto no parágrafo único do art. 62 da Constituição Federal,
promulgo a seguinte lei:
Art. I? O art. 11 da Lei n? 8.028, de 12 de abril de 1990,
passa a vigorar com a seguinte redação:
«Art. 11. A Secretaria da Ciência e Tecnologia, com a
finalidade de planejar, coordenar, supervisionar e controlar as atividades de ciência e de tecnologia, inclusive tecnologia industrial básica, as atividades de pesquisa e desenvolvímento em áreas prioritárias, bem corno a formulação e a implementação da política de informática e automação, tem a seguinte estrutura básica:
I
Conselho Nacional de Ciência e Tecnologia;
II
Conselho Nacional de Informática e Automação;
lU
Departamento de Planejamento;
IV
Departamento de Coordenação dos Órgãos de
Execução;
(ll Coleção das Leis. Brasília, 182(5):2967, set./out. 1990.
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V
Departamento de Coordenação de Programas;
VI
Departamento de Tecnologia;
VII
Departamento de Política de Informática e
Automação;
VIII
Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais;
IX - Instituto Nacional de Pesquisa da Amazônia;
X - Instituto Nacional de Tecnologia.»
Art. 2? Compete ao Conselho Nacional de Ciência e Tecnologia (CCT):
I - estudar e propor:
a) diretrizes e objetivos da política nacional de ciência e de
tecnologia e medidas de compatibilização com as demais políticas públicas;
b) anteprojetos de lei relativos ao plano plurianual, diretrizes orçamentárias e orçamentos anuais, no que se refere à ciência e à tecnologia;
c) planos e programas federais na área de ciência e tecnologia;

d) criação e aperfeiçoamento de instrumentos de promoção
e incentivo ao desenvolvimento científico e tecnológico e à difusão e absorção de seus resultados;
e) criação e aperfeiçoamento de instrumentos necessários à
mobilização, pelas empresas nacionais, dos recursos destinados
à sua capacitação tecnológica;
f) diretrizes gerais e mecanismos de cooperação e intercâmbio internacionais, multi e bilaterais, na área de ciência e tecnologia;
gl diretrizes gerais e mecanismos de transferência de tecnologia e sua difusão e absorção no País;
II - deliberar sobre:
a) diretrizes e normas para aplicação dos recursos do Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico;
b) diretrizes e normas objetivando a ação coordenada e cooperativa entre os órgãos da Administração Pública Federal e
sua plena articulação com os governos estaduais, na área de
ciência e tecnologia;
Colo Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 182(6, t.1):3447-3603, nov.zdez , 1990.
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111 - acompanhar e avaliar a execução da política, dos
planos e programas de ciência e de tecnologia do Governo Federal e dos respectivos orçamentos.
Art. 3? O CCT é constituído dos seguintes membros:
I
o Secretário da Ciência e Tecnologia, como Presidente;

11 -

um representante do:

a) Ministério das Relações Exteriores;

b)
c)
d)
e)

Ministério da Educação;
Minístério da Saúde;
Ministério da Economia, Fazenda e Planejamento;
Ministério da Agricultura e Reforma Agrária;
f) Ministério da Infra-Estrutura;
g) Estado-Maior das Forças Armadas;
IH - um representante dos Secretários Estaduais de Ciência e Tecnologia;
IV - seis representantes das comunidades científica, tecnológica e empresarial, designados pelo Presidente da República a partir de listas tríplice apresentadas pelo Secretário da
Ciência e Tecnologia.
Art. 4? São transferidas à Secretaria da Ciência e Tecnologia as competências da Secretaria Especial de Informática.
Parágrafo único. O acervo patrimonial e a tabela de especialistas da Secretaria Especial de Informática são transferidos
para a Secretaria da Ciência e Tecnologia.
Art. 5~ As atribuições dos órgãos mencionados nos incisos
lU a X do art. 11 da Lei n? 8.028, de 12 de abril de 1990, com a
redação dada pelo art. 1? desta lei, serão definidas na Estrutura
Regimental da Secretaria da Ciência e Tecnologia a ser aprovada pelo Poder Executivo.
Art. 6? As relações jurídicas decorrentes da Medida Provisória n? 222, de 11 de setembro de 1990, serão disciplinadas
pelo Congresso Nacional, nos termos do disposto no parágrafo
único do art. 62 da Constituição.
Art. 7.' Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 182(6, t.1):3447-3603, nov./dez. 1990.
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Art. 8? Revogam-se as disposições em contrário.
Senado Federal, 13 de novembro de 1990; 169? da Independência e 102? da República.

SENADOR IRAM SARAIVA
I? Vice-Presidente, no exercício
da Presidência
LEI N? 8.091, DE 14 DE NOVEMBRO DE 1990
Concede antecipação de reajuste salarial aos servidores civis e militares do Poder Executivo, na Administração direta,
nas autarquias, inclusive as em regime especial, nas fundações públicas e nos extintos Territórios.

Faço saber que o PRESIDENTE DA REPÚBLICA adotou
a Medida Provisória n? 247 111, de 1990, que o Congresso N acionaI aprovou, e eu, IRAM SARAIV A, I? Vice-Presidente do Senado Federal, no exercício da Presidência, para os efeitos do
disposto no parágrafo único do art. 62 da Constituição Federal,
promulgo a seguinte lei:
Art. I? Sobre 08 valores dos vencimentos, salários, soldos, proventos, abonos e demais retribuições dos servidores civis e militares do Poder Executivo, na Administração direta,
nas autarquias, inclusive as em regime especial, nas fundações
públicas e nos extintos Territórios, vigentes no mês de setembro, será concedido reajuste salarial, a título de antecipação, de
trinta por cento, a ser pago nos meses de outubro, novembro e
dezembro de 1990.
Parágrafo único. A antecipação de reajuste concedida na
forma deste artigo será compensada na data-base (Lei n?
7.706 121, de 21 de dezembro de 1988).
Art. 2? O disposto nesta lei abrange os benefícios de pensão e o salário-família dos servidores civis regidos pela Lei n?
1. 711131, de 28 de outubro de 1952 e dos militares.
(1) Coleção das Leis. Brasília. 182(5):2976, set.lout. 1990.
(2) Coleção das Leis. Brasília, (7):95, out./dez. 1988.
(3) Coleção das Leis. Rio de Janeiro, (7):25, out./dez. 1952.
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Art. 3? Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 4? Revogam-se as disposições em contrário.
Senado Federal, 14 de novembro de 1990; 169? da Independência e 102? da República.
SENADOR IRAM SARAIVA
I? Vice-Presidente, no exercício
da Presidência
LEI N? 8.092, DE 19 DE NOVEMBRO DE 1990
Autoriza o Poder Executivo a abrir ao
Orçamento Fiscal da União crédito suplementar no valor de CrS178.199.000,OO, e dá
outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte lei:
Art. I? É o Poder Executivo autorizado a abrir ao Orçamento Fiscal da União (Lei n? 7.999, de 31 de janeiro de 1990)
crédito suplementar no valor de Cr$178.199.000,00 (cento e setenta e oito milhões, cento e noventa e nove mil cruzeiros), para
atender à programação constante do Anexo I desta lei.
Art. 2? Os recursos necessários à execução do disposto no
artigo anterior decorrerão da anulação parcial de dotações orçamentárias, no valor de Cr$58.199.000,00 (cinqüenta e oito milhões, cento e noventa e nove mil cruzeiros), indicada no Anexo
11 desta lei, e do ingresso de operação de crédito externa, firmada entre o Departamento Nacional de Obras Contra as Secas e o
Kreditanstalt
Fur
Wiederaufbau- KFW,
no
valor
de
CrSI20.000.000,00 (cento e vinte milhões de cruzeiros), indicada
no Anexo lII.
Art. 3?

Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 4? Revogam-se as disposições em contrário.
Brasília, 19 de novembro de 1990; 169? da Independência e
102? da República.
FERNANDO COLLOR
Zélia M. Cardoso de Mello
Os anexos estão publicados no

no

de 21.11.1990, págs. 22112/22114.
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LEI N? 8.093, DE 20 DE NOVEMBRO DE 1990
Autoriza o Poder Executivo a abrir aos
Orçamentos da União créditos adicionais
no valor de CrS617.953.200.000,OO. e dá ou-

tras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte lei:
Art. I? É o Poder Executivo autorizado a abrir aos Orçamentos da União (Lei n? 7.999, de 31 de janeiro de 1990) créditos
adicionais no valor de Cr$617.953.200.000,00 (seiscentos e dezessete bilhões, novecentos e cinqüenta e três milhões e duzentos
mil cruzeiros), para atender despesas com pessoal e encargos
sociais, conforme indicado no Anexo I desta lei, sendo:
I
Ir

Créditos suplementares: Cr$615.945.700.000,00;
Créditos especiais: Cr$2.007.500.000,00.

Parágrafo único.

Os recursos necessários à execução do

disposto neste artigo são provenientes do excesso de arrecadação
das receitas do Tesouro Nacional, nos termos do disposto no
art. 43, § I?, inciso Ir, e § 3?, da Lei n? 4.320, de 17 de março de
1964.
Art. 2? Respeitado o limite global fixado, e por ocasião da
abertura dos créditos de que trata o artigo anterior, o Poder
Executivo poderá efetuar o remanejamento dos valores constantes do Anexo I, para atender despesas entre os órgãos, até o l imite de dez por cento do total do crédito autorizado.
Art. 3?

Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 4? Revogam-se as disposições em contrário.
Brasília, 20 de novembro de 1990; 169? da Independência e
102? da República.
FERNANDO COLLOR
Zélia M. Cardoso de Mello

o anexo está publicado no

DO de 21.11.1990, pág. 22115.
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LEI N? 8.094, DE 20 DE NOVEMBRO DE 1990
Autoriza o Poder Executivo a abrir ao
Orçamento Fiscal da União crédito suplementar no valor de Cr$291. 265. 000, 00, para
os fins que especifica.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte lei:
Art. I? É o Poder Executivo autorizado a abrir ao Orçamento Fiscal da União (Lei n:' 7.999, de 31 de janeiro de 1990), em
favor da Justiça Federal, crédito suplementar no valor
Cr$291.265.000,00 (duzentos e noventa e um milhões, duzentos e
sessenta e cinco mil cruzeiros), para atender à programação
constante do Anexo I desta lei.
Art. 2? Os recursos necessários à execução do disposto no
artigo anterior decorrerão de cancelamento da dotação indicada
no Anexo 11 desta lei, no montante especificado.
Art. 3? Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 4':' Revogam-se as disposições em contrário.
Brasília, 20 de novembro de 1990; 169? da Independência e
102? da República.
FERNANDO COLLOR
Zélia M. Cardoso de Mello
Os anexos estão publicados no DO de 21.11.1990, págs. 22115/22116.

LEI N? 8.095, DE 20 DE NOVEMBRO DE 1990
Autoriza o Poder Executivo a abrir ao
Orçamento Fiscal da União crédito especial
no valor de Cr$715.300.000,OO, para os fins
que especifica.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte lei:
Art. I? É o Poder Executivo autorizado a abrir ao Orcamento Fiscal da União (Lei n? 7.999, de 31 de janeiro de 1990),
em favor do Ministério da Ação Social, crédito especial no valor
de CrS715.300.000,00 (setecentos e quinze milhões e trezentos mil
cruzeiros), para atender à programação constante do Anexo I
desta lei.
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Art. 2? Os recursos necessários à execução do disposto no
artigo anterior são provenientes da Operação de Crédito Externa, em moeda. firmada entre a União e o Banco Internacional
de Reconstrução e Desenvolvimento (BIRD).
Art. 3? Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 4? Revogam-se as disposições em contrário.
Brasília, 20 de novembro de 1990; 169? da Independência e
102? da República.
FERNANDO COLLOR
Zélia M. Cardoso de Mello

o anexo está publicado no DO de

21.11.1990, pág. 22116.

LEI N? 8.096 DE 21 DE NOVEMBRO DE 1990
Diepõe sobre a Comercielieeçao e Industrialização do Trigo, e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, faço saber que o Congresso N acionaI decreta e eu sanciono a seguinte lei:
Art. I? São livres, em todo território nacional, a comercialização e a industrialização do trigo de qualquer procedência.
§ I? (Vetado).
§ 2? O Ministério da Economia, Fazenda e Planejamento
estabelecerá as salvaguardas necessárias à competitividade da
triticultura e indústria nacionais.

Art. 2~
Art. 3?
Art. 4?

(Vetado).
(Vetado).
(Vetado).

Art. 5? É extinto o Departamento de Trigo (DTRIG) - da Superintêndencia Nacional de Abastecimento (Sunab) - ficando
transferidos o acervo técnico e as respectivas atribuições ao Ministério da Economia, Fazenda e Planejamento.
Art. 6? Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
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Art. 7? Revogam-se o Decreto-Lei n? 210111, de 27 de fevereiro de 1967, e as demais disposições em contrário.
Brasília, 21 de novembro de 1990; 169? da Independência e
102? da República.
FERNANDO COLLOR
Zélia M. Cardoso de Mello
Antonio Cabrera Mano Filho
LEI N? 8.097, DE 23 DE NOVEMBRO DE 1990
Autoriza o Poder Executivo a abrir ao
Orçamento Fiscal da União créditos adicionais no valor de CrS800.519.000,OO, para os
fins que especifica.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, faço saber que o Congresso N acional decreta e eu sanciono a seguinte lei:
Art. I? É o Poder Executivo autorizado a abrir ao Orçamento Fiscal da União, Lei n? 7.999, de 31 de janeiro de 1990,
em favor de diversos Órgãos do Poder Judiciário e do Ministério Público da União, créditos suplementares no valor de
Cr$788.919.000,00 (setecentos e oitenta e oito milhões, novecentos e dezenove mil cruzeiros), para atender à programação constante do Anexo I desta lei.
Parágrafo único. Os recursos necessários à execução do disposto no artigo anterior decorrerão do cancelamento de dotações
indicadas no Anexo 11 desta lei, no montante especificado.
Art. 2:' É o Poder Executivo autorizado a abrir ao Orcamento Fiscal da União, Lei n? 7.999, de 31 de janeiro de 1990,
em favor do Poder Judiciário, crédito especial no valor de
CrSll.600.000,00 (onze milhões e seiscentos mil cruzeiros), para
atender à programação constante do Anexo UI desta lei.
Parágrafo único. Os recursos necessários à execução do
disposto no artigo anterior decorrerão do cancelamento da dota ~
ção indicada no Anexo IV desta lei, no montante especificado.
Art. 3? Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
(1) Coleção das Leis. Brasília, (1):300. jan.lmar. 1967
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Art. 4? Revogam-se as disposições em contrário.
Brasília, 23 de novembro de 1990; 169? da Independência e
102? da República.
FERNANDO COLLOR
Zélia M. Cardoso de Mello
Os anexos estão publicados no DO de 23.11.1990, págs. 22503/22524.

LEI N? 8.098, DE 27 DE NOVEMBRO DE 1990
Dispõe sobre a dietríbuíçeo de efetivos
de Oficiais da Marinha em tempo de paz.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte lei:
Art. I? Cabe ao Poder Executivo distribuir, anualmente, o
efetivo de oficiais, por postos, nos diferentes Corpos e Quadros
da Marinha, de que tratam as Leis n?s 6.923, de 29 de junho de
1981, 7.151, de I? de dezembro de 1983 e 7.301, de 29 de março de
1985, respeitados os limites nelas estabelecidos.
Art. 2? A distribuição dos efetivos citada no art. I? desta
lei será referência para fins de promoção e aplicação da Quota
Compulsória prevista no Estatuto dos Militares.
Art. 3? Com exceção dos Postos de Oficiais-Generais e
quando necessário à manutenção do fluxo regular e equilibrado
da carreira, o Poder Executivo, ao distribuir os efetivos, poderá
alterar os limites dos postos em até dez por cento.
Parágrafo único. A execução do disposto neste artigo em
caso nenhum poderá resultar em aumento dos efetivos globais
de Oficiais previstos nas Leis n?s 6.923, de 29 de junho de 1981,
7.151, de I? de dezembro de 1983 e 7.301, de 29 de março de 1985,
nem na despesa total a eles correspondente.
Art. 4? Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 5? Revogam-se as disposiçôes em contrário.
Brasilia, 27 de novembro de 1990; 169? da Independência e
102? da República.
FERNANDO COLLOR
Renato de Miranda Monteiro
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 182(6, t.l):3447-3603, nov.ldez. 1990.
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LEI N? 8.099, DE 5 DE DEZEMBRO DE 1990
Inclui entre as competências do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) a execução dos programas e atividades do Governo Federal na área do Trabalho e dá outras providências.

Faço saber que o PRESIDENTE DA REPÚBLICA adotou
a Medida Provisória n? 259(11, de 1990, que o Congresso Nacional aprovou, e eu, NELSON CARNEIRO, Presidente do Senado
Federal, para os efeitos do disposto no parágrafo único do art.
62 da Constituição Federal, promulgo a seguinte lei:
Art. I? É incluida na área de competência do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) a execução dos programas relacianados com as políticas do Governo Federal nas áreas de emprego, apoio ao trabalhador desempregado, identificação e registro profissional, inspeção do trabalho e segurança e saúde do
trabalhador.
Parágrafo único. As competências das Delegacias Regionais do Trabalho (DRT) e as atribuições de seus titulares, especialmente as estabelecidas pela Consolidação das Leis do Trabalho, considerar-se-ão absorvidas pelas unidades descentralizadas do INSS e respectivos titulares, a partir de sua instalação.
Art. 2? As DRT do extinto Ministério do Trabalho (MTb),
mantida a atual estrutura, são incorporadas ao INSS, até que
seja aprovada a estrutura regimental da autarquia.
Parágrafo único. Em decorrência do disposto neste artigo,
são transferidos ao INSS o acervo patrimonial, as dotações orçamentárias aprovadas para este exercício, os recursos financeiros, os recursos humanos, os cargos e empregos efetivos, bem
como os cargos e funções de confiança das DRT.
Art. 3? As relações jurídicas decorrentes das Medidas
Provisórias nf s 216(21, de 31 de agosto de 1990, e 240131, de 2 de
outubro de 1990, serão disciplinados pelo Congresso Nacional,
(1)

v.

pág. 3605 deste volume.

(2) Coleção das Leis. Brasília. 182(4):2523. jul./ago. 1990.
(3) Coleção das Leis. Brasília, 182(5):2959, set.lout. 1990.
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 182(6, t.1);3447-3603, nov./dez. 1990.
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nos termos do disposto no parágrafo único do art. 62 da Constituição.
Art. 4? Esta lei entra em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.
Senado Federal, 5 de dezembro de 1990; 169? da Independência e 102? da República.
NELSON CARNEIRO

LEI N? 8.100, DE 5 DE DEZEMBRO DE 1990
Dispõe sobre o reajuste das prestações
pactuadas nos contratos de financiamento
fírmados no âmbito do Sistema Financeiro
da Habitação, vinculados ao Plano de
Equivalência Salarial e dá outras providências.

Faço saber que o PRESIDENTE DA REPÚBLICA adotou
a Medida Provisória n? 260 11), de 1990, que o Congresso nacional
aprovou, e eu, NELSON CARNEIRO, Presidente do Senado Federal, para os efeitos do disposto no parágrafo único do art. 62
da Constituição Federal, promulgo a seguinte lei:
Art. I? As prestações mensais pactuadas nos contratos de
financimaento firmados no âmbito do Sistema Financeiro da
Habitação (SFH), vinculados ao Plano de Equivalência Salarial
por Categoria Profissional (PES/CP), serão reajustadas em função da data-base para a respectiva revisão salarial, mediante a
aplicação do percentual que resultar:
I - da variação: até fevereiro de 1990, do Índice de Preços
ao Consumidor (IPC) e, a partir de março de 1990, o valor nominal do Bônus do Tesouro Nacional (BTN);
II - do acréscimo de percentual relativo ao ganho real de
salário.
§ 1? No caso de contratos enquadrados na modalidade plena do PES/CP, far-se-á, a partir do mês de julho de 1990, o reajuste mensal das respectivas prestações, com base no percentual de variação do valor nominal do BTN.
(1) V. pág. 3606 deste volume.
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 182(6, t.l):3447-3603, nov./dez. 1990.
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§ 2? Do percentual de reajuste de que trata o caput deste
artigo será deduzido o percentual de reajuste a que se refere o
parágrafo anterior.
§ 3? É facultado ao agente financeiro aplicar, em substituição aos percentuais previstos no caput e § I? deste artigo, o
índice de aumento salarial da categoria profissional que for antecipadamente conhecido.
Art. 2? Ao mutuário, cujo aumento salarial for inferior à
variação dos percentuais referidos no caput e § I? do artigo anterior, fica assegurado o reajuste das prestações mensais em
percentual idêntico ao do respectivo aumento salarial, desde
que efetuem a devida comprovação perante o agente financeiro.
Art. 3? O Fundo de Compensação das Variações Salariais
(FCVS) quitará somente um saldo devedor remanescente por
mutuário ao final do contrato, inclusive os já firmados no âmbito do SFH.
§ I? No caso de mutuários que tenham contribuído para o
FCVS em mais de um financiamento, desde que não sejam referentes a imóveis na mesma localidade, fica assegurada a cobertura do fundo, a qualquer tempo, somente para quitações efetuadas na forma estabelecida no caput do art. 5? da Lei n''
8.004121, de 14 de março de 1990.
§ 2? Ocorrendo a hipótese de um mutuário figurar como
co-devedor em contrato celebrado anteriormente, não será considerado como tendo mais de um financiamento.
§ 3? Para assegurar o cumprimento do disposto neste artigo, fica o Banco Central do Brasil autorizado a coordenar a implementação de um cadastro nacional de mutuários do Sistema
Financeiro da Habitação que será constituído, mantido e administrado pelas instituições do mesmo sistema.
Art. 4? O Banco Central do Brasil expedirá as instruções
necessárias à aplicação desta lei, inclusive aquelas relativas ao
reajuste de prestações de financiamentos firmados no âmbito do
SFH.
Art. 5? As relações jurídicas decorrentes das Medidas
Provisórias n?s 191 131, de 6 de junho de 1990, 196 141, de 30 de ju(2) Coleção das Leie. Brasília, 182(2, t.1):677, mar.v'abr. 1990.
(3) Coleção das Leis. Brasília, 182(3):1854, maio/jun. 1990.
(4) Coleção das Leis. Brasília, 182(3):1865, maio/jun. 1990.

CoL Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 182(6, t.1):3447-3603, nov./dez. 1990.
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nho de 1990,202 151, de I? de agosto de 1990, 217 161, de 31 de agosto de 1990, e 239 171, de 2 de outubro de 1990, serão disciplinados
pelo Congresso Nacional, nos termos do disposto no parágrafo
único do art. 62 da Constituição.
Art. 6? Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 7? Revogam-se as disposições em contrário.
Senado Federal, em 5 de dezembro de 1990; 169? da Independência e 102? da República.
NELSON CARNEIRO
LEI N? 8.101, DE 6 DE DEZEMBRO DE 1990
Dá nova redação ao art. 11 da Lei n?
8.029(1), de 12 de abril de 1990.

Faço saber que o PRESIDENTE DA REPÚBLICA adotou
a Medida Provisória n? 261(21, de 1990, que o Congresso N acionai aprovou, e eu, NELSON CARNEIRO, Presidente do Senado
Federal, para os efeitos do disposto no parágrafo único do art.
62 da Constituição Federal, promulgo a seguinte lei:
Art. I? O art. 11 da Lei n? 8.029, de 12 de abril de 1990,
passa a vigorar com a seguinte redação:
«Art. 11. É o Poder Executivo autorizado a instituir
a Fundação Nacional de Saúde (FNS), mediante incorporação da Fundação Serviços de Saúde (FSESP) e da Superintendência de Campanhas de Saúde Pública (Sucam], bem
assim das atividades de informática do Sistema Único de
Saúde (SUS), desenvolvidas pela Empresa de Processamento de Dados da Previdência Social (Dataprev).
§ I? As atribuições, os acervos, o pessoal e os recursos orçamentários da FSESP, da Sucam e os da Dataprev
(5) Coleção das Leis. Brasília, 182(4):2496, jul./ago. 1990.
(6) Coleção das Leis. Brasília, 182(4):2524, jul./ago. 1990.
(7) Coleção das Leis. Brasília, 182(5):2956, set.z'out. 1990.

(1) Coleção das Leis. Brasília, 182(2, t.1):762, mar.vabr. 1990.
(2) V. pág. 3608 deste volume.
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 182(6, t.1):3447·3603, nov.Zdez. 1990.
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relativos às atividades de informática do SUS deverão ser
transferidos para a FNS, no prazo de noventa dias contados da data de sua instituição.
§ 2?
..
§ 3~ Os servidores atualmente em exercício na Sucam
e os que exerçam atividades relativas ao SUS, na Dataprev, poderão optar pela sua integração à FNS, no prazo
de noventa dias da data de sua instituição. Caso não manifestem essa opção, aplicar-se-á:
a) aos servidores em exercício na Sucam, o disposto
no art. 28 da Lei n? 8.028 131, de 12 de abril de 1990;
b) aos servidores em exercício na Dataprev, o disposto
na legislação aplicável ao pessoal da empresa.»
Art. 2? Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Senado Federal, em 6 de dezembro de 1990; 169? da Independência e 102? da República.
NELSON CARNEIRO
LEI N? 8.102, DE 10 DE DEZEMBRO DE 1990
Dá nova redação ao art. 100 da Lei n?
5.108(1), de 21 de setembro de 1966 - Código
Nacional de Trânsito.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte lei:
Art. I? O art. 100 da Lei n? 5.108, de 21 de setembro de
1966 - Código Nacional de Trânsito, passa a vigorar com a seguinte redação:
«Art. 100.
§ I? Aos proprietários e condutores de veículos serão
impostas, concomitantemente, as penalidades de que trata
este código, toda Vez que houver responsabilidade solidária na infração dos preceitos que lhes couber observar, res(3) Coleção das Leis. Brasília, 182(2, t.I):742, mar.Zabr. 1990.
(1) Coleção das Leis. Brasília, (5):77, jul./set. 1966.
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 182(6, t.1):3447·3603, nov./dez. 1990.
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pondendo, cada um de per si, pela falta em comum que
lhes for atribuída.
§ 2? Em qualquer caso, a notificação de multa de
trânsito não poderá deixar de consignar, com clareza, o
dispositivo de lei infringido.»
Art. 2? Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 3? Revogam-se as disposições em contrário.
Brasília, 10 de dezembro de 1990; 169? da Independência e
102? da República.
FERNANDO COLLOR

Jarbas Passarinho

LEI N? 8.103, DE 10 DE DEZEMBRO DE 1990
Autoriza o Poder Executivo a abrir aos
Orçamentos da União créditos adicionais
até o limite de CrSl.951.382.000,OO.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte lei:
Art. I? É o Poder Executivo autorizado a abrir aos Orçamentos da União (Lei n? 7.999, de 31 de janeiro de 1990) créditos
adicionais até o limite de Cr$1.951.382.000,00 (um bilhão, novecentos e cinqüenta e um milhões, trezentos e oitenta e dois mil
cruzeiros), para atender Despesas Correntes e de Investimentos
dos órgãos e entidades indicados nos Anexos I e II desta lei,
sendo:
I - Créditos Suplementares: Cr$1.132.451.000,00 (um bilhão, cento e trinta e dois milhões, quatrocentos e cinqüenta e
um mil cruzeiros);
II - Créditos Especiais: Cr$818.931.000,00 (oitocentos e dezoito milhões, novecentos e trinta e um mil cruzeiros).
Art. 2? Os recursos necessários à execução do disposto no
artigo anterior decorrerão do excesso de arrecadação das receitas vinculadas do Tesouro Nacional, de acordo com o art. 43, §
I?, inciso lI, e § 3?, da Lei n:' 4.320, de 17 de março de 1964.
Art. 3? Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Col. Leis Rep. Fed. Brasil. Brasília, 182(6. t.1):3447·3603, nov.ldez. 1990.
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Art. 4? Revogam-se as disposições em contrário.
Brasília, 10 de dezembro de 1990; 169? da Independência e
102? da República.
FERNANDO COLLOR
Zélia M. Cardoso de Mello
Os anexos estão publicados no DO de 11.12.1990, págs , 23799/23802.

LEI N? 8.104, DE 10 DE DEZEMBRO DE 1990
Autoriza o Poder Executivo a abrir ao

Orçamento Fiscal da União crédito suplementar no valor de CrS3.545.217.000,OO, pa-

ra os fins que específica.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, faço saber que o Congresso N acional decreta e eu sanciono a seguinte lei:
Art. I? E o Poder Executivo autorizado a abrir ao Orçamento Fiscal da União (Lei n? 7.999, de 31 de janeiro de 1990),
em favor de Operações Oficiais de Crédito - Recursos sob Supervisão do Ministério da Economia, Fazenda e Planejamento,
crédito suplementar no valor de Cr$3.545.217.000,00 (três bilhões, quinhentos e quarenta e cinco milhões, duzentos e dezessete mil cruzeiros), para atender à programação constante do
Anexo I desta lei.
Art. 2? Os recursos necessários à execução do disposto no
artigo anterior são provenientes do cancelamento parcial de dotações indicadas no Anexo 11 desta lei, no montante especificado, nos termos do art. 43, § I?, inciso lII, da Lei n? 4.320, de 17
de março de 1964.
Art. 3? Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 4? Revogam-se as disposições em contrário.
Brasília, 10 de dezembro de 1990; 169? da Independência e
102? da República.
FERNANDO COLLOR
Zélia M. Cardoso de Mello
Os anexos estão publicados no DO de 11.12.1990, págs . 23803/23804.
Cal. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 182(6, t.l);3447-3603, nov.vdez. 1990.
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LEI

N~

8.105, DE 10 DE DEZEMBRO DE 1990
Autoriza o Poder Executivo a abrir ao
Orçamento Fiscal da União crédito suplementar no valor de CrS79.327.578.000,OO, para os fins que específica.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte lei:
Art. I? É o Poder Executivo autorizado a abrir ao Orçamento Fiscal da União (Lei n? 7.999, de 31 de janeiro de 1990),
em favor do Ministério da Economia, Fazenda e Planejamento,
crédito suplementar no valor de CrS79.327.578.000,00 (setenta e
nove bilhões, trezentos e vinte e sete milhões, quinhentos e setenta e oito mil cruzeiros), para atender à programação constante do Anexo I desta lei.
Parágrafo único. Os recursos necessários à execução do
disposto neste artigo decorrerão do cancelamento de dotações
indicadas no Anexo II desta lei, no montante especificado, e da
incorporação do excesso de arrecadação de recursos diretamente
arrecadados - outras fontes, na forma do Anexo lU desta lei.
Art. 2? Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 3? Revogam-se as disposições em contrário.
Brasilia, 10 de dezembro de 1990; 169? da Independência e
102~ da República.
FERNANDO COLLOR
Zélia M. Cardoso de Mello
Os anexos estão publicados no DO de 11.12.1990, pags. 23804/23805.

LEI

N~

8.106, DE 10 DE DEZEMBRO DE 1990
Autoriza o Poder Executivo a abrir ao
Orçamento Fiscal da União crédito especial
no valor de CrS73.554.000,OO, para os fins
que especifica.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte lei:
Art. I? É o Poder Executivo autorizado a abrir ao Orçamento Fiscal da União (Lei n? 7.999, de 31 de janeiro de 1990),
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília. 182(6, t.l):3447·3603, nov.Zdez. 1990.
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em favor do Ministério da Ação Social, crédito especial no valor
de Cr$73.554.000,00 (setenta e três milhões, quinhentos e cinqüenta e quatro mil cruzeiros), para atender à programação
constante do Anexo I desta lei.
Art. 2? Os recursos necessários à execução do disposto no
artigo anterior são provenientes de Operação de Crédito Externa, em moeda, firmada entre a União e o Banco Internacional
de Reconstrução e Desenvolvimento (Bird),
Art. 3? Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 4? Revogam-se as disposições em contrário.
Brasflia, 10 de dezembro de 1990; 169? da Independência e
102? da República.
FERNANDO COLLOR
Zélia M. Cardoso de Mello

o anexo está publicado no DO de 11.12.1990, pág.

23806.

LEI N? 8.107, DE 10 DE DEZEMBRO de 1990
Autoriza o Poder Executivo a abrir ao
Orçamento Fiscal da União créditos adicionais no valor de CrS304.934.000,OO, para os
fins que especifica.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte lei:
Art. I? É o Poder Executivo autorizado a abrir ao Orçamento Fiscal da União (Lei n? 7.999, de 31 de janeiro de 1990),
em favor das Secretarias da Cultura e da Ciência e Tecnologia
da Presidência da República, crédito suplementar no valor de
Cr$300.256.000,00 (trezentos milhões, duzentos e cinqüenta e seis
mil cruzeiros I, para atender à programação constante do Anexo
I desta lei.
Art. 2? É o Poder Executivo autorizado a abrir ao Orçamento Fiscal da União (Lei n? 7.999, de 31 de janeiro de 1990),
em favor da Secretaria da Cultura da Presidência da República,
crédito especial no valor de Cr$4.678.000,00 (quatro milhões,
seiscentos e setenta e oito mil cruzeiros). para atender à programação constante do Anexo II desta lei.
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 182{6, t.l):3447-36ü3, nov.Zdez. 1990.

3467
Art. 3? Os recursos necessanos à execução do disposto
nos artigos anteriores decorrerão do cancelamento de dotações
indicadas nos Anexos IH e IV desta lei.
Art. 4? Os valores constantes desta lei foram calculados
com base na Unidade de Referência Orçamentária relativa ao
mês de março de 1990.
Art. 5? Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 6? Revogam-se as disposições em contrário.
Brasília, 10 de dezembro de 1990; 169? da Independência e
102? da República.
FERNANDO COLLOR
Zélia M. Cardoso de Mello
Os anexos estão publicados no DO de 11.12.1990, págs. 23806/23821.

LEI N? 8.108, DE 10 DE DEZEMBRO DE 1990
Autoriza o Poder Executivo a abrir ao
Orçamento Fiscal da Unieo crédito suplementer no valor de CrS6.120.000,OO, para os
fins que especifica.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte lei:
Art. I? É o Poder Executivo autorizado a abrir ao Orçamento Fiscal da União (Lei n? 7.999, de 31 de janeiro de 1990),
em favor da Presidência da República - Estado-Maior das Forças Armadas, crédito suplementar no valor de Cr$6.120.000,00
(seis milhões, cento e vinte mil cruzeiros), para atender à programação constante do Anexo I desta lei.
Art. 2? os recursos necessários à execução do disposto no
artigo anterior decorrerão da anulação parcial das dotações indicadas no Anexo H desta lei, no montante especificado.
Art. 3? Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 4? Revogam-se as disposições em contrário.
Brasília, 10 de dezembro de 1990; 169? da Independência e
102? da República.
FERNANDO COLLOR
Zélia M. Cardoso de Mello
Os anexos estão publicados no DO de 11.12.1990, pág. 23822.

Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 182(6, t.1):3447-3603, nov.ldez. 1990.
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LEI N? 8.109, DE 10 DE DEZEMBRO DE 1990
Autoriza o Poder Executivo a abrir ao
Orçamento Fiscal da União crédito especial
no valor de Cr$148. 688. 000,00, para os fins
que especifica.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte lei:
Art. I? É o Poder Executivo autorizado a abrir ao Orçamento Fiscal da União (Lei n? 7.999, de 31 de janeiro de 1990),
em favor da Presidência da República, crédito especial no valor
de CrS148.688.000,OO (cento e quarenta e oito milhões e seiscentos e oitenta e oito mil cruzeiros), para atender à programação
constante do Anexo I desta lei.
Art. 2? Os recursos necessários à execução do disposto no
artigo anterior decorrerão do cancelamento de dotações indicadas no Anexo II desta lei.
Art. 3? Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 4? Revogam-se as disposições em contrário.
Brasília, 10 de dezembro de 1990; 169? da Independência e
102? da República.
FERNANDO COLLOR
Zélia M. Cardoso de Mello
Os anexos estão publicados no DO de 11.12.1990, págs. 23822/23823.

LEI N? 8.110, DE 10 DE DEZEMBRO DE 1990
Autoriza o Poder Executivo a abrir ao
Orçamento Fiscal da União crédito especial
no valor de Cr$27.733.000,00, para os fins
que especifica.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte lei:
Art. I? E o Poder Executivo autorizado a abrir ao Orçamento Fiscal da União (Lei n? 7.999, de 31 de janeiro de 1990),
em favor do Departamento Nacional de Estradas de Rodagem,
crédito especial no valor de CrS27. 733.000,00 (vinte e sete milhões, setecentos e trinta e três mil cruzeiros), para atender à
programação constante do Anexo I desta lei.
CoL Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 182(6, t.l):3447-3603, nov./dez. 1990.
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Art. 2? Os recursos necessários à execução do disposto no
artigo anterior decorrerão da incorporação de Saldos de
Exercícios Anteriores de entidade da Administração Pública
Federal indireta, na forma do Anexo II desta lei.
Art. 3? Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 4? Revogam-se as disposições em contrário.
Brasília, 10 de dezembro de 1990; 169? da Independência e
102? da República.
FERNANDO COLLOR
Zélia M. Cardoso de Mello
Os anexos estão publicados no DO de 11.12.1990. pág. 23824.

LEI N? 8.111, DE 10 DE DEZEMBRO DE 1990
Autoriza o Poder Executivo a abrir ao
Orçamento Fiscal da União crédito suplementar no valor de Cr$165.770.000,00, para
os fins que específica.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, faço saber que o Congresso N acionaI decreta e eu sanciono a seguinte lei:
Art. I? É o Poder Executivo autorizado a abrir ao Orçamento Fiscal da União (Lei n? 7.999, de 31 de janeiro de 1990),
em favor do Ministério da Aeronáutica, crédito suplementar no
valor de Cr$165.770.000,00 (cento e sessenta e cinco milhões, setecentos e setenta mil cruzeiros), para atender à programação
constante do Anexo I desta lei.
Art. 2? Os recursos necessários à execução do disposto no
artigo anterior decorrerão da incorporação de Operação de Crédito Interna firmada entre a União e a Caixa Econômica Federal.
Art. 3? Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 4? Revogam-se as disposições em contrário.
Brasília, 10 de dezembro de 1990; 169? da Independência e
102? da República.
FERNANDO COLLOR
Zélia M. Cardoso de Mello
O anexo está publicado no DO de 11.12.1990, pág. 23824.
Cal. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 182(6, t.1):3447·3603, nov.ldez. 1990.
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LEI N? 8.112, DE 11 DE DEZEMBRO DE 1990
Dispõe sobre o Regime Jurídico dos
Servidores Públicos Civis da União, das
autarquias e das fundações públicas federais.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte lei:
TÍTULO I
CAPÍTULO ÚNICO
Das Disposições Preliminares

Art. I? Esta lei institui o Regime Jurídico dos Servidores
Públicos Civis da União, das autarquias, inclusive as em regime especial, e das fundações públicas federais.
Art. 2? Para os efeitos desta lei, servidor é a pessoa legalmente investida em cargo público.
Art. 3? Cargo público é o conjunto de atribuições e responsabilidades previstas na estrutura organizacional que devem
ser cometidas a um servidor.
Parágrafo único. Os cargos públicos, acessíveis a todos os
brasileiros, são criados por lei, com denominação própria e vencimento pago pelos cofres públicos, para provimento em caráter
efetivo ou em comissão.
Art. 4? É proibida a prestação de serviços gratuitos, salvo
os casos previstos em lei.
TÍTULO II
Do Provimento, Vacância, Remoção,
Redistribuição e Substituição

CAPÍTULO I
Do Provimento
Seção I
Disposições Gerais

Art. 5?
público:

São requisitos básicos para investidura em cargo

Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 182(6, t.l):3447-3603, nov./dez. 1990.

3471

I
a nacionalidade brasileira;
II
o gozo dos direitos políticos;
IH
a quitação com as obrigações militares e eleitorais;
IV
o nível de escolaridade exigido para o exercício do
cargo;
Vaidade mínima de dezoito anos;
VI
aptidão física e mental.
§ I? As atribuições do cargo podem justificar a exigência
de outros requisitos estabelecidos em lei.
§ 2? As pessoas portadoras de deficiência é assegurado o
direito de se inscrever em concurso público para provimento de
cargo cujas atribuições sejam compatíveis com a deficiência de
que são portadoras; para tais pessoas serão reservadas até 20%
(vinte por cento) das vagas oferecidas no concurso.
Art. 6? O provimento dos cargos públicos far-sa-á mediante ato da autoridade competente de cada Poder.
Art. 7? A investidura em cargo público ocorrerá com a
posse.
Art. 8? São formas de provimento de cargo público:
nomeação;
I
II
promoção;
III
ascensão;
IV
transferência;
readaptação;
V
VI
reversão;
VII
aproveitamento;
VIII
reintegração;
IX
recondução.

Seção II
Da Nomeação
Art. 9? A nomeação far-se-á:
I - em caráter efetivo, quando se tratar de cargo isolado
de provimento efetivo ou "de carreira;
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II - em comissão, para cargos de confiança, de livre exoneração.
Parágrafo único. A designação por acesso, para função de
direção, chefia e assessoramento recairá, exclusivamente, em
servidor de carreira, satisfeitos os requisitos de que trata o parágrafo único do art. 10.
Art. 10. A nomeação para cargo de carreira ou cargo isolado de provimento efetivo depende de prévia habilitação em concurso público de provas ou de provas e títulos, obedecidos a ordem de classificação e o prazo de sua validade.
Parágrafo único. Os demais requisitos para o ingresso e o
desenvolvimento do servidor na carreira, mediante promoção,
ascensão e acesso, serão estabelecidos pela lei que fixar as díretrizes do sistema de carreira na Administração Pública Federal
e seus regulamentos.

Seção III
Do Concurso Público
Art. 11. O concurso será de provas ou de provas e títulos,
podendo ser realizado em duas etapas, conforme dispuserem a
lei e o regulamento do respectivo plano de carreira.
Art. 12. O concurso público terá validade de até 2 (dois)
anos, podendo ser prorrogado uma única vez, por igual período.
§ I? O prazo de validade do concurso e as condições de
sua realização serão fixados em edital, que será publicado no
Diário Oficial da União e em jornal diário de grande circulação.
§ 2? Não se abrirá novo concurso enquanto houver candidato aprovado em concurso anterior com prazo de validade não
expirado.

Seção IV
Da Posse e do Exercício
Art. 13. A posse dar-se-á pela assinatura do respectivo
termo, no qual deverão constar as atribuições, os deveres, as
responsabilidades e os direitos inerentes ao cargo ocupado, que
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não poderão ser alterados unilateralmente, por qualquer das
partes, ressalvadas os atos de ofício previstos em lei.
§ I? A posse ocorrerá no prazo de 30 (trinta) dias contados
da publicação do ato de provimento. prorrogável por mais 30
(trinta) dias, a requerimento do interessado.
§ 2? Em se tratando de servidor em licença, ou afastado
por qualquer outro motivo legal, o prazo será contado do término do impedimento.
§ 3? A posse poderá dar-se mediante procuração específica.
§ 4? Só haverá posse nos casos de provimento de cargo
por nomeação, acesso e ascensão.
§ 5? No ato da posse, o servidor apresentará declaração de
bens e valores que constituem seu patrimônio e declaração
quanto ao exercício ou não de outro cargo, emprego ou função
pública.
§ 6? Será tornado sem efeito o ato de provimento se a posse não ocorrer no prazo previsto no § 1? deste artigo.
Art. 14. A posse em cargo público dependerá de prévia
inspeção médica oficial.
Parágrafo único. Só poderá ser empossado aquele que for
julgado apto física e mentalmente para o exercício do cargo.
Art. 15. Exercício é o efetivo desempenho das atribuições
do cargo.
§ 1? É de 30 (trinta) dias o prazo para o servidor entrar em
exercício, contados da data da posse.
§ 2? Será exonerado o servidor empossado que não entrar
em exercício no prazo previsto no parágrafo anterior.
§ 3? Â autoridade competente do órgão ou entidade para
onde for designado o servidor compete dar-lhe exercício.
Art. 16. O início, a suspensão, a interrupção e o reinício
do exercício serão registrados no assentamento individual do
servidor.
Parágrafo único. Ao entrar em exercício, o servidor apresentará ao órgão competente os elementos necessários ao seu
assentamento individual.
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Art. 17. A promoção ou a ascensão não interrompem o
tempo de exercício, que é contado no novo posicionamento na
carreira a partir da data da publicação do ato que promover ou
ascender o servidor.
Art. 18. O servidor transferido, removido, redistribuído,
requisitado ou cedido, que deva ter exercício em outra localidade, terá 30 (trinta) dias de prazo para entrar em exercício, incluído nesse prazo o tempo necessário ao deslocamento para a
nova sede.
Parágrafo único. Na hipótese de o servidor encontrar-se
afastado legalmente, o prazo a que se refere este artigo será
contado a partir do término do afastamento.
Art. 19. O ocupante de cargo de provimento efetivo fica
sujeito a 40 (quarenta) horas semanais de trabalho, salvo quando a lei estabelecer duração diversa.
Parágrafo único. Além do cumprimento do estabelecido
neste artigo, o exercício de cargo em comissão exigirá de seu
ocupante integral dedicação ao serviço, podendo o servidor ser
convocado sempre que houver interesse da administração.
Art. 20. Ao entrar em exercício, o servidor nomeado para
cargo de provimento efetivo ficará sujeito a estágio probatório
por período de 24 (vinte e quatro) meses, durante o qual a sua
aptidão e capacidade serão objeto de avaliação para o desempenho do cargo, observados os seguintes fatores:
I
assiduidade;
H
disciplina;
IH
capacidade de iniciativa;
IV
produtividade;
V
responsabilidade.
§ I? Quatro meses antes de findo o período do estágio probatório, será submetida à homologação da autoridade competente a avaliação do desempenho do servidor, realizada de acordo
com o que dispuser a lei ou o regulamento do sistema de carreira, sem prejuízo da continuidade de apuração dos fatores enumerados nos incisos I a V deste artigo.
§ 2? O servidor não aprovado no estágio probatório será
exonerado ou, se estável, reconduzido ao cargo anteriormente
ocupado, observado o disposto no parágrafo único do art. 29.
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Seção V
Da Estabilidade
Art. 21. O servidor habilitado em concurso público e empossado em cargo de provimento efetivo adquir-irá estabilidade
no serviço público ao completar 2 (dois) anos de efetivo
exercício.
Art. 22. O servidor estável só perderá o cargo em virtude
de sentença judicial transitada em julgado ou de processo administrativo disciplinar no qual lhe seja assegurada ampla defesa.

Seção VI
Da Transferência
Art. 23. Transferência é a passagem do servidor estável
de cargo efetivo para outro de igual denominação, pertencente a
quadro de pessoal diverso, de órgão ou instituição do mesmo
Poder.
§ I'? A transferência ocorrerá de ofício ou a pedido do servidor, atendido o interesse do serviço, mediante o preenchimento de vaga.
§ 2? Será admitida a transferência de servidor ocupante de
cargo de quadro em extinção para igual situação em quadro de
outro órgão ou entidade.

Seção VII
Da Readaptação
Art. 24. Readaptação é a investidura do servidor em cargo
de atribuições e responsabilidades compatíveis com a limitação
que tenha sofrido em sua capacidade física ou mental verificada
em inspeção médica.
§ I? Se julgado incapaz para o serviço público, o readaptando será aposentado.
§ 2? A readaptação será efetivada em cargo de atribuições
afins, respeitada a habilitação exigida.
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Seção VIII
Da Reversão
Art. 25. Reversão é o retorno à atividade de servidor aposentado por invalidez, quando, por junta médica oficial, forem
declarados insubsistentes os motivos da aposentadoria.
Art. 26. A reversão far-se-á no mesmo cargo ou no cargo
resultante de sua transformação.
Parágrafo único. Encontrando-se provido o cargo, o servidor exercerá suas atribuições como excedente, até a ocorrência
de vaga.
Art. 27. Não poderá reverter o aposentado que já tiver
completado 70 (setenta) anos de idade.

Seção IX
Da Reintegração
Art. 28. A reintegração é a reinvestidura do servidor estável no cargo anteriormente ocupado, ou no cargo resultante de
sua transformação, quando invalidada a sua demissão por decisão administrativa ou judicial, com ressarcimento de todas as
vantagens.
§ 1? Na hipótese de o cargo ter sido extinto, o servidor ficará em disponibilidade, observado o disposto nos arts. 30 e 31:
§ 2? Encontrando-se provido o cargo, o seu eventual ocupante será reconduzido ao cargo de origem, sem direito à indenização ou aproveitado em outro cargo, ou, ainda, posto em disponibilidade.

Seção X
Da Recondução
Art. 29. Recondução é o retorno do servidor estável ao
cargo anteriormente ocupado e decorrerá de:
I
inabilitação em estágio probatório relativo a outro
cargo;
II
reintegração do anterior ocupante.
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Parágrafo único. Encontrando-se provido o cargo de origem, o servidor será aproveitado em outro, observado o disposto no art. 30.

Seção XI
Da Disponibilidade e do Aproveitamento
Art. 30. O retorno à atividade de servidor em disponibilidade far-se-á mediante aproveitamento obrigatório em cargo de
atribuições e vencimentos compatíveis com o anteriormente ocupado.
Art. 31. O órgão Central do Sistema de Pessoal Civil determinará o imediato aproveitamento de servidor em disponibilidade em vaga que vier a ocorrer nos órgãos ou entidades da
Administração Pública Federal.
Art. 32. Será tornado sem efeito o aproveitamento e cassada a disponibilidade se o servidor não entrar em exercício no
prazo legal, salvo doença comprovada por junta médica oficial.
CAPÍTULO II
Da Vacância
Art. 33. A vacância do cargo público decorrerá de:
I
exoneração;
II
demissão;
III
promoção;
IV
ascensão;
V
transferência;
readaptação;
VI
VII
aposentadoria;
VIII
posse em outro cargo inacumulável;
IX
falecimento.
Art. 34. A exoneração de cargo efetivo dar-se-á a pedido
do servidor, ou de ofício.
Parágrafo único. A exoneração de ofício dar-se-á:
I - quando não satisfeitas as condições do estágio probatório;
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II - quando, tendo tomado posse, o servidor não entrar
em exercício no prazo estabelecido.
Art. 35. A exoneração de cargo em comissão dar-se-á:
I - a juizo da autoridade competente;
II - a pedido do próprio servidor.
Parágrafo único. O afastamento do servidor de função de
direção, chefia e assessoramento dar-se-á:
I
a pedido;
II - mediante dispensa, nos casos de:
ai promoção;
b) cumprimento de prazo exigido para rotatividade na função:
c) por falta de exação no exercício de suas atribuições, segundo o resultado do processo de avaliação, conforme estabelecido em lei e regulamento;
di afastamento de que trata o art. 94.
CAPÍTULO III
Da Remoção e da Redistribuição
Seção I
Da Remoção
Art. 36. Remoção é o deslocamento do servidor, a pedido
ou de ofício, no âmbito do mesmo quadro, com ou sem mudança
de sede.
Parágrafo único. Dar-se-á a remoção, a pedido. para outra
localidade, independentemente de vaga, para acompanhar cônjuge ou companheiro, ou por motivo de saúde do servidor, cônjuge, companheiro ou dependente, condicionada à comprovação
por junta médica.

Seção II
Da Redistribuição
Art. 37. Redistribuição é o deslocamento do servidor, com
o respectivo cargo, para quadro de pessoal de outro órgão ou
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entidade do mesmo poder, cujos planos de cargos e vencimentos
sejam idênticos, observado sempre o interesse da administração.
§ I? A redistribuição dar-se-á exclusivamente para ajustamento de quadros de pessoal às necessidades dos serviços, in.clusive nos casos de reorganização, extinção ou criação de órgão ou entidade.
§ 2? Nos casos de extinção de órgão ou entidade, os servidores estáveis que não puderam ser redistribuídos, na forma
deste artigo, serão colocados em disponibilidade, até seu aproveitamento na forma do art. 30.

CAPÍTULO IV
Da Substituição
Art. 38. Os servidores investidos em função de direção ou
chefia e os ocupantes de cargos em comissão terão substitutos
indicados no regimento interno ou, no caso de omissão, previamente designados pela autoridade competente.
§ I? O substituto assumirá automaticamente o exercício
do cargo ou função de direção ou chefia nos afastamentos ou
impedimentos regulamentares do titular.
§ 2? O substituto fará jus à gratificação pelo exercício da
função de direção ou chefia. paga na proporção dos dias de efetiva substituição, observando-se quanto aos cargos em comissão
o disposto no § 5? do art. 62.
Art. 39. O disposto no artigo anterior aplica-se aos titulares de unidades administrativas organizadas em nível de assessoria.

TÍTULO III
Dos Direitos e Vantagens

CAPÍTULO I
Do Vencimento e da Remuneração
Art. 40. Vencimento é a retribuição pecuniária pelo exercício de cargo público, com valor fixado em lei.
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Parágrafo umco , Nenhum servidor receberá, a título de
vencimento, importância inferior ao salário-mínimo.
Art. 41. Remuneração é o vencimento do cargo efetivo,
acrescido das vantagens pecuniárias permanentes estabelecidas
em lei.
§ 1 ~ A remuneração do servidor investido em função ou
cargo em comissão será paga na forma prevista no art. 62.

§ 2? O servidor investido em cargo em comissão de órgão
ou entidade diversa da de sua lotação receberá a remuneração
de acordo com o estabelecido no § I? do art. 93.
§ 3? O vencimento do cargo efetivo, acrescido das vantagens de caráter permanente, é irredutível.
§ 4? É assegurada a isonomia de vencimentos para cargos
de atribuições iguais ou assemelhadas do mesmo poder, ou entre servidores dos três poderes, ressalvadas as vantagens de caráter individual e as relativas à natureza ou ao local de trabalho.

Art. 42. Nenhum servidor poderá perceber, mensalmente,
a título de remuneração, importância superior à soma dos valores percebidos corno remuneração, em espécie, a qualquer título, no âmbito dos respectivos Poderes, pelos Ministros de Estado, por membros do Congresso Nacional e Ministros do Supremo Tribunal Federal.
Parágrafo único. Excluem-se do teto de remuneração as
vantagens previstas nos incisos 11 a VII do art. 61.
Art. 43. A menor remuneração atribuída aos cargos de
carreira não será inferior a 1/40 (um quarenta avos] do teto de
remuneração fixado no artigo anterior.
Art. 44. O servidor perderá:
I - a remuneração dos dias em que faltar ao serviço;
II - a parcela de remuneração diária, proporcional aos
atrasos, ausências e saídas antecipadas, iguais. ou superiores a
60 (sessenta) minutos;
IH - metade da remuneração, na hipótese prevista no § 2?
do art. 130.
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Art. 45. Salvo por imposição legal, ou mandado judicial,
nenhum desconto incidirá sobre a remuneração ou provento.
Parágrafo único. Mediante autorização do servidor, poderá haver consignação em folha de pagamento a favor de terceiros, a critério da administração e com reposição de custos, na
forma definida em regulamento.
Art. 46. As reposições e indenizações ao erário serão descontadas em parcelas mensais não excedentes à décima parte da
remuneração ou provento, em valores atualizados.

Art. 47. O servidor em débito com o erário, que for demitido, exonerado, ou que tiver a sua aposentadoria ou disponibilidade cassada, terá o prazo de 60 (sessenta) dias para quitar o
débito.
Parágrafo umco. A não quitação do débito no prazo previsto implicará sua inscrição em dívida ativa.
Art. 48. O vencimento, a remuneração e o provento não
serão objeto de arresto, seqüestro ou penhora, exceto nos casos
de prestação de alimentos resultante de decisão judicial.

CAPÍTULO II
Das Vantagens
Art. 49. Além do vencimento, poderão ser pagas ao servidor as seguintes vantagens:
I
II
III

indenizações;
gratificações;
adicionais.

§ I? As in~enizações não se incorporam ao vencimento ou
provento para qualquer efeito.
§ 2? As gratificações e os adicionais incorporam-se ao vencimento ou provento, nos casos e condições indicados em lei.

Art. 50. As vantagens pecuniárias não serão computadas,
nem acumuladas, para efeito de concessão de quaisquer outros
acréscimos pecuniários ulteriores, sob o mesmo título ou idêntico fundamento.
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Seção I
Das Indenizações
Art. 51. Constituem indenizações ao servidor:
I
ajuda-de-custo;
II
diárias;
III
transporte.
Art. 52. Os valores das indenizações, assim como as condições para a sua concessão, serão estabelecidos em regulamento.

Subseção I
Da Ajuda-de-Custo
Art. 53. A ajuda-de-custo destina-se a compensar as despesas de instalação do servidor que, no interesse do serviço,
passar a ter exercício em nova sede, com mudança de domicílio
em caráter permanente.
§ I? Correm por conta da administração as despesas de
transporte do servidor e de sua família, compreendendo passagem, bagagem e bens pessoais.
§ 2? À família do servidor que falecer na nova sede são
assegurados ajuda-de-custo e transporte para a localidade de
origem, dentro do prazo de 1 (um) ano, contado do óbito.
Art. 54. A ajuda-de-custo é calculada sobre a remuneração
do servidor, conforme se dispuser em regulamento, não podendo
exceder a importância correspondente a 3 (três I meses.
Art. 55. Não será concedida ajuda-de-custo ao servidor
que se afastar do cargo, ou reassurni-Io, em virtude de mandato
eletivo.
Art. 56. Será concedida ajuda-de-custo àquele que, não
sendo servidor da União, for nomeado para cargo em comissão,
com mudança de domicílio.
Parágrafo único. No afastamento previsto no inciso I do
art. 93, a ajuda-de-custo será paga pelo órgão cessionário, quando cabível.
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Art. 57. O servidor ficará obrigado a restituir a ajuda-decusto quando, injustificadamente, não se apresentar na nova sede no prazo de 30 (trinta) dias.

Subseção II
Das Diárias
Art. 58. O servidor que, a serviço, se afastar da sede em
caráter eventual ou transitório, para outro ponto do território
nacional, fará jus a passagens e diárias, para cobrir as despesas
de pousada. alimentação e locomoção urbana.
§ I? A diária será concedida por dia de afastamento, sendo devida pela metade quando o deslocamento não exigir pernoite fora da sede.
§ 2? Nos casos em que o deslocamento da sede constituir
exigência permanente do cargo, o servidor não fará jus a diárias.
Art. 59. O servidor que receber diárias e não se afastar da
sede, por qualquer motivo, fica obrigado a restituí-las integralmente, no prazo de 5 (cinco) dias.
Parágrafo único. Na hipótese de o servidor retornar à sede
em prazo menor do que o previsto para o seu afastamento, restituirá as diárias recebidas em excesso, no prazo previsto no
caput.
Subseção III
Da Indenização de Transporte
Art. 60. Conceder-se-á indenização de transporte ao servidor que realizar despesas com a utilização de meio próprio de
locomoção para a execução de serviços externos, por força das
atribuições próprias do cargo, conforme se dispuser em regulamento.

Seção II
Das Gratificações e Adicionais
Art. 61. Além do vencimento e das vantagens previstas
nesta lei, serão deferidos aos servidores as seguintes gratificações e adicionais:
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I - gratificação pelo exercício de função de direção,
chefia e assessoramento;
II - gratificação natalina;
III - adicional por tempo de serviço;
IV - adicional pelo exercício de atividades insalubres,
perigosas ou penosas;
V VI

VII
VIII

adicional pela prestação de serviço extraordinário;
adicional noturno;
adicional de férias;
outros, relativos ao local ou à natureza do traba-

lho.

Subseção I
Da Gratificação pelo Exercicio de Função de
Direção, Chefia ou Assessoramento
Art. 62. Ao servidor investido em função de direção, chefia ou assessoramento é devida urna gratificação pelo seu
exercício.
§ I? Os percentuais de gratificação serão estabelecidos em
lei, em ordem decrescente, a partir dos limites estabelecidos no
art. 42.
§ 2? A gratificação prevista neste artigo incorpora-se à remuneração do servidor e integra o provento da aposentadoria,
na proporção de 1/5 (um quinto) por ano de exercício na função
de direção, chefia ou assessoramento, até o limite de 5 (cinco)
quintos.
§ 3~ Quando mais de uma função houver sido desempenhada no período de um ano, a importância a ser incorporada
terá como base de cálculo a função exercida por maior tempo.
§ 4~ Ocorrendo o exercício de função de nível mais elevado, por período de 12 (doze) meses, após a incorporação da fração de 5/5 (cinco quintos), poderá haver a atualização progressiva das parcelas já incorporadas, observado o disposto no parágrafo anterior.
§ 5? Lei específica estabelecerá a remuneração dos cargos
em comissão de que trata o inciso H, do art. 9?, bem como os
Cal. Leis Reja. Fed. Brasil. Brasília, 182(6, t.1):3447-3603, nov./dez. 1990.

3485
critérios de incorporação da vantagem prevista no parágrafo segundo, quando exercidos por servidor.

Subseção JI
Da Gratificação Natalina
Art. 63. A gratificação natalina corresponde a 1/12 (um
doze avos) da remuneração a que o servidor fizer jus no mês de
dezembro, por mês de exercício no respectivo ano.
Parágrafo único. A fração igualou superior a 15 (quinze)
dias será considerada como mês integral.
Art. 64. A gratificação será paga até o dia 20 (vinte) do
mês de dezembro de cada ano.
Parágrafo único. (Vetado).
Art. 65. O servidor exonerado perceberá sua gratificação
natalina, proporcionalmente aos meses de exercício, calculada
sobre a remuneração do mês da exoneração.
Art. 66. A gratificação natalina não será considerada para
cálculo de qualquer vantagem pecuniária.

Subseção IJI
Do Adicional por Tempo de Serviço
Art. 67. O adicional por tempo de serviço é devido à razão
de 1 % (um por cento) por ano de serviço público efetivo, incidente sobre o vencimento de que trata o art. 40.
Parágrafo único. O servidor fará jus ao adicional a partir
do mês em que completar o anuênio.

Subseção IV
Dos Adicionais de Insalubridade,
Periculosidade ou Atividades Penosas
Art. 68. Os servidores que trabalhem com habitualidade
em locais insalubres ou em contato permanente com substâncias
tóxicas, radioativas ou com risco de vida, fazem jus a um adicional sobre o vencimento do cargo efetivo.
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§ I? O servidor que fizer jus aos adicionais de insalubrídade e de periculosidade deverá optar por um deles.
§ 2? O direito ao adicional de insalubridade ou periculosidade cessa com a eliminação das condições ou dos riscos que
deram causa a sua concessão.

Art. 69. Haverá permanente controle da atividade de servidores em operações ou locais considerados penosos, insalubres ou perigosos.
Parágrafo único. A servidora gestante ou lactante será
afastada, enquanto durar a gestação e a lactação, das operações

e locais previstos neste artigo, exercendo suas atividades em local salubre e em serviço não penoso e não perigoso.
Art. 70. Na concessão dos adicionais de atividades penosas, de insalubridade e de periculosidade, serão observadas as
situações estabelecidas em legislação específica.
Art. 71. O adicional de atividade penosa será devido aos
servidores em exercício em zonas de fronteira ou em localidades
cujas condições de vida o justifiquem, nos termos, condições e
limites fixados em regulamento.
Art. 72. Os locais de trabalho e os servidores que operam
com Raios X ou substâncias radioativas serão mantidos sob
controle permanente, de modo que as doses de radiação ionizante não ultrapassem o nível máximo previsto na legislação própria.
Parágrafo único. Os servidores a que se refere este artigo
serâo submetidos a exames médicos a cada 6 (seis) meses.

Subseção V
Do Adicional por Serviço Extraordinário
Art. 73. O serviço extraordinário será remunerado com
acréscimo de 50% (cinqüenta por cento) em relação à hora normal de trabalho.
Art. 74. Somente será permitido serviço extraordinário para atender a situações excepcionais e temporárias, respeitado o
limite máximo de 2 (duas) horas por jornada.
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Subseção VI
Do Adicional Noturno
Art. 75. O serviço noturno, prestado em horário compreendido entre 22 (vinte e duas) horas de um dia e 5 (cinco) horas do
dia seguinte, terá o valor-hora acrescido de 25 % (vinte e cinco
por cento), computando-se cada hora como cinqüenta e dois minutos e trinta segundos.
Parágrafo único. Em se tratando de serviço extraordinário, o acréscimo de que trata este artigo incidirá sobre a remuneração prevista no art. 73.

Subseção VII
Do Adicional de Férias
Art. 76. Independentemente de solicitação, será pago ao
servidor, por ocasião das férias, um adicional correspondente a
1/3 (um terçol da remuneração do periodo das férias.
Parágrafo único. No caso de o servidor exercer função de
direção, chefia ou assessoramento, ou ocupar cargo em comissão, a respectiva vantagem será considerada no cálculo do adicional de que trata este artigo.

CAPÍTULO rII
Das Férias

Art. 77. O servidor fará jus a 30 (trinta] dias consecutivos
de férias, que podem ser acumuladas, até o máximo de 2 (dois)
períodos, no caso de necessidade do serviço, ressalvadas as hipóteses em que haja legislação específica.
§ I? Para o primeiro período aquisitivo de férias serão exigidos 12 (doze) meses de exercício.
§ 2? É vedado levar à conta de férias qualquer falta ao
serviço.

Art. 78. O pagamento da remuneração das férias será efetuado até 2 (dois) dias antes do inicio do respectivo periodo,
observando-se o disposto no § 1? deste artigo.
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§ 1? É facultado ao servidor converter 1/3 (um terço) das
férias em abono pecuniário, desde que o requeira com pelo menos 60 (sessenta) dias de antecedência.
§ 2? No cálculo do abono pecuniário será considerado o
valor do adicional de férias.
Art. 79. O servidor que opera direta e permanentemente
com Raios X ou substâncias radioativas gozará 20 (vinte) dias
consecutivos de férias, por semestre de atividade profissional,
proibida em qualquer hipótese a acumulação.
Parágrafo úníco. O servidor referido neste artigo não fará
jus ao abono pecuniário de que trata o artigo anterior.
Art. 80. As férias somente poderão ser interrompidas por
motivo de calamidade pública, comoção interna, convocação para júri, serviço militar ou eleitoral ou por motivo de superior interesse público.

CAPÍTULO IV
Das Licenças

Seção I
Disposições Gerais
Art. 81. Conceder-se-á ao servidor licença:
I
por motivo de doença em pessoa da família;
11
por motivo de afastamento do cônjuge ou companheiro;
111
para o serviço militar;
IV
para atividade política;
V
prêmio por assiduidade;
VI
para tratar de interesses particulares;
VII
para desempenho de mandato classista.
§ I? A licença prevista no inciso I será precedida de exame por médico ou junta médica oficial.
§ 2? O servidor não poderá permanecer em licença da mesma espécie por período superior a 24 (vinte e quatro) meses, salvo nos casos dos incisos II, III, IV e VII.
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§ 3? É vedado o exercício de atividade remunerada durante o período da licença prevista no inciso I deste artigo.
Art. 82. A licença concedida dentro de 60 (sessenta) dias
do término de outra da mesma espécie será considerada como
prorrogação.

Seção II
Da Licença por Motivo de Doença
em Pessoa da Família
Art. 83. Poderá ser concedida licença ao servidor por motivo de doença do cônjuge ou companheiro, padrasto ou madras-

ta, ascendente, descendente, enteado e colateral consangüíneo
ou afim até o segundo grau civil, mediante comprovação por
junta médica oficial.
§ I? A licença somente será deferida se a assistência direta do servidor for indispensável e não puder ser prestada simultaneamente com o exercício do cargo.
§ 2? A licença será concedida sem prejuízo da remuneração do cargo efetivo, até 90 (noventa) dias, podendo ser prorrogada por até 90 (novental dias, mediante parecer de junta médica, e, excedendo estes prazos, sem remuneração.

Seção III
Da Licença por Motivo de
Afastamento do Cônjuge
Art. 84. Poderá ser concedida licença ao servidor para
acompanhar cônjuge ou companheiro que foi deslocado para outro ponto do território nacional, para o exterior ou para o
exercício de mandato eletivo dos Poderes Executivo e Legislativo.
§ I? A licença será por prazo indeterminado e sem remuneração.
§ 2? Na hipótese do deslocamento de que trata este artigo,
o servidor poderá ser lotado, provisoriamente, em repartição da
Administração Federal direta, autárquica ou fundacional, desde
que para o exercício de atividade compatível com o seu cargo.
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Seção IV
Da Licença para o Serviço Militar
Art. 85. Ao servidor convocado para o serviço militar será
concedida licença, na forma e condições previstas na legislação
específica.
Parágrafo único. Concluído o serviço militar, o servidor
terá até 30 (trinta) dias sem remuneração para reassumir o
exercício do cargo.

Seção V
Da Licença para Atividade Política
Art. 86. O servidor terá direito a licença, sem remuneração, durante o período que mediar entre a sua escolha em COOM
venção partidária, como candidato a cargo eletivo, e a véspera
do registro de sua candidatura perante a Justiça Eleitoral.
§ 1? O servidor candidato a cargo eletivo na localidade onde desempenha suas funções e que exerça cargo de direção, chefia, assessoramento, arrecadação ou fiscalização, dele será afastado, a partir do dia imediato ao do registro de sua candidatura
perante a Justiça Eleitoral, até o 15? (décimo quinto) dia seguinte ao do pleito.
§ 2? A partir do registro da candidatura e até o 15? (décimo quinto) dia seguinte ao da eleição, o servidor fará jus à licença como se em efetivo exercício estivesse, com a remuneração de que trata o art. 41.

Seção VI
Da Licença-Prêmio por Assiduidade
Art. 87. Após cada qüinqüênio ininterrupto de exercício, o
servidor fará jus a 3 (três) meses de licença, a título de prêmio
por assuidade, com a remuneração do cargo efetivo.
§ 1? (Vetado).
§ 2? (Vetado).
Art. 88. Não se concederá licença-prêmio ao servidor que,
no período aquisitivo:
I ~ sofrer penalidade disciplinar de suspensão;
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II - afastar-se do cargo em virtude de:
a) licença por motivo de doença em pessoa da família, sem
remuneração;
bl licença para tratar de interesses particulares;
c) condenação a pena privativa de liberdade por sentença
definitiva;
d) afastamento para acompanhar cônjuge ou companheiro.
Parágrafo único. As faltas injustificadas ao serviço retardarão a concessão da licença prevista neste artigo, na proporção
de 1 (um) mês para cada falta.
Art. 89. O número de servidores em gozo simultâneo de
licença-prêmio não poderá ser superior a 1/3 (um terço) da lotação da respectiva unidade administrativa do órgão ou entidade.
Art. 90.

(Vetado).

Seção VII
Da Licença para Tratar
de Interesses Particulares
Art. 91. A critério da administração, poderá ser concedida
ao servidor estável licença para o trato de assuntos particulares, pelo prazo de até 2 (dois) anos consecutivos, sem remuneração.
§ I? A licença poderá ser interrompida, a qualquer tempo,
a pedido do servidor ou no interesse do serviço.
§ 2? Não se concederá nova licença antes de decorridos 2
(dois] anos do término da anterior.
§ 3? Não se concederá a licença a servidores nomeados, removidos, redistribuidos ou transferidos, antes de completarem 2
(dois) anos de exercício.

Seção VIII
Da Licença para o Desempenho
de Mandato Classista
Art. 92. É assegurado ao servidor o direito a licença para
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ção de classe de âmbito nacional, sindicato representativo da
categoria ou entidade fiscalizadora da profissão, com a remuneração do cargo efetivo, observado o disposto no art. 102, inciso
VIII, alínea c.
§ I? Somente poderão ser licenciados servidores eleitos
para cargos de direção ou representação nas referidas entidades
até o máximo de 3 (três I, por entidade.
§ 2? A licença terá duração igual à do mandato, podendo
ser prorrogada, no caso de reeleição, e por uma única vez.
CAPÍTULO V
Dos Afastamentos
Seção I
Do Afastamento para servir a Outro
Órgão ou Entidade
Art. 93. O servidor poderá ser cedido para ter exercicio
em outro órgão ou entidade dos Poderes da União, dos Estados,
ou do Distrito Federal e dos Municípios, nas seguintes hipóteses:
I - para exercício de cargo em comissão ou função de
confiança;
II - em casos previstos em leis específicas.
§ I? Na hipótese do inciso I deste artigo, o ônus da remuneração será do órgão ou entidade cessionária.
§ 2? A cessão far-se-á mediante portaria publicada no
Diário Oficial da União.
§ 3? Mediante autorização expressa do Presidente da República, o servidor do Poder Executivo poderá ter exercício em
outro órgão da Administração Federal direta que não tenha
quadro próprio de pessoal, para fim determinado e a prazo certo.

Seção II
Do Afastamento para Exercício
de Mandato Eletivo
Art. 94. Ao servidor investido
aplicam-se as seguintes disposições:

em

mandato
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I - tratando-se de mandato federal, estadual ou distrital,
fiacará afastado do cargo;
n - investido no mandato de Prefeito, será afastado do
cargo, sendo-lhe facultado optar pela sua remuneração;
In - investido no mandato de vereador:
a) havendo compatibilidade de horário, perceberá as vantagens de seu cargo, sem prejuízo da remuneração do cargo eletivo;
b) não havendo compatibilidade de horário, será afastado
do cargo, sendo-lhe facultado optar pela sua remuneração.
§ I? No caso de afastamento do cargo, o servidor contribuirá para a seguridade social como se em exercício estivesse.
§ 2? O servidor investido em mandato eletivo ou classista
não poderá ser removido ou redistribuído de ofício para localidade diversa daquela onde exerce o mandato.

Seção III
Do Afastamento para Estudo
ou Missão no Exterior
Art. 95. O servidor não poderá ausentar-se do País para
estudo ou missão oficial, sem autorização do Presidente da República, Presidente dos Órgãos do Poder Legislativo e Presidente do Supremo Tribunal Federal.
§ L? A ausência não excederá a 4 (quatro) anos, e finda a
missão ou estudo, somente decorrido igual período, será permitida nova ausência.
§ 2~ Ao servidor beneficiado pelo disposto neste artigo
não será concedida exoneração ou licença para tratar de interesse particular antes de decorrido período igual ao do afastamento, ressalvada a hipótese de ressarcimento da despesa havida
com seu afastamento.
§ 3? O disposto neste artigo não se aplica aos servidores
da carreira diplomática.
Art. 96. O afastamento de servidor para servir em organismo internacional de que o Brasil participe ou com o qual
coopere dar-se-á com perda total da remuneração.
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CAPÍTULO VI
Das Concessões
Art. 97. Sem qualquer prejuízo, poderá o servidor ausentarse do serviço;
I
por 1 (um) dia, para doação de sangue;
II - por 2 (dois) dias, para se alistar como eleitor;
III - por 8 (oito) dias consecutivos em razão de:

ai

casamento;
b) falecimento do cônjuge, companheiro, pais, madrasta ou
padastro, filhos, enteados, menor sob guarda ou tutela e irmãos.
Art. 98. Será concedido horário especial ao servidor estudante, quando comprovada a incompatibilidade entre o horário
escolar e o da repartição, sem prejuízo do exercício do cargo.
Parágrafo único. Para efeito do disposto neste artigo, será
exigida a compensação de horário na repartição, respeitada a
duração semanal do trabalho.
Art. 99. Ao servidor estudante que mudar de sede no interesse da administração é assegurada, na localidade da nova residência ou na mais próxima, matrícula em instituição de enaino congênere, em qualquer época, independentemente de vaga.
Parágrafo único. O disposto neste artigo estende-se ao
cônjuge ou companheiro, aos filhos, ou enteados do servidor
que vivam na sua companhia, bem como aos menores sob sua
guarda, com autorização judicial.
CAPÍTULO VII
Do Tempo de Serviço
Art. 100. É contado para todos os efeitos o tempo de serviço público federal, inclusive o prestado às Forças Armadas.
Art. 101. A apuração do tempo de serviço será feita em
dias, que serão convertidos em anos, considerado o ano como de
trezentos e sessenta e cinco dias.
Parágrafo único. Feita a conversão, os dias restantes, até
cento e oitenta e dois, não serão computados, arredondando-se
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para um ano quando excederem este número, para efeito de aposentadoria.
Art. 102. Além das ausências ao serviço previstas no art.
97, são considerados como de efetivo exercício os afastamentos
em virtude de:
I - férias;
II - exercício de cargo em comissão ou equivalente, em
órgão ou entidade dos Poderes da União, dos Estados, Municípios e Distrito Federal;
111 - exercício de cargo ou função de governo ou administração, em qualquer parte do território nacional, por nomeação do Presidente da República;
IV - participação em programa de treinamento regularmente instituído;
V - desempenho de mandato eletivo federal, estadual,
municipal ou do Distrito Federal, exceto para promoção por merecimento;
VI - júri e outros serviços obrigatórios por lei;
VII - missão ou estudo DO exterior, quando autorizado o
afastamento;
VIII - licença:
ai à gestante, à adotante e à paternidade;
b) para tratamento da própria saúde, até 2 (dois) anos;
c) para o desempenho de mandato classista, exceto para
efeito de promoção por merecimento;
d) por motivo de acidente em serviço ou doença profissional;
e) prêmio por assiduidade;
f) por convocação para o serviço militar;
IX
deslocamento para a nova sede de que trata o art.
18;
X
participação em competição desportiva nacional ou
convocação para integrar representação desportiva nacional, no
País ou no exterior, conforme disposto em lei específica.
Art. 103. Contar-se-á apenas para efeito de aposentadoria
e disponibilidade:
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I - o tempo de serviço público prestado aos Estados,
Municípios e Distrito Federal;
II - a licença para tratamento de saúde de pessoa da
família do servidor, com remuneração;
In
a licença para atividade política, no caso do art. 86, §
2°'
.,
IV
o tempo correspondente ao desempenho de mandato
eletivo federal, estadual, municipal ou distrital, anterior ao ingresso no serviço público federal;
V - o tempo de serviço em atividade privada, vinculada
à Previdência Social;
VI - o tempo de serviço relativo a tiro de guerra.
§ I? O tempo em que o servidor esteve aposentado será
contado apenas para nova aposentadoria.
§ 2? Será contado em dobro o tempo de serviço prestado
às Forças Armadas em operações de guerra.
§ 3? É vedada a contagem cumulativa de tempo de serviço
prestado concomitantemente em mais de um cargo ou função de
órgão ou entidades dos Poderes da União, Estado, Distrito Federal e Município, autarquia, fundação pública, sociedade de
economia mista e empresa pública.
CAPITULO VIII
Do Direito de Petição
Art. 104. É assegurado ao servidor o direito de requerer
aos Poderes Públicos, em defesa de direito ou interesse legítimo.
Art. 105. O requerimento será dirigido à autoridade competente para decidi-lo e encaminhado por intermédio daquela a
que estiver imediatamente subordinado o requerente.
Art. 106. Cabe pedido de reconsideração à autoridade que
houver expedido o ato ou proferido a primeira decisão, não podendo ser renovado.
Parágrafo único. O requerimento e o pedido de reconsideração de que tratam os artigos anteriores deverão ser despachados no prazo de 5 (cinco) dias e decididos dentro de 30 (trinta)
dias.
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Art. 107. Caberá recurso:
I - do indeferimento do pedido de reconsideração;
11 - das decisões sobre os recursos sucessivamente inter-

postos.
§ I? O recurso será dirigido à autoridade imediatamente
superior à que tiver expedido o ato ou proferido a decisão, e,
sucessivamente, em escala ascendente, às demais autoridades.
§ 2? O recurso será encaminhado por intermédio da autoridade a que estiver imediatamente subordinado o requerente.

Art. 108. O prazo para interposição de pedido de reconsideração ou de recurso é de 30 (trinta) dias, a contar da publicação ou da ciência, pelo interessado, da decisão recorrida.
Art. 109. O recurso poderá ser recebido com efeito suspensivo, a juízo da autoridade competente.
Parágrafo único. Em caso de provimento do pedido de reconsideração ou do recurso, os efeitos da decisão retroagirão à
data do ato impugnado.
Art. 110. O direito de requerer prescreve:
I - em 5 (cinco) anos, quanto aos atos de demissão e de
cassação de aposentadoria ou disponibilidade, ou que afetem interesse patrimonial e créditos resultantes das relações de trabalho;
II - em 120 (cento e vinte) dias, nos demais casos, salvo
quando outro prazo for fixado em lei.
Parágrafo único. O prazo de prescrição será contado da
data da publicação do ato impugnado ou da data da ciência pelo
interessado, quando ato não for publicado.
Art. 111. O pedido de reconsideração e o recurso, quando
cabíveis, interrompem a prescrição.
Art. 112. A prescrição é da ordem pública, não podendo
ser relevada pela administração.
Art. 113. Para o exercício do direito de petição, é assegurada vista do processo ou documento, na repartição, ao servidor
ou a procurador por ele constituído.
Art. 114. A administração deverá rever seus atos, a qualquer tempo, quando eivados de ilegalidade.

°
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Art. 115. São fatais e improrrogáveis os prazos estabelecidos neste Capítulo, salvo motivo de força maior.

TÍTULO IV
Do Regime Disciplinar
CAPÍTULO I
Dos Deveres
Art. 116. São deveres do servidor:
I
exercer com zelo e dedicação as atribuições do cargo;

11
ser leal às instituições a que servir;
IH
observar as normas legais e regulamentares;
IV
cumprir as ordens superiores, exceto quando manifestamente ilegais;
V - atender com presteza:
a) ao público em geral, prestando as informações requeridas, ressalvadas as protegidas por sigilo;
b) à expedição de certidões requeridas para defesa de direito ou esclarecimento de situações de interesse pessoal;
c) às requisições para a defesa da Fazenda Pública;
VI - levar ao conhecimento da autoridade superior as irregularidades de que tiver ciência em razão do cargo;
VII - zelar pela economia do material e a conservação do
patrimônio público;
VIII - guardar sigilo sobre assunto da repartição;
IX - manter conduta compatível com a moralidade administrativa;
X
ser assíduo e pontual ao serviço;
XI - tratar com urbanidade as pessoas;
XII - representar contra ilegalidade, omissão ou abuso
de poder.
Parágrafo único. A representação de que trata o inciso XII
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dade superior àquela contra a qual é formulada, assegurando-se
ao representando ampla defesa.
CAPiTULO II
Das Proibições
Art. 117. Ao servidor é proibido:
I - ausentar-se do serviço durante o expediente, sem
prévia autorização do chefe imediato;
11 - retirar, sem prévia anuência da autoridade competente, qualquer documento ou objeto da repartição;
IH - recusar fé a documentos públicos;
IV - opor resistência injustificada ao andamento de
documento e processo ou execução de serviço;
V - promover manifestação de apreço ou desapreço
no recinto da repartição;
VI - cometer a pessoa estranha à repartição, fora dos
casos previstos em lei, o desempenho de atribuição que seja de
sua responsabilidade ou de seu subordinado;
VII - coagir ou aliciar subordinados no sentido de
filiarem-se a associação profissional ou sindical, ou a partido
político;
VIII - manter sob sua chefia imediata, em cargo ou função de confiança, cônjuge, companheiro ou parente até o segundo grau civil;
IX - valer-se do cargo para lograr proveito pessoal Ou
de outrem, em detrimento da dignidade da função pública;
X - participar de gerência ou administração de empresa privada, de sociedade civil, ou exercer o comércio, exceto
na qualidade de acionista, cotista ou comanditário;
XI - atuar, como procurador ou intermediário, junto a
repartições públicas, salvo quando se tratar de benefícios previdenciários ou assistenciais de parentes até o segundo grau, e de
cônjuge ou companheiro;
XII - receber propina, comissão, presente, ou vantagem
de qualquer espécie, em razão de suas atribuições;
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XIII - aceitar comissão, emprego ou pensão de estado
estrangeiro;
XIV
praticar usura sob qualquer de suas formas;
XV - proceder de forma desidiosa;
XVI - utilizar pessoal ou recursos materiais da repartição em serviços ou atividades particulares;
XVII - cometer a outro servidor atribuições estranhas ao
cargo que ocupa, exceto em situações de emergência e transitórias;
XVIII - exercer quaisquer atividades que sejam incompatíveis com o exercício do cargo ou função e com o horário de
trabalho.

CAPITULO UI
Da Acumulação
Art. 118. Ressalvados os casos previstos na Constituição,
é vedada a acumulação remunerada de cargos públicos.
§ I? A proibição de acumular estende-se a cargos, empregos e funções em autarquias, fundações públicas, empresas públicas, sociedades de economia mista da União, do Distrito Federal, dos Estados, dos Territórios e dos Municípios.
§ 2? A acumulação de cargos, ainda que lícita, fica condicionada à comprovação da compatibilidade de horários.
Art. 119. O servidor não poderá exercer mais de um cargo
em comissão, nem ser remunerado pela participação em órgão
de deliberação coletiva.
Art. 120. O servidor vinculado ao regime desta lei, que
acumular licitamente 2 (dois) cargos efetivos, quando investido
em cargo de provimento em comissão, ficará afastado de ambos
os cargos efetivos.

CAPITULO IV
Das Responsabilidades
Art. 121. O servidor responde civil, penal e administrativamente pelo exercício irregular de suas atribuições.
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Art. 122. A responsabilidade civil decorre de ato omissivo
ou comissivo, doloso ou culposo, que resulte em prejuízo ao erário ou a terceiros.
§ I? A indenização de preJUIZO dolosamente causado ao
erário somente será liquidada na forma prevista no art. 46, na
falta de outros bens que assegurem a execução do débito pela
via judicial.
§ 2? Tratando-se de dano causado a terceiros, responderá
o servidor perante a Fazenda Pública, em ação regressiva.
§ 3? A obrigação de reparar o dano estende-se aos sucessores e contra eles será executada, até o limite do valor da herança recebida.
Art. 123. A responsabilidade penal abrange os crimes de
contravenções imputadas ao servidor, nessa qualidade.
Art. 124. A responsabilidade civil-administrativa resulta
de ato omissivo ou comissivo praticado no desempenho do cargo ou função.
Art. 125. As sanções civis, penais e administrativas poderão cumular-se, sendo independentes entre si.
Art. 126. A responsabilidade administrativa do servidor
será afastada no caso de absolvição criminal que negue a existência do fato ou sua autoria.
CAPÍTULO V
Das Penalidades
Art. 127. São penalidades disciplinares:
I
advertência;
U
suspensão;
m
demissão;
IV
cassação de aposentadoria ou disponibilidade;
V
destituição de cargo em comissão;
VI
destituição de função comissionada.
Art. 128. Na aplicação das penalidades serão consideradas
a natureza e a gravidade da infração cometida, os danos que dela provierem para o serviço público, as circunstâncias agravantes ou atenuantes e os antecedentes funcionais.
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Art. 129. A advertência será aplicada por escrito, nos casos de violação de proibição constante do art. 117. incisos I a
VIII, e de inobservância- de dever funcional previsto em lei, regulamentação ou norma interna, que não justifique imposição
de penalidade mais grave.
Art. 130. A suspensão será aplicada em caso de reincidência das faltas punidas com advertência e de violação das demais
proibições que não tipifiquem infração sujeita a penalidade de
demissão, não podendo exceder de 90 (noventa) dias.
§ I? Será punido com suspensão de até 15 (quinze) dias o
servidor que, injustificadamente, recusar-se a ser submetido a
inspeção médica determinada pela autoridade competente, cessando os efeitos da penalidade uma vez cumprida a determinação.
§ 2? Quando houver conveniência para o serviço, a penalidade de suspensão poderá ser convertida em multa, na base de
50% (cinqüenta por cento) por dia de vencimento ou remuneração, ficando o servidor obrigado a permanecer em serviço.

Art. 131. As penalidades de advertência e de suspensão
terão seus registros cancelados, após o decurso de 3 (três) e 5
(cinco) anos de efetivo exercício, respectivamente, se o servidor
não houver, nesse período, praticado nova infração disciplinar.
Parágrafo único. O cancelamento da penalidade não surtirá efeitos retroativos.
Art. 132. A demissão será aplicada nos seguintes casos:
I
crime contra a administração pública;
II
abandono de cargo;
III

IV
V

inassiduidade habitual;
improbidade administrativa;
incontinência pública e conduta escandalosa, na re-

partição,
VI
insubordinação grave em serviço;
VII
ofensa física, em serviço, a servidor ou a particular, salvo em legítima defesa própria ou de outrem;
VIII - aplicação irregular de dinheiros públicos;
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IX - revelação de segredo do qual se apropriou em razão
do cargo;
X - lesão aos cofres públicos e dilapidação do patrimônio nacional;
XI - corrupção;
XII - acumulação ilegal de cargos, empregos ou funções
públicas;
XIII - transgressão dos incisos IX a XVI do art. 117.
Art. 133. Verificada em processo disciplinar acumulação
proibida e provada a boa-fé, o servidor optará por um dos cargos.
§ I? Provada a má-fé, perderá também o cargo que exercia
há mais tempo e restituirá o que tiver percebido indevidamente.
§ 2? Na hipótese do parágrafo anterior, sendo um dos cargos, emprego ou função exercido em outro órgão ou entidade, a
demissão lhe será comunicada.
Art. 134. Será cassada a aposentadoria ou a disponibilidade do inativo que houver praticado, na atividade, falta punível
com a demissão.
Art. 135. A destituição de cargo em comissão exercido por
não ocupante de cargo efetivo será aplicada nos casos de infração sujeita às penalidades de suspensão e de demissão.
Parágrafo único. Constatada a hipótese de que trata este
artigo, a exoneração efetuada nos termos do art. 35 será convertida em destituição de cargo em comissão.
Art. 136. A demissão ou a destituição de cargo em comissão, nos casos dos incisos IV, VIII, X e XI do art. 132, implica
a indisponibilidade dos bens e o ressarcimento ao erário, sem
prejuízo da ação penal cabível.
Art. 137. A demissão, ou a destituição de cargo em comissão por infringência do art. 117, incisos IX e XI, incompatibiliza o ex-servidor para nova investidura em cargo público federal, pelo prazo de 5 (cinco) anos.
Parágrafo único. Não poderá retornar ao serviço público
federal o servidor que for demitido ou destituído do cargo em
comissão por infringência do art. 132, incisos I, IV, VIII, X e
XI.
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Art. 138. Configura abandono de cargo a ausência intencional do servidor ao serviço por mais de trinta dias consecuti·
vos.
Art. 139. Entende-se por inassiduidade habitual a falta ao
serviço, sem causa justificada, por sessenta dias, interpoladamente, durante o período de doze meses.
Art. 140. O ato de imposição da penalidade mencionará
sempre o fundamento legal e a causa da sanção disciplinar.
Art. 141. As penalidades disciplinares serão aplicadas:
I - pelo Presidente da República, pelos Presidentes das
Casas do Poder Legislativo e dos Tribunais Federais e pelo
Procurador-Geral da República, quando se tratar de demissão e
cassação de aposentadoria ou disponibilidade de servidor vinculado ao respectivo Poder, órgão, ou entidade;
II - pelas autoridades administrativas de hierarquia imediatamente inferior àquelas mencionadas no inciso anterior
quando se tratar de suspensão superior a 30 (trinta) dias;
UI - pelo chefe da repartição e outras autoridades na forma dos respectivos regimentos ou regulamentos, nos casos de
advertência ou de suspensão de até 30 (trinta) dias;
IV - pela autoridade que houver feito a nomeação, quando se tratar de destituição de cargo em comissão.
Art. 142. A ação disciplinar prescreverá:
I - em 5 (cinco) anos, quanto às infrações puníveis com
demissão, cassação de aposentadoria ou disponibilidade e destituição de cargo em comissão;
U - em 2 (dois) anos, quanto à suspensão;
UI - em 180 (cento e oitenta) dias, quanto à advertência.
§ I? O prazo de prescrição começa a correr da data em que
o fato se tornou conhecido.
§ 2? Os prazos de prescrição previstos na lei penal
aplicam-se às infrações disciplinares capituladas também como
crime.
§ 3? A abertura de sindicância ou a instauração de processo disciplinar interrompe a prescrição, até a decisão final proferida por autoridade competente.
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§ 4? Interrompido o curso da prescrição, o prazo começará
a correr a partir do dia em que cessar a interrupção.

TÍTULO V
Do Processo Administrativo Disciplinar

CAPÍTULO I
Disposições Gerais
rtrt. 143. A autoridade que tiver ciência de irregularidade
no serviço público é obrigada a promover a sua apuração imediata, mediante sindicância ou processo administrativo disciplinar' assegurada ao acusado ampla defesa.
Art. 144. As denúncias sobre irregularidades serão objeto
de apuração, desde que contenham a identificação e o endereço
do denunciante e sejam formuladas por escrito, confirmada a
autenticidade.
Parágrafo único. Quando o fato narrado não configurar
evidente infração disciplinar ou ilícito penal. a denúncia será
arquivada, por falta de objeto.
Art. 145. Da sindicância poderá resultar:
I - arquivamento do processo;
II - aplicação de penalidade de advertência ou suspensão
de até 30 (trinta) dias;
III - instauração de processo disciplinar.
Parágrafo único. O prazo para conclusão da sindicância
não excederá 30 (trinta) dias, podendo ser prorrogado por igual
período, a critério da autoridade superior.
Art. 146. Sempre que o ilícito praticado pelo servidor ensejar a imposição de penalidade de suspensão por mais de 30
(trinta) dias, de demissão, cassação de aposentadoria ou disponibilidade, ou destituição de cargo em comissão, será obrigatória a instauração de processo disciplinar.

CAPÍTULO II
Do Afastamento Preventivo
Art. 147. Como medida cautelar e a fim de que o servidor
não venha a influir na apuração da irregularidade, a autoridade
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instauradora do processo disciplinar poderá determinar o seu
afastamento do exercício do cargo, pelo prazo de até 60 (sessenta) dias, sem prejuízo da remuneração.
Parágrafo único. O afastamento poderá ser prorrogado por
igual prazo, findo o qual cessarão os seus efeitos, ainda que não
concluído o processo.

CAPÍTULO III

Do Processo Disciplinar
Art. 148. O processo disciplinar é o instrumento destinado
a apurar responsabilidade de servidor por infração praticada no
exercício de suas atribuições, ou que tenha relação com as atribuições do cargo em que se encontre investido.
Art. 149. O processo disciplinar será conduzido por comissão composta de 3 (três) servidores estáveis designados pela autoridade competente, que indicará, dentre eles, o Presidente.
§ I? A comissão terá como Secretário servidor designado
pelo seu Presidente, podendo a indicação recair em um de seus
membros.
§ 2? Não poderá participar de comissão de sindicância ou
de inquérito, cônjuge, companheiro ou parente do acusado, consangüíneo ou afim, em linha reta ou colateral, até o terceiro
grau.

Art. 150. A comissão exercerá suas atividades com independência e imparcialidade, assegurado o sigilo necessário à
elucidação do fato ou exigido pelo interesse da administração.
Parágrafo único. As reuniões e as audiências das comissões terão caráter reservado.
Art. 151. O processo disciplinar se desenvolve nas seguintes fases:
I - instauração, com a publicação do ato que constituir
a comissão;
II - inquérito administrativo, que compreende instrução,
defesa e relatório;
III - julgamento.
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Art. 152. O prazo para a conclusão do processo disciplinar
não excederá 60 (sessenta) dias, contados da data de publicação
do ato que constituir a comissão. admitida a sua prorrogação
por igual prazo, quando as circunstâncias o exigirem.
§ I? Sempre que necessário, a comissão dedicará tempo
integral aos seus trabalhos, ficando seus membros dispensados
do ponto, até a entrega do relatório final.
§ 2? As reuniões da comissão serão registradas em atas
que deverão detalhar as deliberações adotadas.

Sessão I
Do Inquérito
Art. 153. O inquérito administrativo obedecerá ao princípio
do contraditório, assegurada ao acusado ampla defesa, com a uti-

lização dos meios e recursos admitidos em direito.
Art. 154. Os autos da sindicância integrarão o processo
disciplinar, como peça informativa da instrução.
Parágrafo único. Na hipótese de o relatório da sindicância
concluir que a infração está capitulada como ilícito penal, a autoridade competente encaminhará cópia dos autos ao Ministério
Público, independentemente da imediata instauração do processo disciplinar.
Art. 155. Na fase do inquérito, a comissão promoverá a tomada de depoimentos, acareações, investigações e diligências
cabíveis, objetivando a coleta de prova, recorrendo, quando necessário, a técnicos e peritos, de modo a permitir a completa
elucidação dos fatos.
Art. 156. E assegurado ao servidor o direito de acompanhar o processo pessoalmente ou por intermédio de procurador,
arrolar e reinquirir testemunhas, produzir provas e contraprovas e formular quesitos, quando se tratar de prova pericial.
§ I? O presidente da comissão poderá denegar pedidos
considerados impertinentes, meramente protelatórios, ou de nenhum interesse para o esclarecimento dos fatos.
§ 2? Será indeferido o pedido de prova pericial, quando a
comprovação do fato independer de conhecimento especial de
perito.
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Art. 157. As testemunhas serão intimadas a depor mediante mandado expedido pelo Presidente da comissão, devendo a
segunda via, com o ciente do interessado, ser anexado aos autos.
Parágrafo único. Se a testemunha for servidor público, a
expedição do mandado será imediatamente comunicada ao chefe
da repartição onde serve, com a indicação do dia e hora marcados para inquirição.
Art. 158. O depoimento será prestado oralmente e reduzido a termo, não sendo lícito à testemunha trazê-lo por escrito.
§ I? As testemunhas serão inquiridas separadamente.
§ 2? Na hipótese de depoimentos contraditórios ou que se
infirmem, proceder-se-á à acareação entre os depoentes.
Art. 159. Concluída a inquirição das testemunhas, a co-

missão promoverá o interrogatório do acusado, observados os
procedimentos previstos nos arts. 157 e 158.
§ I? No caso de mais de um acusado, cada um deles será
ouvido separadamente, e sempre que divergirem em suas declarações sobre fatos ou circunstâncias, será promovida a acareação entre eles.
§ 2? O procurador do acusado poderá assistir ao interrogatório, bem corno à inquirição das testemunhas, sendo-lhe vedado interferir nas perguntas e respostas, facultando-se-lhe, porém, reinquiri-Ias, por intermédio do presidente da comissão.
Art. 160. Quando houver dúvida sobre a sanidade mental
do acusado, a comissão proporá à autoridade competente que
ele seja submetido a exame por junta médica oficial, da qual
participe pelo menos um médico psiquiatra.
Parágrafo único. O incidente de sanidade mental será processado em auto apartado e apenso ao processo principal, após
a expedição do laudo pericia!.
Art. 161. Tipificada a infração disciplinar, será formulada
a indiciação do servidor, com a especificação dos fatos a ele imputados e das respectivas provas.
§ I? O indiciado será citado por mandado expedido pelo
presidente da comissão para apresentar defesa escrita, no prazo
de 10 (dez) dias, assegurando-se-lhe vista do processo na repartição.
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§ 2? Havendo dois ou mais indiciados, o prazo será comum e de 20 (vinte) dias.
§ 3? O prazo de defesa poderá ser prorrogado pelo dobro,
para diligências reputadas indispensáveis.
§ 4? No caso de recusa do indiciado em apor o ciente na
cópia da citação, o prazo para defesa contar-se-á da data declarada, em termo próprio. pelo membro da comissão que fez a citação, com a assinatura de 2 (duas) testemunhas.

Art. 162. O indiciado que mudar de residência fica obrigado a comunicar à comissão o lugar onde poderá ser encontrado.
Art. 163. Achando-se o indiciado em lugar incerto e não
sabido, será citado por edital, publicado no Diário Oficial da
União e em jornal de grande circulação na localidade do último
domicílio conhecido, para apresentar defesa.
Parágrafo urnco. Na hipótese deste artigo, o prazo para
defesa será de 15 (quinze) dias a partir da última publicação do
edital.
Art. 164. Considerar-se-á revel o indiciado que, regularmente citado, não apresentar defesa no prazo legal.
§ I? A revelia será declarada, por termo, nos autos do processo e devolverá o prazo para a defesa.
§ 2? Para defender o indiciado revel, a autoridade instauradora do processo designará um servidor como defensor dativo, ocupante de cargo de nível igualou superior ao do indiciado.
Art. 165. Apreciada a defesa, a comissão elaborará relatório minucioso, onde resumirá as peças principais dos autos e
mencionará as provas em que se baseou para formar a sua convicção.
§ I? O relatório será sempre conclusivo quanto à inocência
ou à responsabilidade do servidor.
§ 2? Reconhecida a responsabilidade do servidor, a comissão indicará o dispositivo legal ou regulamentar transgredido,
bem como as circunstâncias agravantes ou atenuantes.
Art. 166. O processo disciplinar, com o relatório da comissão, será remetido à autoridade que determinou a sua instauração, para julgamento.
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Seção II
Do Julgamento
Art. 167. No prazo de 20 (vinte) dias, contados do recebimento do processo, a autoridade julgadora proferirá a sua decisão.

§ I? Se a penalidade a ser aplicada exceder a alçada da
autoridade instauradora do processo, este será encaminhado à
autoridade competente, que decidirá em igual prazo.
§ 2? Havendo mais de um indiciado e diversidade de sanções, o julgamento caberá à autoridade competente para a imposição da pena mais grave.
§ 3? Se a penalidade prevista for a demissão ou cassação
de aposentadoria ou disponibilidade, o julgamento caberá às autoridades de que trata o inciso 1 do art. 141.
Art. 168. O julgamento acatará o relatório da comissão,
salvo quando contrário às provas dos autos.
Parágrafo único. Quando o relatório da comissão contrariar as provas dos autos, a autoridade julgadora poderá motivadamente, agravar a penalidade proposta, abrandá-la ou isentar
o servidor de responsabilidade.

Art. 169. Verificada a existência de VICIO insanável, a autoridade julgadora declarará a nulidade total ou parcial do processo e ordenará a constituição de outra comissão, para instauração de novo processo.
§ I? O julgamento fora do prazo legal não implica nulidade do processo.
§ 2? A autoridade julgadora que der causa à prescrição de
que trata o art. 142, § 2?, será responsabilizada na forma do
Capítulo IV do Título IV.
Art. 170. Extinta a punibilidade pela prescrição, a autoridade julgadora determinará o registro do fato nos assentamentos individuais do servidor.
Art. 171. Quando a infração estiver capitulada como crime, o processo disciplinar será remetido ao Ministério Público
para instauração da ação penal, ficando trasladado na repartição.
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Art. 172. O servidor que responder a processo disciplinar,
só poderá ser exonerado a pedido, ou aposentado voluntariamente, após a conclusão do processo e o cumprimento da penalidade, acaso aplicada.
Parágrafo único. Ocorrida a exoneração de que trata o parágrafo único, inciso I do art. 34, o ato será convertido em de-

missão, se for o caso.
Art. 173. Serão assegurados transporte e diárias:
I ~ ao servidor convocado para prestar depoimento fora
da sede de sua repartição, na condição de testemunha, denunciado ou indiciado;
II - aos membros da comissão e ao secretário, quando
obrigados a se deslocarem da sede dos trabalhos para a realização de missão essencial ao esclarecimento dos fatos.

Seção III
Da Revisão do Processo
Art. 174. O processo disciplinar poderá ser revisto, a qualquer tempo, a pedido ou de ofício, quando se aduzirem fatos novos ou circunstâncias suscetíveis de justificar a inocência do
punido ou a inadequação da penalidade aplicada.
§ I? Em caso de falecimento, ausência ou desaparecimento
do servidor, qualquer pessoa da família poderá requerer a revisão do processo.
§ 2? No caso de incapacidade mental do servidor, a revisão será requerida pelo respectivo curador.

Art. 175.
requerente.

No processo revisional, o ônus da prova cabe ao

Art. 176. A simples alegação de injustiça da penalidade
não constitui fundamento para a revisão, que requer elementos
novos, ainda não apreciados no processo originário.
Art. 177 O requerimento de revisão do processo será dirigido ao Ministro de Estado ou autoridade equivalente, que, se
autorizar a revisão, encaminhará o pedido ao dirigente do órgão
ou entidade onde se originou o processo disciplinar.
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Parágrafo umco. Deferida a petição, a autoridade competente providenciará a constituição de comissão, na forma do art.
149.
Art. 178. A revisão correrá em apenso ao processo originário.
Parágrafo urnco. Na petição inicial, o 'requerente pedirá
dia e hora para a produção de provas e inquirição das testemunhas que arrolar.
Art. 179. A comissão revisora terá 60 (sessenta) dias para
a conclusão dos trabalhos.
Art. 180. Aplicam-se aos trabalhos da comissão revisora,
no que couber, as normas e procedimentos próprios da comissão
do processo disciplinar.
Art. 181. O julgamento caberá à autoridade que aplicou a
penalidade, nos termos do art. 141.
Parágrafo único. O prazo para julgamento será de 20 (vinte) dias, contados do recebimento do processo, no curso do qual
a autoridade julgadora poderá determinar diligências.
Art.182. Julgada procedente a revisão, será declarada sem
efeito a penalidade aplicada, restabelecendo-se todos os direitos
do servidor, exceto em relação à destituição do cargo em comissão, que será convertida em exoneração.
Parágrafo único. Da revisão do processo não poderá resultar agravamento de penalidade.
TÍTULO VI
Da Seguridade Social do Servidor
CAPÍTULO I
Disposições Gerais
Art. 183. A União manterá Plano de Seguridade Social para o servidor e sua família.
Art. 184. O Plano de Seguridade Social visa a dar cobertura aos riscos a que estão sujeitos o servidor e sua família, e
compreende um conjunto de benefícios e ações que atendam às
seguintes finalidades:
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I - garantir meios de subsistência nos eventos de doença, invalidez, velhice, acidente em serviço, inatividade, falecimento e reclusão:
II - proteção à maternidade, à adoção e à paternidade;
III - assistência à saúde.
Parágrafo único. Os benefícios serão concedidos ·n08 termos e condições definidos em regulamento, observadas as disposições desta lei.
Art. 185. Os benefícios do Plano de Seguridade Social do
servidor compreendem:
I - quanto ao servidor:
a) aposentadoria;
b) auxílio-natalidade;
c) salário-família;
d) licença para tratamento de saúde;
e) licença à gestante, à adotante e licença-paternidade;
f) licença por acidente em serviço;
g) assistência à saúde;
h) garantia de condições individuais e ambientais de trabalho satisfatórias;
II - quanto ao dependente:
a) pensão vitalícia e temporária;
b) auxílio-funeral;
c) auxílio-reclusão;
d) assistência à saúde.
§ I? As aposentadorias e pensões serão concedidas e mantidas pelos órgãos ou entidades aos quais se encontram vinculados os servidores, observado o disposto nos arts. 189 e 224.
§ 2? O recebimento indevido de benefícios havidos por
fraude, dolo ou má-fé, implicará devolução ao erário do total
auferido, sem prejuízo da ação penal cabível.
CAPÍTULO II
Dos Benefícios

Seção I
Art. 186.

Da Aposentadoria
O servidor será aposentado:
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I - por invalidez permanente, sendo os proventos integrais quando decorrente de acidente em serviço, moléstia profissional ou doença grave, contagiosa ou incurável, especificada
em lei, e proporcionais nos demais casos;
II - compulsoriamente, aos setenta anos de idade, com
proventos proporcionais ao tempo de serviço;
III - voluntariamente:
a) aos 35 (trinta e cinco) anos de serviço, se homem, e aos
30 (trinta) se mulher, com proventos integrais;
b) aos 30 (trinta) anos de efetivo exercicio em funções de
magistério, se professor, e 25 (vinte e cinco) se professora, com
proventos integrais;
c) aos 30 (trinta) anos de serviço, se homem, e aos 25 (vinte e cinco) se mulher, com proventos proporcionais a esse tempo;
d) aos 65 (sessenta e cinco) anos de idade, se homem, e aos
60 (sessenta) se mulher, com proventos proporcionais ao tempo
de serviço.

§ I? Consideram-se doenças graves, contagiosas ou incuráveis, a que se refere o inciso I deste artigo, tuberculose ativa,
alienação mental, esclerose múltipla, neoplasia maligna, cegueira posterior ao ingresso no serviço público, hanseníase, cardiopatia grave, doença de Parkinson, paralisia irreversível e incapacitante, espondiloartrose anquilosante, nefropatia grave, estados avançados do mal de Paget (osteíte deformante), Sindrome
de Imunodeficiência Adquirida (Aids), e outras que a lei indicar, com base na medicina especializada.
§ 2? Nos casos de exercício de atividades consideradas insalubres ou perisosas, bem como nas hipóteses previstas no art.
71, a aposentadoria de que trata o inciso IH a e c, observará o
disposto em lei específica.

Art. 187. A aposentadoria compulsória será automática, e
declarada por ato, com vigência a partir do dia imediato àquele
em que o servidor atingir a idade-limite de permanência no serviço ativo.
Art. 188. A aposentadoria voluntária ou por invalidez vigorará a partir da data da publicação do respectivo ato.
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§ I? A aposentadoria por invalidez será precedida de licença para tratamento de saúde, por período não excedente a 24
(vinte e quatro) meses.
§ 2? Expirado o período de licença e não estando em condições de reassumir o cargo ou de ser readaptado, o servidor será aposentado.
§ 3? O lapso de tempo compreendido entre o término da licença e a publicação do ato da aposentadoria será considerado
como de prorrogação da licença.

Art. 189. O provento da aposentadoria será calculado com
observância do disposto no § 3? do art. 41, e revisto na mesma
data e proporção, sempre que se modificar a remuneração dos
servidores em atividade.
Parágrafo único. São estendidos aos inativos quaisquer
benefícios ou vantagens posteriormente concedidas aos servidores em atividade, inclusive quando decorrentes de transformação ou reclassificação do cargo ou função em que se deu a aposentadoria.
Art. 190. O servidor aposentado com provento proporcionai ao tempo de serviço, se acometido de qualquer das moléstias especificadas no art. 186, § I?, passará a perceber provento
integral.
Art. 191. Quando proporcional ao tempo de serviço, o provento não será inferior a 1/3 (um terço) da remuneração da atividade.
Art. 192. (Vetado).
Art. 193. (Vetado).
Art. 194. Ao servidor aposentado será paga a gratificação
natalina, até o dia vinte do mês de dezembro, em valor equivalente ao respectivo provento, deduzido o adiantamento recebido.
Art. 195. Ao ex-combatente que tenha efetivamente participado de operações bélicas, durante a Segunda Guerra Mundial, nos termos da Lei n:' 5.315 111, de 12 de setembro de 1967,
será concedida aposentadoria com provento integral, aos 25
(vinte e cinco) anos de serviço efetivo.
(1) Coleção das Leis. Brasília, (5):15, jul./set. 1967.
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Seção 11
Do Auxílio-Natalidade
Art. 196. O auxílio-natalidade é devido à servidora por
motivo de nascimento de filho, em quantia equivalente ao menor vencimento do serviço público, inclusive no caso de natimorto.
§ 1? Na hipótese de parto múltiplo, o valor será acrescido
de 50% (cinqüenta por cento), por nascituro.
§ 2? O auxílio será pago ao cônjuge ou companheiro servidor público, quando a parturiente não for servidora.

Seção In
Do Salário-Família
Art. 197. O salário-família é devido ao servidor ativo ou
ao inativo, por dependente econômico.
Parágrafo único. Consideram-se dependentes econômicos
para efeito de percepção de salário-família:
I - o cônjuge ou companheiro e os filhos, inclusive os
enteados até 21 (vinte e um) anos de idade ou, se estudante, até
24 (vinte e quatro) anos ou, se inválido, de qualquer idade;
II - o menor de 21 (vinte e um) anos que, mediante autorização judicial, viver na companhia e às expensas do servidor,
ou do inativo;
IH - a mãe e o pai sem economia própria.
Art. 198. Não se configura a dependência econômica quando o beneficiário do salário-família perceber rendimento do trabalho ou de qualquer outra fonte, inclusive pensão ou provento
da aposentadoria, em valor igualou superior ao salário-mínimo.
Art. 199. Quando o pai e mãe forem servidores públicos e
viverem em comum, o salário-família será pago a um deles;
quando separados, será pago a um e outro, de acordo com a distribuição dos dependentes.
Parágrafo único. Ao pai e à mãe equiparam-se o padrasto,
a madrasta e, na falta destes, os representantes legais dos incapazes.
Art. 200. O salário-família não está sujeito a qualquer tributo, nem servirá de base para qualquer contribuição, inclusive
para a Previdência Social.
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Art. 201. O afastamento do cargo efetivo, sem remuneração, não acarreta a suspensão do pagamento do salário-famflia.
Seção IV
Da Licença para Tratamento de Saúde
Art. 202. Será concedida ao servidor licença para tratamento de saúde, a pedido ou de ofício, com base em perícia médica, sem prejuízo da remuneração a que fizer jus.
Art. 203. Para licença até 30 (trinta) dias, a inspeção será
feita por médico do setor de assistência do órgão de pessoal 8,
se por prazo superior, por junta médica oficial.
§ I? Sempre que necessário, a inspeção médica será realizada na residência do servidor ou no estabelecimento hospitalar
onde se encontrar internado.
§ 2? Inexistindo médico do órgão ou entidade no local onde se encontra o servidor, será aceito atestado passado por médico particular.
§ 3? No caso do parágrafo anterior, o atestado só produzirá efeitos depois de homologado pelo setor médico do respectivo
órgão ou entidade.
Art. 204. Findo o prazo da licença, o servidor será submetido a nova inspeção médica, que concluirá pela volta ao serviço, pela prorrogação da licença ou pela aposentadoria.
Art. 205. O atestado e o laudo da junta médica não se referirão ao nome ou natureza da doença, salvo quando se tratar de
lesões produzidas por acidente em serviço, doença profissional
ou qualquer das doenças especificadas no art. 186, § 1?
Art. 206. O servidor que apresentar indicios de lesões orgânicas ou funcionais será submetido a inspeção médica.
Seção V
Da Licença à Gestante, à Adotante
e da Licença-Paternidade
Art. 207. Será concedida licença à servidora gestante por
120 (cento e vinte) dias consecutivos, sem prejuízo da remuneração.
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§ I? A licença poderá ter início no primeiro dia do nono
mês de gestação, salvo antecipação por prescrição médica.
§ 2? No caso de nascimento prematuro, a licença terá
início a partir do parto.
§ 3? No caso de natimorto, decorridos 30 (trinta) dias do
evento, a servidora será submetida a exame médico, e se julgada apta, reassumirá o exercício.
§ 4? No caso de aborto atestado por médico oficial, a servidora terá direito a 30 (trinta) dias de repouso remunerado.
Art. 208. Pelo nascimento ou adoção de filhos, o servidor
terá direito à licença-paternidade de 5 (cinco) dias consecutivos.

Art. 209. Para amamentar o próprio flho, até a idade de
seis meses, a servidora lactante terá direito, durante a jornada
de trabalho, a uma hora de descanso, que poderá ser parcelada
em dois períodos de meia hora.
Art. 210. A servidora que adotar ou obtiver guarda judicial de criança até 1 (um) ano de idade, serão concedidos 90 (noventa) dias de licença remunerada.
Parágrafo único. No caso de adoção ou guarda judicial de
criança com mais de 1 (um) ano de idade, o prazo de que trata
este artigo será de 30 (trinta) dias.

Seção VI
Da Licença por Acidente em Serviço
Art. 211. Será licenciado, com remuneração integral, o servidor acidentado em serviço.
Art. 212. Configura acidente em serviço o dano físico ou
mental sofrido pelo servidor, que se relacione, mediata ou imediatamente, com as atribuições do cargo exercido.
Parágrafo único.

Equipara-se ao acidente em serviço o da-

no:
I - decorrente de agressâo sofrida e não provocada pelo
servidor no exercício do cargo;
II - sofrido no percurso da residência para o trabalho e
vice-versa.
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Art. 213. O servidor acidentado em serviço que necessite
de tratamento especializado poderá ser tratado em instituição
privada, à conta de recursos públicos.
Parágrafo único. O tratamento recomendado por junta médica oficial constitui medida de exceção e somente será admissível quando inexistirem meios e recursos adequados em
instituição pública.
Art. 214. A prova do acidente será feita no prazo de 10
(dez) dias, prorrogável quando as circunstâncias o exigirem.

Seção VII
Da Pensão
Art. 215. Por morte do servidor, os dependentes fazem jus
a uma pensão mensal de valor correspondente ao da respectiva
remuneração ou provento, a partir da data do óbito, observado
o limite estabelecido no art. 42.
Art. 216. As pensões distinguem-se, quanto à natureza,
em vitalícias e temporárias.
§ I? A pensão vitalícia é composta de cota ou cotas permanentes, que somente se extinguem ou revertem com a morte
de seus beneficiários.
§ 2? A pensão temporária é composta de cota ou cotas que
podem se extinguir ou reverter por motivo de morte, cessação
de invalidez ou maioridade do beneficiário.
Art. 217. São beneficiários das pensões:
I - vitalícia:
a) o cônjuge:
b) a pessoa desquitada, separada judicialmente ou divorciada, com percepção de pensão alimentícia;
c) o companheiro ou companheira designado que comprove
união estável como entidade familiar;
d) a mãe e o pai que comprovem dependência econômica do
servidor;
e) a pessoa designada, maior de 60 (sessenta) anos e a pessoa portadora de deficiência, que vivam sob a dependência econômica do servidor;
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II - temporária:
a) os filhos, ou enteados, até 21 (vinte e um) anos de idade,
ou, se inválidos, enquanto durar a invalidez;
b) o menor sob guarda ou tutela até 21 (vinte e um) anos de
idade;
c) o irmão órfão, até 21 (vinte e um) anos, e o inválido, enquanto durar a invalidez, que comprovem dependência econômica do servidor;
d) a pessoa designada que viva na dependência econômica
do servidor, até 21 (vinte e um) anos, ou, se inválida, enquanto
durar a invalidez.
§ I? A concessão de pensão vitalícia aos beneficiários de
que tratam as alíneas a e c do inciso I deste artigo exclui desse
direito os demais beneficiários referidos nas alíneas d e e.
§ 2? A concessão da pensão temporária aos beneficiários
de que tratam as alíneas a e b do inciso II deste artigo exclui
desse direito os demais beneficiários referidos nas alíneas c e d.
Art. 218. A pensão será concedida integralmente ao titular
da pensão vitalícia. exceto se existirem beneficiários da pensão
temporária.
§ I? Ocorrendo habilitação de vários titulares à pensão vitalícia, o seu valor será distribuído em partes iguais entre os
beneficiários habilitados.
§ 2? Ocorrendo habilitação às pensões vitalícia e temporária, metade do valor caberá ao titular ou titulares da pensão vitalícia, sendo a outra metade rateada em partes iguais, entre os
titulares da pensão temporária.
§ 3? Ocorrendo habilitação somente à pensão temporária,
o valor integral da pensão será rateado, em partes iguais, entre
os que se habilitarem.
Art. 219. A pensão poderá ser requerida a qualquer tempo, prescrevendo tão-somente as prestações exigíveis há mais
de 5 (cinco) anos.
Parágrafo único. Concedida a pensão, qualquer prova posterior ou habil itação tardia que implique exclusão de beneficiário ou redução de pensão só produzirá efeitos a partir da data
em que for oferecida.
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Art. 220. Não faz jus à pensão o beneficiário condenado
pela prática de crime doloso de que tenha resultado a morte do
servidor.
Art. 221. Será concedida pensão provisória por morte presumida do servidor, nos seguintes casos:
I - declaração de ausência, pela autoridade judiciária
competente;
II - desaparecimento em desabamento, inundação, incêndio ou acidente não caracterizado como em serviço;
IH - desaparecimento no desempenho das atribuições do
cargo ou em missão de segurança.
Parágrafo único. A pensão provisória será transformada
em vitalícia ou temporária, conforme o caso, decorridos 5 (cinco) anos de sua vigência, ressalvado o eventual reaparecimento
do servidor, hipótese em que o benefício será automaticamente
cancelado.
Art. 222. Acarreta perda da qualidade de beneficiário:
I - o seu falecimento;
II - a anulação do casamento, quando a decisão ocorra
após a concessão da pensão ao cônjuge;
III - a cessação de invalidez, em se tratando de beneficiário inválido;
IV - a maioridade de filho, irmão órfão ou pessoa designada, aos 21 (vinte e um) anos de idade;
V - a acumulação de pensão na forma do art. 225;
VI - a renúncia expressa.
Art. 223. Por morte ou perda da qualidade de beneficiário,
a respectiva cota reverterá:
I - da pensão vitalícia para os remanescentes desta pensão ou para os titulares da pensão temporária, se não houver
pensionista remanescente da pensão vitalícia;
11 - da pensão temporária para os co-beneficiários ou, na
falta destes, para o beneficiário da pensão vitalícia.
Art. 224. As pensões serão automaticamente atualizadas
na mesma data e na mesma proporção dos reajustes dos vencimentos dos servidores, aplicando-se o disposto no parágrafo
único do art. 189.
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Art. 225. Ressalvado o direito de opção, é vedada a percepção cumulativa de mais de duas pensões.

Seção VIII
Do Auxílio-Funeral
Art. 226. O auxílio-funeral é devido à família do servidor
falecido na atividade ou aposentado, em valor equivalente a um
mês da remuneração ou provento.
§ I? No caso de acumulação legal de cargos, o auxílio será
pago somente em razão do cargo de maior remuneração.
§ 2? (Vetado).
§ 3? O auxílio será pago no prazo de 48 (quarenta e oito)
horas, por meio de procedimento sumaríssimo, à pessoa da
família que houver custeado o funeral.

Art. 227. Se o funeral for custeado por terceiro, este será
indenizado, observado o disposto no artigo anterior.
Art. 228. Em caso de falecimento de servidor em serviço
fora do local de trabalho, inclusive no exterior, as despesas de
transporte do corpo correrão à conta de recursos da União, autarquia ou fundação pública.

Seção IX
Do Auxílio-Reclusão
Art. 229. A família do servidor ativo é devido o auxílioreclusão, nos seguintes valores:
I - dois terços da remuneração, quando afastado por motivo de prisão. em flagrante ou preventiva, determinada pela
autoridade competente, enquanto perdurar a prisão;
II - metade da remuneração, durante ° afastamento, em
virtude de condenação, por sentença definitiva, a pena que não
determina a perda de cargo.
§ I? Nos casos previstos no inciso I deste artigo, o servidor terá direito à integralização da remuneração, desde que absolvido.
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§ 2? O pagamento do auxílio-reclusão cessará a partir do
dia imediato àquele em que o servidor for posto em liberdade,
ainda que condicional.

CAPÍTULO III
Da Assistência à Saúde
Art. 230. A assistência à saúde do servidor, ativo ou inatie de sua família, compreende assistência médica, hospitalar,
odontológica, psicológica e farmacêutica, prestada pelo Sistema
Único de Saúde ou diretamente pelo órgão ou entidade ao qual
estiver vinculado o servidor, ou, ainda, mediante convênio, na
forma estabelecida em regulamento.
VO,

CAPÍTULO IV
Do Custeio
Art. 231. O Plano de Seguridade Social do servidor será
custeado com o produto da arrecadação de contribuições sociais
obrigatórias dos servidores dos três Poderes da União, das autarquias e das fundações públicas.
§ 1? A contribuição do servidor, diferenciada em função
da remuneração mensal, bem como dos órgãos e entidades, será
fixada em lei.
§ 2? (Vetado).
TÍTULO VII
CAPÍTULO ÚNICO
Da Contratação Temporária
de Excepcional Interesse Público
Art. 232. Para atender a necessidades temporárias de excepcional interesse público, poderão ser efetuadas contratações
de pessoal por tempo determinado, mediante contrato de locação de serviços.
Art. 233. Consideram-se como de necessidade temporária
de excepcional interesse público as contratações que visem a:
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combater surtos epidêmicos;
I
II
fazer recenseamento;
In
atender a situações de calamidade pública;
IV
substituir professor ou admitir professor visitante,
inclusive estrangeiro;
V - permitir a execução de serviço por profissional de
notória especialização. inclusive estrangeiro, nas áreas de pesquisa cienfífica e tecnológica;
VI - atender a outras situações de urgência que vierem a
ser definidas em lei.
§ I? As contratações de que trata este artigo terão dotação
específica e obedecerão aos seguintes prazos:
I
nas hipóteses dos incisos I, In e VI, seis meses;
n
na hipótese do inciso n, doze meses;
111
nas hipóteses dos incisos IV e V, até quarenta e oito
meses.
§ 2? Os prazos de que trata o parágrafo anterior são improrrogáveis.
§ 3? O recrutamento será feito mediante processo seletivo
simplificado, sujeito a ampla divulgação em jornal de grande
circulação, exceto nas hipóteses dos incisos In e VI.
Art. 234. É vedado o desvio de função de pessoa contratada na forma deste título, bem como sua recontratação, sob pena
de nulidade do contrato e responsabilidade administrativa e civil da autoridade contratante.
Art. 235. Nas contratações por tempo determinado, serão
observados os padrões de vencimentos dos planos de carreira
do órgão ou entidade contratante, exceto na hipótese do inciso
V do art. 233, quando serão observados os valores do mercado
de trabalho.
TÍTULO VIII
CAPÍTULO ÚNICO
Das Disposições Gerais
Art. 236. O Dia do Servidor Público será comemorado a
vinte e oito de outubro.
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Art. 237. Poderão ser instituídos, no âmbito dos Poderes
Executivo, Legislativo e Judiciário, os seguinte incentivos funcionais, além daqueles já previstos nos respectivos planos de

carreira:
I - prêmios pela apresentação de idéias, inventos ou trabalhos que favoreçam o aumento de produtividade e a redução
dos custos operacionais;
II - concessão de medalhas, diplomas de honra ao mérito,
condecoração e elogio.
Art. 238. Os prazos previstos nesta lei serão contados em
dias corridos, excluindo-se o dia do começo e incluindo-se o do
vencimento, ficando prorrogado, para o primeiro dia útil seguinte, o prazo vencido em dia em que não haja expediente.
Art. 239. Por motivo de crença religiosa ou de convicção
filosófica ou política, o servidor não poderá ser privado de
quaisquer dos seus direitos, sofrer discriminação em sua vida
funcional, nem eximir-se do cumprimento de seus deveres.
Art. 240. Ao servidor público civil é assegurado, nos termos da Constituição Federal, o direito à livre associação sindical e os seguintes direitos, entre outros, dela decorrentes:
aI de ser representado pelo sindicato, inclusive como substituto processual;
b I de inamovibilidade do dirigente sindical, até um ano
após o final do mandato, exceto se a pedido;
c) de descontar em folha, sem ônus para a entidade sindical
a que for filiado, o valor das mensalidades e contribuições definidas em assembléia geral da categoria;
di (Vetado).
e) (Vetado).
Art. 241. Consideram-se da família do servidor, além do
cônjuge e filhos, quaisquer pessoas que vivam às suas expensas
e constem do seu assentamento individual.
Parágrafo único. Equipara-se ao cônjuge a companheira
ou companheiro, que comprove união estável como entidade familiar.
Art. 242. Para os fins desta lei, considera-se sede o município onde a repartição estiver instalada e onde o servidor tiver exercício, em caráter permanente.
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TÍTULO IX
CAPÍTULO ÚNICO
Das Disposições Transitórias e Finais
Art. 243. Ficam submetidos ao regime jurídico instituído
por esta lei, na qualidade de servidores públicos, os servidores
dos Poderes da União, dos ex-Territórios, das autarquias, inclusive as em regime especial, e das fundações públicas, regidos
pela Lei n:' 1.711(21, de 28 de outubro de 1952 - Estatuto dos
Funcionários Públicos Civis da União, ou pela Consolidação
das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei n" 5.452 131, de
I? de maio de 1943, exceto os contratados por prazo determinado, cujos contratos não poderão ser prorrogados após o vencimento do prazo de prorrogação.
§ I? Os empregos ocupados pelos servidores incluídos no
regime instituído por esta lei ficam transformados em cargos,
na data de sua publicação.
§ 2? As funções de confiança exercidas por pessoas não
integrantes de tabela permanente do órgão ou entidade onde
têm exercício ficam transformadas em cargos em comissão, e
mantidas enquanto não for implantado o plano de cargos dos
órgãos ou entidades na forma da lei.
§ 3? As Funções de Assessoramento Superior (F AS), exercidas por servidor integrante de quadro ou tabela de pessoal, ficam extinta na data da vigência desta lei.
§ 4?
§ 5?

(Vetado).
O regime jurídico desta lei é extensivo aos serventuários da Justiça, remunerados com recursos da União, no que
couber.
§ 6? Os empregos dos servidores estrangeiros com estabilidade no serviço público, enquanto não adquirirem a nacionalidade brasileira, passarão a integrar tabela em extinção, do respectivo órgão ou entidade, sem prejuízo dos direitos inerentes
(2) Coleção das Leis. Rio de Janeiro, (7):25, out./dez. 1952.
(3) Coleção das Leis. Rio de Janeiro, (3):132, abr.Ziun. 1943.
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aos planos de carreira aos quais se encontrem vinculados os
empregos.
Art. 244. Os adicionais por tempo de serviço, já concedidos aos servidores abrangidos por esta lei, ficam transformados
em anuênio.
Art. 245. A licença especial disciplinada pelo art. 116 da
Lei n? 1.711, de 1952, ou por outro diploma legal, fica transformada em licença-prêmio por assiduidade, na forma prevista nos
arts. 87 a 90.
Art. 246. (Vetado).
Art. 247. Para efeito do disposto no § 2? do art. 231, haverá ajuste de contas com a Previdência Social, correspondente ao
período de contribuição por parte dos servidores celetistas
abrangidos pelo art. 243.
Art. 248. As pensões estatutárias, concedidas até a vigência desta lei, passam a ser mantidas pelo órgão ou entidade de
origem do servidor.
Art. 249. Até a edição da lei prevista no § I? do art. 231,
os servidores abrangidos por esta lei contribuirão na forma e
nos percentuais atualmente estabelecidos para o servidor civil
da União conforme regulamento próprio.
Art. 250. (Vetado).
Art. 251. Enquanto não for editada a Lei Complementar
de que trata o art. 192 da Constituição Federal, os servidores do
Banco Central do Brasil continuarão regidos pela legislação em
vigor à data da publicação desta lei.
Art. 252. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos financeiros a partir do primeiro dia do mês
subseqüente.
Art. 253. Ficam revogadas a Lei n:' 1.711, de 28 de outubro
de 1952, e respectiva legislação complementar, bem como as demais disposições em contrário.
Brasília, 11 de dezembro de 1990; 169? da Independência e
102? da República.
FERNANDO COLLOR

Jarbas Passarinho
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 182(6, t.1):3447-3603, nov./dez. 1990.
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LEI N? 8.113, DE 12 DE DEZEMBRO DE 1990
Dispõe sobre a natureza jurídica do
Instituto Brasileiro do Patrimônio Cultural
(IBPC) e da Bíbliotece Nacional.

Faço saber que o PRESIDENTE DA REPÚBLICA adotou
a Medida Provisória n? 264 (1 ), de 1990, que o Congresso N acionai aprovou, e eu, NELSON CARNEIRO, Presidente do Senado
Federal, para os efeitos do disposto no parágrafo único do art.
62 da Constituição Federal, promulgo a seguinte lei:
Art. 1~ E atribuída a natureza jurídica de autarquia ao
Instituto Brasileiro do Patrimônio Cultural (IBPC), a que se refere o inciso II do art. 2? da Lei n? 8.029 121, de 12 de abril de
1990.
Art. 2? E atribuída à Biblioteca Nacional, a que se refere
o inciso III do art. 2? da Lei n? 8.029, de 12 de abril de 1990, a
natureza jurídica de fundação.
Art. 3? As relações jurídicas decorrentes das Medidas
Provisórias nvs 206131, de 8 de agosto de 1990, 221(4 ) de 6 de setembro de 1990, e 242151, de 10 de outubro de 1990, serão disciplinadas pelo Congresso Nacional, nos termos do disposto no parágrafo único do art. 62 da Constituição.
Art. 4? Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Senado Federal, 12 de dezembro de 1990; 169? da Independência e 102? da República.
NELSON CARNEIRO
LEI N? 8.114, DE 12 DE DEZEMBRO DE 1990
Dispõe sobre a organização e custeio da
Seguridade Social e altera a legislação de
benefícios da Previdência Social.
(1) V. pág. 3612 deste volume.

(2) Coleção das Leis.
(3) Coleção das Leis.
(4) Coleção das Leis.
(5) Coleção das Leis.

Brasília, 182(2, t.1):768, mar./abr. 1990.
Brasília, 182(4):2504, jul./ago. 1990.
Brasília, 182(5):2915, set./out. 1990.
Brasília, 182(5):2961, set.lout. 1990.
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o PRESIDENTE DA REPÚBLICA, faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte lei:
Art. I? (Vetado).
Art. 2? (Vetado).
Art. 3? (Vetado).
Art. 4? (Vetado).
Art. 5? E devido abono anual ao segurado e ao dependente
da Previdência Social Urbana e Rural que, durante o ano, recebeu o auxílio-acidente, auxílio-doença ou aposentadoria, pensão
ou auxílio-reclusão.
Parágrafo único. A partir de 1990 o abono anual será calculado, no que couber, da mesma forma que a gratificação de
natal dos trabalhadores, tendo por base o valor da renda mensal do benefício do mês de dezembro de cada ano.
Art. 6? . (Vetado).
Art. 7? (Vetado).
Art. 8? (Vetado).
Art. 9? (Vetado).
Art. 10. (Vetado).
Art. 11. A partir do exercicio financeiro de 1991, as instituições referidas no art. I? do Decreto-Lei n? 2.426 111, de 7 de
abril de 1988, pagarão a contribuição prevista no art. 3? da Lei
n? 7.689 121, de 15 de dezembro de 1988, à alíquota de quinze por
cento.
Art. 12. Aplica-se a legislação pertinente no que não contrariar o disposto nesta lei.
Art. 13. As relações jurídicas decorrentes da Medida Provisória n? 225 13), de 18 de setembro de 1990, serão disciplinadas
pelo Congresso Nacional. nos termos do disposto no parágrafo
único do art. 62 da Constituição.
Art. 14. No prazo de sessenta dias será expedido decreto
para regulamentar o disposto nesta lei.
(1) Coleção das Leis. Brasília, (3):8, abr./jun. 1988.
(2) Coleção das Leis. Brasília, (7):73, out./ dez. 1988.
(3) Coleçeo das Leis. Brasília, 182(5):2949, set./out. 1990.
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Art. 15. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação
e vigerá até a implantação dos novos planos de benefícios e custeio, nos termos dos arts. 58 e 59 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias.
Art. 16. (Vetado).
Brasilia, 12 de dezembro de 1990; 169? da, Independência e
102? da República.
FERNANDO COLLOR
Zélia M. Cardoso de Mello
Antonio Magri
LEI N? 8.115, DE 12 DE DEZEMBRO DE 1990 1*1
Autoriza o Poder Executivo a. abrir 80S
Orçamentos da União crédito especial no
valor Cr$104. 000. 000, 00, para os fins que especifica.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte lei:
Art. I? É o Poder Executivo autorizado a abrir aos Orçamentos da União (Lei n? 7.999, de 31 de janeiro de 1990), em favor do Banco Central do Brasil, crédito especial no valor de
Cr$104.000.000,00 (cento e quatro milhões de cruzeiros), para
atender à programação constante do Anexo I desta lei.
Art. 2? Os recursos necessários à execução do disposto no
artigo anterior decorrerão da incorporação do excesso de arrecadação de recursos diretamente arrecadados, na forma do Anexo
II desta lei.
Art. 3? Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 4? Revogam-se as disposições em contrário.
Brasília, 12 de dezembro de 1990; 169? da Independência e
102? da República.
FERNANDO COLLOR
Zélia M. Cardoso de Mello

o

anexo está publicado no DO de 13.12.1990, pág. 24016.

(*) Retificada no DO de 14.12.1990 (pég. 3803 deste volume),
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LEI N? 8.116, DE 13 DE DEZEMBRO DE 1990
Transforma funções do Grupo-Direção
e Assistência Intermediárias em funções de
Direção Intermediária e dá outras providências.

Faço saber que o PRESIDENTE DA REPÚBLICA adotou
a Medida Provisória n:' 272 111, de 1990, que o Congresso Nacional aprovou, e eu, NELSON CARNEIRO, Presidente do Senado
Federal, para os efeitos do disposto no parágrafo único do art.
62 da Constituição Federal, promulgo a seguinte lei:
Art. I? São transformadas em funções de confiança de Direção Intermediária - Código DI, sem aumento de despesa,
19.280 (dezenove mil, duzentas e oitenta) funções de confiança
do Grupo-Direção e Assistência Intermediária (DAI), mantido o
valor unitário de CrS10.675,95 (dez mil, seiscentos e setenta e
cinco cruzeiros e noventa e cinco centavos, mensais.
Art. 2? À Direção Intermediária corresponde o exercicio
de atividade de chefia de seção, setor, núcleo, agência, posto ou
equipe, em unidades centrais ou descentralizadas.
Art. 3? A designação para o exercício de função de Direção Intermediária deverá recair, exclusivamente, em servidor
ocupante de cargo ou emprego efetivo do quadro ou tabela do
próprio órgão ou entidade, que guarde relação direta com as
competências das respectivas unidades organizacionais. cuja remuneração será acrescida do valor fixado no art. I?
§ I? No caso de insuficiência de servidores que preencham
os requisitos referidos no caput, a designação poderá recair, em
caráter excepcional, em outro servidor do órgão ou entidade.
§ 2? Um terço, no mínimo, dos servidores designados para
o exercício de função de Direção Intermediária devem ser ocupantes de cargos ou empregos de nível médio.
Art. 4? O exercício de função de Direção Intermediária será considerado para efeito de progressão e ascensão funcional e
de escolha para o desempenho de cargos em comissão de nível
mais elevado.
Art. 5? Os servidores ocupantes de função de Direção Intermediária ficam sujeitos ao regime de quarenta horas semanais de trabalho.
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Art. 6? E o Poder Executivo autorizado a extinguir 25.453
(vinte e cinco mil, quatrocentos e cinqüenta e três) funções de
confiança, remanescentes do Grupo-Direção e Assistência Intermediária (DAli, criado com base no art. 4? da Lei n:' 5.645 121, de
10 de dezembro de 1970.
Art. 7? Os servidores ocupantes das funções a serem extintas com base no artigo anterior poderão, no interesse da administração, ser mantidos no exercício de suas atribuições até
trinta dias após a publicação dos decretos de Estrutura Regimental dos órgãos ou entidades.
Art. 8? As relações jurídicas decorrentes das Medidas
Provisórias n?s 210(31, de 22 de agosto de 1990, 232 141, de 21 de
setembro de 1990 e 255 151, de 24 de outubro de 1990, serão disciplinadas pelo Congresso Nacional, nos termos do disposto no
parágrafo único do art. 62 da Constituição.
Art. 9? Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 10. Revogam-se as disposições em contrário.
Senado Federal, 13 de dezembro de 1990; 169? da Independência e 102? da República.

Nelson Carneiro
LEI

N~

8.117, DE 13 DE DEZEMBRO DE 1990
Dispõe sobre o controle prévio das exportações e importações de açúcar, álcool,
mel rico ou me! residual (melaço).

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte lei:
Art. 1~ A emissão de Guia de Exportação ou de Importação ou documento de efeito equivalente, pelo Departamento de
Comércio Exterior do Ministério da Economia, Fazenda e Planejamento, relativamente às exportações e importações de açú(1) V. pág. 3636 deste volume.
(2) Coleção das Leis. Brasília, (7):78, out./dez. 1970.
(3) Coleçeo das Leis. Brasília. 182(4):2511, jul./ago. 1990.
(4) Coleção das Leis. Brasília, 182(5):2942, set./out. 1990.
(5) Coleção das Leis. Brasília, 182(5):9997, set./out. 1990.
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car, álcool, mel rico ou mel residual (melaço) poderá sujeitar-se,
até 31 de maio de 1995, ao controle prévio da Secretaria de Desenvolvimento Regional da Presidência da República, com o objetivo de assegurar o abastecimento do mercado interno e a formação de estoques de segurança.

Parágrafo único.
operações:

O disposto neste artigo não se aplica às

a) amparadas em autorizações de produção de acúcar para
exportação deferidas pelo extinto Instituto do Açúcar e do Álcool até 31 de maio de 1990, em conformidade com o Plano de
Safra 1989/1990, e que contem com liberações de embarque fornecidas pelo extinto Instituto do Açúcar e do Álcool ou pela Secretaria do Desenvolvimento Regional da Presidência da República;
b) de drawback que envolvam importação e exportação de
açúcar, álcool, mel rico invertido ou melaço.
Art. 2? A quota de exportação de açúcar para o mercado
preferencial norte-americano será atendida, prioritariamente,
pelas unidades industriais da região Nordeste.
Art. 3? As relações jurídicas decorrentes das Medidas
Provisórias ny s 205 111, de 7 de agosto de 1990, 220 121, de 6 de setembro de 1990, e 243 131, de 11 de outubro de 1990, serão disciplinadas pelo Congresso Nacional, nos termos do disposto no parágrafo único do art. 62 da Constituição da República Federativa do Brasil.
Art. 4?
Art. 5?

Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Revogam-se as disposições em contrário.

Brasília, 13 de dezembro de 1990; 169? da Independência e
102? da República.
FERNANDO COLLOR
Zélia M. Cardoso de Mello
(1)

Coleçiio das Leis. Brasília, 182(4):2503, jul./ago. 1990.

(2) Coleceo das Leis. Brasília, 182(5):2914, set.!out. 1990.
(3) Colecao das Leis. Brasília, 182(5):2962, set./out. 1990.
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LEI N? 8.118, DE 14 DE DEZEMBRO DE 1990 1*1
Autoriza o Poder Executivo a abrir aos
Orçamentos da União créditos adicionais
no valor de CrSl.959.S0S.320.000,OO, para os
fins que especifica.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, faço saber que o Congresso N acionaI decreta e eu sanciono a seguinte Lei:
Art. I? É o Poder Executivo autorizado a abrir aos Orçamentos da União (Lei n? 7.999, de 31 de janeiro de 1990) crédito
suplementar no valor de Cr$707.118.041.000,00 (setecentos e sete
bilhões, cento e dezoito milhões, quarenta e um mil cruzeiros).
para o atendimento de despesas dos órgãos e entidades da Administração Pública Federal, na forma dos anexos a esta lei, a
seguir discriminados:
I - Cr$165.492.158.000,00 (cento e sessenta e cinco bilhões, quatrocentos e noventa e dois milhões, cento e cinqüenta
e oito mil cruzeiros) para atender despesas com Amortização e
Encargos da Divida de órgãos e entidades, conforme Anexo I;
II - Cr$10.117.583.000,00 (dez bilhões, cento e dezessete
milhões, quinhentos e oitenta e três mil cruzeiros) para atender
despesas de Contrapartida Nacional de Empréstimos Externos
de órgãos e entidades, conforme Anexo lI;
III - Cr$482.858.966.000,00 (quatrocentos e oitenta e dois
bilhões, oitocentos e cinqüenta e oito milhões, novecentos e sessenta e seis mil cruzeiros) para atender despesas de manutenção
e funcionamento de órgãos e respectivas entidades supervisionadas, conforme Anexo IfI:
IV - Cr$48.649.334.000,00 (quarenta e oito bilhões, seiscentos e quarenta e nove milhões, trezentos e trinta e quatro mil
cruzeiros) para atender despesas com Investimentos, Inversões
Financeiras e Outras Despesas de Capital de órgãos e respectivas entidades supervisionadas. conforme Anexo IV.
§ I? Na abertura do crédito a que se refere o inciso I deste
artigo, desde que respeitado o limite global fixado, é o Poder
Executivo autorizado a alterar, em até vinte por cento, os valores específicos por órgão, explicitados no Anexo I desta lei.
(*) Retificada no DO de 19.12.1990 (pág. 3804 deste volume).
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§ 2? O crédito a que se refere o inciso n deste artigo atenderá, exclusivamente, aos projetos e atividades especificados no
Adendo I ao Anexo H, respeitado o limite máximo fixado para
cada órgão.
§ 3? O crédito a que se refere o inciso III deste artigo
atenderá, exclusivamente, aos projetos e atividades especificados no Adendo I ao Anexo III, respeitado o limite máximo fixado para cada órgão.

Art. 2? É o Poder Executivo autorizado a abrir aos Orçamentos da União (Lei n? 7.999, de 31 de janeiro de 1990) crédito
especial no valor de Cr$414.762.906.000,OO (quatrocentos e quatorze bilhões, setecentos e sessenta e dois milhões, novecentos e
seis mil cruzeiros) para o atendimento de despesas dos órgãos e
entidades da Administração Pública Federal, na forma dos anexos a esta lei a seguir indicados:
I - Cr$7.800.000.000,OO (sete bilhões e oitocentos milhões
de cruzeiros) para atender despesas com Amortização e Encargos da Dívida de órgãos e entidades, conforme Anexo V;
II - Cr$1l0.582.403.000,OO (cento e dez bilhões, quinhentos
e oitenta e dois milhões, quatrocentos e três mil cruzeiros) para
atender despesas com manutenção e funcionamento de órgãos e
respectivas entidades supervisionadas, conforme Anexo VI;
III - Cr$296.380.503.000,OO (duzentos e noventa e seis bilhões, trezentos e oitenta milhões, quinhentos e três mil cruzeiros) para atender despesas com Investimentos, Inversões Financeiras e Outras Despesas de Capital de órgãos e respectivas entidades supervisionadas, conforme Anexo VII.
Art. 3? Os recursos necessários à execução do disposto
nos artigos anteriores são provenientes do excesso de arrecadação das receitas do Tesouro Nacional, a teor do art. 43, § I?, inciso H, e § 3?, da Lei n? 4.320, de 17 de março de 1964.
Art. 4? É o Poder Executivo autorizado a abrir aos Orçamentos da União (Lei n? 7.999, de 31 de janeiro de 1990) crédito
suplementar no valor de Cr$835.821.203.000,OO (oitocentos e trinta e cinco bilhões, oitocentos e vinte e um milhões, duzentos e
três mil cruzeiros) para atender à programação constante do
Anexo VIII desta lei.
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Parágrafo unico. Os recursos necessarros à execução do
disposto neste artigo são provenientes do excesso de arrecadação
das receitas do Tesouro Nacional, a teor do art. 43, § I?, inciso
lI, e § 3?, da Lei n? 4.320, de 17 de março de 1964, no valor de
Cr$351.070.504.000,00 (trezentos e cinqüenta e um bilhões, setenta milhões, seiscentos e quatro mil cruzeiros) e do cancelamento
parcial das dotações indicadas no Anexo IX desta lei.
Art. 5? Ê o Poder Executivo autorizado a abrir aos Orçamentos da União (Lei n? 7.999, de 31 de janeiro de 1990) crédito
suplementar no valor de Cr$1.803.170.000,00 (um bilhão, oitocentos e três milhões, cento e setenta mil cruzeiros) para atender à
programação constante do Anexo X desta lei.
Parágrafo único. Os recursos necessários à execução do
disposto neste artigo decorrerão do cancelamento das dotações
indicadas no Anexo XI, nos montantes especificados, constantes da Lei n? 8.083, de 19 de outubro de 1990, e do Decreto n?
99.636, de 24 de outubro de 1990.
Art. 6? É o Poder Executivo autorizado a abrir créditos
suplementares com o objetivo de atualizar os valores de investimentos das empresas estatais federais, aprovados pela Lei n?
8.084, de 23 de outubro de 1990, até o limite de 80% (oitenta por
cento), por subprojeto e subatividade.
Parágrafo único. A atualização a que se refere este artigo
deverá observar a efetiva viabilização dos recursos, vedado o
endividamento junto a empreiteiras e fornecedores, e a realização de operações de crédito de curto prazo junto a instituições
financeiras, para compensar frustrações de receita.

Art. 7?

São retificados os títulos dos seguintes subproje-

tos:
I - 49201.16.088.0537.1296.0029 - BR-386/RS - Canoas Tabai, constante da Lei n? 7.999, de 31 de janeiro de 1990; e
II - 49201.16.088.0537.1204.0136 - BR-122/BA - Guanambi - Espinosa - Trecho Guanambi - Urandi, constante da Lei
n? 8.083, de 19 de outubro de 1990.
Art. 8? Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
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Art. 9? Revogam-se as disposições em contrário.
Brasília, 14 de dezembro de 1990; 169? da Independência e
102? da República.
FERNANDO COLLOR
Zélia M. Cardoso de Mello
Os anexos a esta lei estão publicados em Suplemento do DO de 17.12.1990.

LEI N? 8.119, DE 14 DE DEZEMBRO DE 1990
Autoriza o Poder Executivo a abrir ao
Orçamento Fiscal da União crédito extraordinário no valor de Cr$20. 000. 000. 000, 00 para os fins que especifica.

Faço saber que o PRESIDENTE DA REPÚBLICA adotou
a Medida Provisória n? 270 (1), de 1990, que o Congresso N acionai aprovou, e eu, NELSON CARNEIRO, Presidente do Senado
Federal, para os efeitos do disposto no parágrafo único do art.
62 da Constituição Federal, promulgo a seguinte lei:
Art. I? É o Poder Executivo autorizado a abrir ao Orçamento Fiscal da União, aprovado pela Lei n? 7.999, de 31 de janeiro de 1990. em favor de Encargos Financeiros da União - Recursos sob Supervisão do Ministério da Economia, Fazenda e Planejamento crédito extraordinário no valor de Cr$20.000.000.000,00
(vinte bilhões de cruzeiros), para atender à programação constante do Anexo I desta lei.
Art. 2? Os recursos necessários à execução do disposto no
artigo anterior decorrerão do excesso de arrecadação das receitas do Tesouro Nacional.
Art. 3? As relações jurídicas decorrentes das Medidas
Provisórias n?s 230, de 21 de setembro de 1990, e 253, de 24 de
outubro de 1990; serão disciplinadas pelo Congresso Nacional,
nos termos do disposto no parágrafo único do art. 62 da Constituição.
Art. 4? Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
(1) V. pég. 3627 deste volume.
Co!. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília. 182(6, t.l):3447-36ü3, nov.ldez. 1990.
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Art. 5? Revogam-se as disposições em contrário.
Senado Federal, 14 de dezembro de 1990; 169? da Independência e 102? da República.

SENADOR NELSON CARNEIRO
Presidente

o anexo está publicado no

DO de 17.12.1990, pág. 24308.

LEI N? 8.120, DE 17 DE DEZEMBRO DE 1990
Autoriza o Poder Executivo a abrir ao
Orçamento Fiscal da União crédito suplementar no valor de Cr$65.778.000,00, para
os fins que especifica.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte lei:
Art. I? É o Poder Executivo autorizado a abrir ao Orçamento Fiscal da União (Lei n? 7.999, de 31 de janeiro de 1990),
em favor do Ministério da Infra-Estrutura, crédito suplementar
no valor de Cr$65.778.000,00 (sessenta e cinco milhões, setecentos e setenta e oito mil cruzeiros), para atender à programação
constante do Anexo I desta lei.
Art. 2? Os recursos necessários à execução do disposto no
artigo anterior decorrerão do cancelamento de dotações indicadas no Anexo II desta lei, no montante especificado.
Art. 3? Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 4~ Revogam-se as disposições em contrário.
Brasília, 17 de dezembro de 1990; 169? da Independência e
102? da República.
FERNANDO COLLOR
Zélia M. Cardoso de Mello
Os anexos estão publicados no DO de 18.12.1990, págs , 24443/24446.

LEI N? 8.121, DE 17 DE DEZEMBRO DE 1990
Autoriza o Poder Executivo a abrir ao
Orçamento Fiscal da União crédito especial
ete o limite de CrS5.647. 395. 000, 00, para os
fins que especifica.

Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 182(6, t.l):3447-3603, nov.Zdez. 1990.
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o PRESIDENTE DA REPÚBLICA, faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte lei:
Art. l~ É o Poder Executivo autorizado a abrir ao Orçamento Fiscal da União (Lei n? 7.999, de 31 de janeiro de 1990),
em favor do Ministério da Aeronáutica, crédito especial até o limite de Cr$5.647.395.000,00 (cinco bilhões, seiscentos e quarenta
e sete milhões, trezentos e noventa e cinco mil cruzeiros), para
atender à programação constante do Anexo I desta lei.
Art. 2'? Os recursos necessários à execução do disposto no
artigo anterior são provenientes do excesso de arrecadação de
Recursos Diretamente Arrecadados - Tesouro, Recursos de
Convênios e de Saldos de Exercícios Anteriores, na forma do
Anexo II desta lei.
Art. 3'? Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 4'? Revogam-se as disposições em contrário.
Brasília, 17 de dezembro de 1990; 169? da Independência e
102? da República.
FERNANDO COLLOR
Zélia M. Cardoso de Mello
Os anexos estão publicados no DO de 18.12.1990, págs. 24446/24448.

LEI N? 8.122, DE 19 DE DEZEMBRO DE 1990
Autoriza o Poder Executivo a abrir ao
Orçamento da Seguridade Social da União
créditos adicionais até o limite de Crs
2.~36. 745.000,00, para os fins que especifica.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, faço saber que o Congresso N acionaI decreta e eu sanciono a seguinte lei:
Art. I? É o Poder Executivo autorizado a abrir ao Orçamento da Seguridade Social da União ILei n? 7.999, de 31 de janeiro de 1990), em favor do Ministério da Saúde, crêditos adicionais até o limite de Cr$2.236.745.000,00 (dois bilhões, duzentos e
trinta e seis milhões e setecentos e quarenta e cinco mil cruzeiros), para atender à programação constante do Anexo I desta
lei, sendo:
I - Crédito Suplementar: Cr$2.211.745.000,00 (dois bilhões, duzentos e onze milhões, setecentos e quarenta e cinco
mil cruzeiros); e
CoL Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 182(6, t.l):3447-36ü3, nov.ldez. 1990.
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II - Crédito Especial: Cr$25.000.000,00 (vinte e cinco milhões de cruzeiros).
Art. 2? Os recursos necessários à execução do disposto no
artigo anterior são provenientes das dotações constantes dos
Anexos H, III e IV desta lei, sendo:
I - Cancelamento de dotações orçamentárias: Cr$
2.151.745.000,00 (dois bilhões, cento e cinqüenta e um milhões,
setecentos e quarenta e cinco mil cruzeiros);
II - Excesso de arrecadação das receitas Diretamente Arrecadadas: Cr860.000.000,00 (sessenta milhões de cruzeiros); e
III - Convênios com Órgãos Federais: Cr$25.000.000,00
(vinte e cinco milhões de cruzeiros).
Art. 3? Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 4? Revogam-se as disposições em contrário.
Brasília, 19 de dezembro de 1990; 169? da Independência e
102? da República.
FERNANDO COLLOR
Zélia M. Cardoso de Mello
Os anexos estão publicados no DO de 20.12.1990, pága. 24859/24863.

LEI N? 8.123, DE 19 DE DEZEMBRO DE 1990
Autorize o Poder Executivo a abrir
ao Orçamento Fiscal da União créditos adicionais até o montante de CrS493.501.732.000,OO,
para os fins que especifica.

O PRESIDENTE DA REPÜBLICA, faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte lei:
Art. I'? E o Poder Executivo autorizado a abrir ao Orçamento Fiscal da União (Lei n? 7.999, de 31 de janeiro de 1990),
em favor de Encargos Financeiros da União - Recursos sob
Supervisão do Ministério da Economia, Fazenda e Planejamento, créditos adicionais até o montante de Cr8304.376.038.000,00
(trezentos e quatro bilhões, trezentos e setenta e seis milhões,
trinta e oito mil cruzeiros), a seguir discriminados:
I - crédito especial de Cr8181.965.507.000,00 (cento e oitenta e um bilhões, novecentos e sessenta e cinco milhões, QuiCol. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 182(6, t.1):3447·3603, nov./dez. 1990.
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nhentos e sete mil cruzeiros), destinado à aquisição de cotas do
Fundo Nacional de Desenvolvimento, conforme Anexo I desta
lei;
H.- crédito suplementar de Cr$122.410.531.000,00 (cento e
vinte e dois bilhões, quatrocentos e dez milhões, quinhentos e
trinta e um mil cruzeiros), destinado ao resgate de títulos de
responsabilidade do Tesouro Nacional junto ao Banco Central
do Brasil, conforme Anexo H desta lei.
Art. 2? Os recursos necessários à execução do disposto no
artigo anterior são provenientes do excesso de arrecadação das
receitas do Tesouro Nacional, a teor do art. 43, § I?, inciso lI, e
§ 3?, da Lei n? 4.320, de 17 de março de 1964, sendo:
I - para o inciso I, gerados pela incorporação de parte do
Empréstimo Compulsório de que trata o Decreto-Lei n? 2.288,
de 1986, depositado junto ao Banco Central do Brasil; e
H - para o inciso H, gerados pelo resgate de Obrigações
do Fundo Nacional de Desenvolvimento junto ao Tesouro N acionaI.
Art. 3? É o Poder Executivo autorizado a abrir ao Orçamento Fiscal da União (Lei n? 7.999, de 31 de janeiro de 1990),
em favor do Ministério da Economia, Fazenda e Planejamento
- Fundo Nacional de Desenvolvimento (FND), crédito especial
no valor de Cr$185.097.033.000,00 (cento e oitenta e cinco bilhões, noventa e sete milhões, trinta e três mil cruzeiros), conforme Anexo IH desta lei, a seguir discriminado:
I - Cr$122.410.531.000,00 (cento e vinte e dois bilhões,
quatrocentos e dez milhões, quinhentos e trinta e um mil cruzeiros), destinados ao resgate de Obrigações do Fundo Nacional de
Desenvolvimento junto ao Tesouro Nacional;
H - Cr$59.554.976.000,00 (cinqüenta e nove bilhões, quinhentos e cinqüenta e quatro milhões, novecentos e setenta e
seis mil cruzeiros), para subscrição de debêntures das Centrais
Elétricas S.A. (Eletrobrás);
HI - Cr$1.047.353.000,00 (um bilhão, quarenta e sete milhões, trezentos e cinqüenta e três mil cruzeiros). para subscrição de ações da Telecomunicações Brasileiras S.A. (Telebrás);
IV - Cr$834.173.000,00 (oitocentos e trinta e quatro milhões, cento e setenta e três mil cruzeiros), para financiamento a
pequenas e médias empresas; e
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 182(6, t.1):3447-3603, nov.vdez. 1990.
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v - Cr$1.250.000.000,00 (um bilhão, duzentos e cinqüenta
milhões de cruzeirosl, para aumento de capital de empresas que
fazem parte da carteira do Fundo Nacional de Desenvolvimento.
Art. 4? É o Poder Executivo autorizado a abrir ao Orçamento Fiscal da União (Lei n? 7.999, de 31 de janeiro de 1990),
em favor do Ministério da Economia, Fazenda e Planejamento
- Fundo Nacional de Desenvolvimento, crédito suplementar no
valor de CrS4.028.661.000,00 (quatro bilhões, vinte e oito milhões, seiscentos e sessenta e um mil cruzeiros), conforme Anexo IV desta lei.
Art. 5? Os recursos necessários à execução da programação citada nos arts. 3? e 4? decorrerão da incorporação do excesso de arrecadação de Recursos Diretamente Arrecadados - Outras Fontes, a teor do art. 43, § I?, inciso H, e § 3?, da Lei n?
4.320, de 17 de março de 1964, conforme discriminado no Anexo
V desta lei.
Art. 6? Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 7? Revogam-se as disposições em contrário.
Brasilia, 19 de dezembro de 1990; 169? da Independência e
102? da República.
FERNANDO COLLOR
Zélia M. Cardoso de Mello
Os anexos estão publicados no DO de 20.12.1990, págs. 24863/24866.

LEI N? 8.124, DE 19 DE DEZEMBRO DE 1990
Autoriza o Poder Executivo a abrir ao
Orçamento Fiscal da União crédito especial
no valor de Cr$83.071.000,OO, para os fins
que especifica.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte lei:
Art. I? É o Poder E~ecutivo autorizado a abrir ao Orçamento Fiscal da União (Lei n? 7.999, de 31 de janeiro de 1990),
em favor do Ministério da Educação, crédito especial no valor
de Cr$83.071.000,00 (oitenta e três milhões e setenta e um mil
cruzeiros), para atender à programação constante do Anexo I
desta lei.
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília. 182(6. t.1):3447-3603. nov.zdez. 1990.
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Art. 2? Os recursos necessários à execução do disposto no
artigo anterior decorrerão da incorporação de Saldo de
Exercícios Anteriores de Entidades da Administração Pública
Federal indireta, na forma do Anexo II desta lei.
Art. 3? Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 4? Revogam-se as disposições erncontrário.
Brasília, 19 de dezembro de 1990; 169? da Independência e
102? da República.
FERNANDO COLLOR
Zélia M. Cardoso de Mello
Os anexos estão publicados no DO de 20.12.1990, págs. 24866/24876.

LEI N? 8.125, DE 19 DE DEZEMBRO DE 1990
Autoriza o Poder Executivo a abrir ao
Orçamento Fiscal da União crédito especial
até o limite de CrS30. 000.000,00. para os fins

que especifica.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, faço saber que o Congresso N acional decreta e eu sanciono a seguinte lei:
Art. I? É o Poder Executivo autorizado a abrir ao Orçamento Fiscal da União (Lei n:' 7.999, de 31 de janeiro de 1990),
em favor da Presidência da República - Fundo do EMFA, crédito especial até o limite de Cr$30.000.000,00 (trinta milhões de
cruzeiros), para atender à programação constante do Anexo I
desta lei.
Art. 2? Os recursos necessários à execução do disposto no
artigo anterior decorrerão da incorporação de Saldos de
Exercícios Anteriores, na forma do Anexo II desta lei.
Art. 3? Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 4? Revogam-se as disposições em contrário.
Brasília, 19 de dezembro de 1990; 169? da Independência e
102? da República.
FERNANDO COLLOR
Zélia M. Cardoso de Mello
Os anexos estão publicados no DO de 20.12.1990, pég. 24876.
CoL Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 182(6, t.1):3447-3603, nov.ldez. 1990.
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LEI N? 8.126, DE 19 DE DEZEMBRO DE 1990
Autoriza o Poder Executivo a abrir ao
Orçamento Fiscal da União créditos edicionais até o limite de CrS732. 821. 000,00, para
fins que especifica.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte lei:
Art. I? É o Poder Executivo autorizado a abrir ao Orçamento Fiscal da União (Lei nv 7.999, de 31 de janeiro de 1990),
em favor da Câmara dos Deputados, Tribunal de Contas da
União, Justiça Federal, Presidência da República e Ministério
da Justiça, crédito suplementar no valor de Cr8732.571.000,00
(setecentos e trinta e dois milhões, quinhentos e setenta e um
mil cruzeiros), para atender à programação constante do Anexo
I desta lei.
Art. 2? É o Poder Executivo autorizado a abrir ao Orçamento Fiscal da União (Lei n? 7.999, de 31 de janeiro de 1990),
em favor do Ministério da Justiça, crédito especial até o limite
de Cr$250.000,00 (duzentos e cinqüenta mil cruzeiros), para atender à programação constante do Anexo H desta lei.
Art. 3? Os recursos necessários à execução do disposto
nos artigos anteriores decorrerão do cancelamento de dotações
indicadas nos Anexos IH e IV desta lei, nos montantes especificados.
Art. 4? Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 5? Revogam-se as disposições em contrário.
Brasília, 19 de dezembro de 1990; 169? da Independência e
102? da República.
FERNANDO COLLOR
Zélia M. Cardoso de Mello
Os anexos estão publicados no DO de 20.12.1990, págs. 24877/24883.

LEI N? 8.127, DE 20 DE DEZEMBRO DE 1990
Prorroga o prazo a que se refere o art.
1? da Lei n:' 8.056(1), de 28 de junho de 1990,
e dá nova redação ao art. 33 do Decreto-Lei
n? 73, de 21 de novembro de 1966.

(1) Coleção das Leis. Brasília, 182(3):1842, maio/jun. 1990.
Cal. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 182(6, t.l):3447-3603, nov./dez. 1990.
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Faço saber que o PRESIDENTE DA REPÚBLICA adotou
a Medida Provisória n? 277 13), de 1990, que o Congresso N acionai aprovou e eu, NELSON CARNEIRO, Presidente do Senado
Federal, para os efeitos do disposto no parágrafo único do art.
62 da Constituição Federal, promulgo a seguinte lei:
Art. 1? É prorrogado, até o dia 30 de junho de 1991, o prazo a que se refere o art. 1? da Lei n:' 8.056, de 28 de junho de
1990.
Art. 2? O art. 33 do Decreto-Lei n:' 73, de 21 de novembro
de 1966, passa a vigorar com a seguinte redação:
«Art. 33. O Conselho Nacional de Seguros Privados
(CNSP) será integrado pelos seguintes membros:
I - Ministro de Estado da Economia, Fazenda e
Planejamento, na qualidade de Presidente;
II - Superintendente da Superintendência de Seguros Privados (Susep) , na qualidade de Vice-Presidente;
III - Presidente do Instituto de Resseguros do Brasil (IRB);
IV - Presidente do Banco Central do Brasil;
V - Presidente do Conselho Nacional de Defesa do
Consumidor, do Ministério da Justiça;
VI - um representante do Ministério do Trabalho e
da Previdência Social;
VII - um representante do Ministério da InfraEstrutura;
VIII
um representante do Ministério da Ação 80-

cial:
IX
quatro representantes da iniciativa privada, e
respectivos suplentes, nomeados pelo Presidente da República, escolhidos dentre brasileiros de ilibada reputação e
notório saber nas matérias de competência do CNSP. com
mandato de dois anos, prorrogável por igual período. e indicados, em lista tríplice, pelos órgãos superiores de classe
que representem os estabelecimentos de seguro, de capíta(2) Coleção das Leis. Brasília, (7):166, out.ldez. 1966.
(3) V. pág. 3649 deste volume.
CoL Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 182(6, t.1):3447-3603, nov.ldez. 1990.
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lização e de previdência privada aberta e a categoria profissional dos corretores de seguros.
§ I? Os membros a que se referem os incisos II a V
serão substituídos, nos seus impedimentos e afastamentos,
pelos respectivos substitutos eventuais e os indicados nos
incisos VI a VIII serão designados pelo Ministro de Estado
da Economia, Fazenda e Planejamento, mediante indicação
dos Ministros a que estejam vinculados.
§ 2? Os diretores da Susep e do IRB poderão participar das reuniões do CNSP, sem direito a voto.
§ 3? Qualquer dos membros a que se refere o inciso
IX deste artigo perderá seu mandato, se deixar de comparecer, sem motivo justificado, a três sessões ordinárias
consecutivas ou a seis alternadas, durante o exnrcüÚo.
§ 4? O conselho deliberará mediante resoluções, por
maioria de votos, com a presença de, no mínimo, nove
membros.
§ 5? O Presidente do conselho terá, além do voto ordinário, o de qualidade, cabendo-lhe, ainda, a prerrogativa
de deliberar, nos casos de urgência e relevante interesse,
ad referendum do conselho.
§ 6? Quando deliberar ad referendum do conselho, o
Presidente submeterá a decisão ao colegiado, na primeira
reunião posterior à prática do ato.
§ 7? O Presidente do conselho poderá convidar outros Ministros de Estado, bem como representantes de entidades públicas ou privadas, para participar das reuniões,
não lhes sendo permitido, porém, o direito de voto.
§ 8? O conselho reunir-se-á, ordinariamente, de dois
em dois meses, e, extraordinariamente, sempre que for
convocado por seu Presidente ou a requerimento de, pelo
menos, nove de seus membros.
§ 9? De cada reunião do conselho, será lavrada a respectiva ata.
§ lO? A Susep proverá os serviços de secretaria do
CNPS e promoverá a publicação de suas resoluções.»
Art. 3? Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 182(6, t.l) :3447-3603, nov.ldez. 1990.
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Art. 4? Revogam-se as disposições em contrário.
Senado Federal, 20 de dezembro de 1990; 169? da Independência e 102? da República.
NELSON CARNEIRO
LEI

N~

8.128, DE 20 DE DEZEMBRO DE 1990
Determina a conversão para cruzeiros
de recursos em cruzados novos de valor
igualou inferior a NCz$5.000,OO e dá outras
providências.

Faço saber que o PRESIDENTE DA REPÚBLICA adotou
a Medida Provisória n~ 278 111, de 1990, que o Congresso Nacional aprovou, e eu, NELSON CARNEIRO, Presidente do Senado
Federal, para os efeitos do disposto no parágrafo único do art.
62 da Constituição Federal, promulgo a seguinte lei:
Art. I? As instituições financeiras deverão converter para
cruzeiros, na forma a ser estabelecida pelo Banco Central do
Brasil, os recursos, em cruzados novos, cujo saldo global por titular na instituição, atualizado em 30 de novembro de 1990, seja
igualou inferior a NCz$5.000,OO (cinco mil cruzados novos).
§ I? As instituições que realizarem as conversões determinadas neste artigo serão obrigadas a manter depositados no
Banco Central do Brasil recursos em cruzados novos em valor
equivalente ao das conversões efetuadas.
§ 2? Os depósitos de que trata o parágrafo anterior serão:
a) liberados, a partir de 16 de setembro de 1991, em doze
parcelas iguais, mensais e sucessivas;
b) atualizados monetariamente pela variação do BTN Fiscal, a partir da data da realização do depósito, acrescidos de juros equivalentes a seis por cento ao ano ou fração pro rata;
§ 3~ Os recursos depositados no Banco Central do Brasil,
nos termos deste artigo, não poderão ser utilizados para fins
previstos no art. 9~ da Lei n~ 8.024121, de 12 de abril de 1990.
(1) V. pág. 3652 deste volume.

(2) Coleção das Leis. Brasília. 182(2. t.1):724. mar/abro 1990.
Col. Leis Rep. Fed. Brasil. Brasília. 182(6. t.1):3447-36Ü3. nov.ldez. 1990.
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Art. 2? É autorizada a conversão em cruzeiros da totalidade dos recursos em cruzados novos depositados nas contas vinculadas do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) e
não transferidos ao Banco Central do Brasil nos termos do art.
9? da Lei ri? 8.024, de 1990.
Parágrafo único. A movimentação da conta vinculada do
trabalhador no FGTS permanece sujeita às mesmas condições
estabelecidas na Lei n? 8.036 131, de 11 de maio de 1990.
Art. 3? A partir do dia 17 de dezembro de 1990, é autorizada, na forma a ser estabelecida pelo Banco Central do Brasil, a
conversão em cruzeiros de recursos depositados em cruzados
novos, transferidos ao Banco Central do Brasil, nos termos do
art. 9? da Lei n? 8.024, de 1990, de titularidade de pessoas com
mais de sessenta e cinco anos de idade, limitada a conversão ao
menor dos seguintes valores:
I
saldo da conta atualizado em 30 de novembro de 1990;
ou
II - NCz$300.000,00 (trezentos mil cruzados novos).
Parágrafo único. Nas contas em que houver mais de um titular, considera-se como saldo da conta, para efeito do estabelecido no inciso I deste artigo, o resultado da divisão do saldo
global da conta, atualizado em 30 de novembro de 1990, pelo número de titulares existentes em 15 de março de 1990.
Art. 4? O Banco Central do Brasil é autorizado a baixar
normas complementares aos dispositivos desta lei.
Art. 5? Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 6? Revogam-se as disposições em contrário.
Senado Federal, 20 de dezembro de 1990; 169? da Independência e 102? da República.
NELSON CARNEIRO
LEI N? 8.129, DE 21 DE DEZEMBRO DE 1990
Autoriza o Poder Executivo a abrir ao
Orçamento Fiscal da União crédito suplementar no valor de Cr$47.938A34.000,OO, para os fins que especifica.
(3) Coleção das Leis. Brasilia, 182(3):1783, maio/jun. 1990.
Cal. Leis Rep , Fed. Brasil, Brasília, 182(6, t.l):3447-3603. nov./dez. 1990.
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o PRESIDENTE DA REPÚBLICA, faço saber que o Congresso N acional decreta e eu sanciono a seguinte lei:
Art. I? E o Poder Executivo autorizado a abrir ao Orçamento Fiscal da União (Lei n? 7.999, de 31 de janeiro de 1990)
em favor de Operações Oficiais de Crédito - Recursos sob Supervisão do Ministério da Economia, Fazenda e Planejamento,
crédito suplementar no valor de Cr$47.938.434.000,00 (quarenta e
sete bilhões, novecentos e trinta e oito milhões e quatrocentos e
trinta e quatro mil cruzeiros), para atender à programação constante do Anexo I desta lei.
.
Art. 2? Os recursos necessários à execução do disposto no
artigo anterior decorrerão do cancelamento parcial de dotações
indicadas no Anexo II desta lei, no montante especificado.
Art. 3? Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 4? Revogam-se as disposições em contrário.
Brasília, 21 de dezembro de 1990; 169? da Independência e
102? da República.
FERNANDO COLLOR
Zélia M. Cardoso de Mello
Os anexos estão publicados no DO de 24.12.1990, págs. 25155/25156.

LEI N? 8.130, DE 21 DE DEZEMBRO DE 1990
Reajusta pensão especial concedida pela Lei n? 3.792, de 2 de agosto de 1960, a
Carmem Rocha Nunes, vníva do exDeputado Federal Coaracy Gentil Monteiro
Nunes.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte lei:
Art. I? A pensão especial concedida pela Lei n? 3.792, de 2
de agosto de 1960, a Carmem Rocha Nunes, viúva do exDeputado Federal Coaracy Gentil Monteiro Nunes, será reajustada pelo valor correspondente a vinte e cinco por cento dos
subsídios fixados para os Deputados Federais.
Art. 2? Esta lei" entra em vigor na data de sua publicação.
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 182(6, t.l):3447-3603, nov.ldez. 1990.
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Art. 3? Revogam-se as disposições em contrário.
Brasília, 21 de dezembro de 1990; 169? da Independência e
102? da República.
FERNANDO COLLOR
Zélia M. Cardoso de Mello
LEI N? 8.131, DE 24 DE DEZEMBRO DE 1990
Dá nova redação aos arts. 144, 159, 163
e 210 do Decreto-Lei n? 7.661(1), de 21 de ju-

nho de 1945 (Lei de Falências).

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte lei:
Art. 1? Os arts. 144, 159, 163 e 210 do Decreto-Lei n? 7.661,
de 21 de junho de 1945, passam a vigorar com a seguinte redação:

«Art. 144. Decorrido o prazo sem apresentação de
embargos, será ouvido o representante do Ministério Público, no prazo de cinco dias, e, a seguir, os autos serão imediatamente conclusos ao juiz, que proferirá sentença, concedendo ou negando a concordata pedida.
Parágrafo único. Havendo embargos, o devedor, nas
quarenta e oito horas seguintes ao vencimento do prazo
dos mesmos, poderá apresentar contestação, indicando as
provas do alegado.
Art. 159. O devedor fundamentará a petição inicial
explicando, minuciosamente, o seu estado econômico e as
razões que justificam o pedido.
§ I? A petição será instruída com os seguintes documentos:
I - prova de que não ocorre o impedimento do n? I
do art. 140;
II - prova do requisito exigido no n? I do artigo anterior;
(1) Coleção das Leis. Rio de Janeiro, í5):398, jul./set. 1945.
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 182(6, t.l):3447·36ü3, nov.ldez. 1990.
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III
vigor;

contrato social, ou documento equivalente, em

IV - demonstrações financeiras referentes ao último
exercício social e as levantadas especialmente para instruir
o pedido, confeccionadas com estrita observância da legislação societária aplicável e composta obrigatoriamente de:
a) balanço patrimonial;
b) demonstração de lucros ou prejuizos acumulados;
c) demonstração do resultado desde o último exercício
social;
V - inventário de todos os bens e a relação das
dívidas ativas;
VI - lista nominativa de todos os credores, com domicílio e residência de cada um, a natureza e o valor dos
respectivos créditos;
VII - outros elementos de informação, a critério do
órgão do Ministério Público.
§ 2? Às demonstrações financeiras especialmente levantadas para instruir o pedido aplicam-se. ainda. os preceitos dos §§ 2?, 4? e 5? do art. 176 e os dos arts. 189 a 200
da Lei n? 6.404121, de 15 de dezembro de 1976, independentemente da forma societária do devedor.
§ 3? Ás demonstrações financeiras referidas no inciso
IV do § 1? deste artigo aplica-se a sistemática de correção
monetária prevista na Lei n? 7.999 131, de 10 de julho de
1989, e, no caso das companhias abertas, a decorrente das
normas baixadas pela Comissão de Valores Mobiliários.
Art. 163. O despacho que manda processar a concordata preventiva determina o vencimento antecipado de todos os créditos sujeitos aos seus efeitos.
§ 1? Os créditos sujeitos a concordata serão monetariamente atualizados de acordo com a variação do Bônus
(2) Coleção das Leis. Brasília, (7):105, out.ldez. 1976.
(3) Coleção das Leis. Brasília, 181 (4):1470, juL/ago. 1989.

Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 182(6, t.l):3447-3603, nov./dez. 1990.
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do Tesouro Nacional - BTN, e os juros serão calculados a
uma taxa de até doze por cento ao ano, a critério do juiz,
tudo a partir da data do ajuizamento do pedido de concordata com relação às obrigações até então vencidas, e, em
relação às obrigações vincendas, poderá o devedor optar
pelos termos e condições que anteriormente houverem sido
acordadas, sendo essa opção eficaz para o pedido anterior
aos vencimentos constantes das obrigações respectivas,
aplicando-se após os vencimentos a regra deste parágrafo.
§ 2? O disposto no parágrafo anterior não se aplica
aos créditos fiscais, que continuarão regidos pela legislação pertinente.
Art. 210. O representante do Ministério Público, além
das atribuições expressas na presente lei, será ouvido em
toda ação proposta pela massa ou contra esta. Caber-lhe-á
o dever, em qualquer fase do processo, de requerer o que
for necessário aos interesses da justiça, tendo o direito, em
qualquer tempo, de examinar todos os livros, papéis e atos
relativos à falência ou à concordata».
Art. 2? Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 3? Revogam-se as disposições em contrário.
Brasília, 24 de dezembro de 1990; 169? da Independência e
102? da República.
FERNANDO CúLLOR
Jarbas Passarinho
Zélia M. Cardoso de Mello
LEI N? 8.132, DE 26 DE DEZEMBRO DE 1990
Altera a redação dos arts. 2?, 5?, 6?, 8?,
13 e 28, revoga o art. 14, da Lei n? 6. 729(l} ,
de 28 de novembro de 1979, e dá outras
providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte lei:
(1) Coleção das Leis. Brasília. (7):105, out./dez. 1979.
Cal. Leis Rep. Fed. Brasil. Brasília, 182(6, t.1);3447-3603, nov./dez. 1990.
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Art. i? A Lei n? 6.729, de 28 de novembro de 1979, passa a
vigorar com as seguintes alterações:
«Art. 2? Consideram-se:
I - produtor, a empresa industrial que realiza a
fabricação ou montagem de veículos automotores;
II - distribuidor, a empresa comercial pertencente
à respectiva categoria econômica, que realiza a comercialização de veículos automotores, implementas e componentes novos, presta assistência técnica a esses produtos e
exerce outras funções pertinentes à atividade;
IH - veículo automotor, de via terrestre, o automóvel, caminhão, ônibus, trator, motocicleta e similares;
IV - implemento, a máquina ou petrecho que se
acopla a veículo automotor, na interação de suas finalidades;

v - componente, a peça ou conjunto integrante do
veículo automotor ou implemento de série;
VI - máquina agrícola, a colheitadeira, a debulhadora, a trilhadeira e demais aparelhos similares destinados
à agricultura, automotrizes ou acionados por trator ou outra fonte externa;
VII - implemento agrícola, o arado, a grade, a roçadeira e demais petrechos destinados à agricultura;
VIII - serviço autorizado, a empresa comercial que
presta serviços de assistência a proprietários de veículos
automotores, assim como a empresa que comercializa peças e componentes.
§ i? Para os fins desta lei:
ai intitula-se também o produtor de concedente e o distribuidor de concessionário;
b) entende-se por trator aquele destinado a uso agrícola, capaz também de servir a outros fins, excluídos os tratores de esteira, as motoniveladoras e as máquinas rodoviárias para outras destinações;
c) caracterizar-se-ão as diversas classes de veículos
automotores pelas categorias econômicas de produtores e
CaL Leis Rep. Fed. Brasil. Brasília. 182(6. t.1):3447-3603. nov.ldez. 1990.
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distribuidores, e os produtos. diferenciados em cada marca, pelo produtor e sua rede de distribuição, em conjunto.
§ 2? Excetuam-se da presente lei os implementas e
máquinas agrícolas caracterizados neste artigo, incisos VI
e VII, que não sejam fabricados por produtor definido no
inciso I.
Art. 5? São inerentes à concessão:
I - área operacional de responsabilidade do concessionário para o exercício de suas atividades;
II - distâncias mínimas entre estabelecimentos de
concessionários da mesma rede, fixadas segundo critérios
de potencial de mercado.
§ 1? A área poderá conter mais de um concessionário
da mesma rede.
§ 2? O concessionário obriga-se à comercialização de
veículos automotores, implementas, componentes e máquinas agrícolas, de via terrestre, e à prestação de serviços
inerentes aos mesmos, nas condições estabelecidas no contrato de concessão comercial, sendo-lhe defesa a prática
dessas atividades, diretamente ou por intermédio de prepostos, fora de sua área demarcada.
§ 3? O consumidor. à sua livre escolha, poderá preceder à aquisição dos bens e serviços a que se refere esta lei
em qualquer concessionário.
§ 4? Em convenção de marca serão fixados os critérios e as condições para ressarcimento da concessionária
ou serviço autorizado que prestar os serviços de manutenção obrigatórios pela garantia do fabricante, vedada qualquer disposição de limite à faculdade prevista no parágrafo
anterior.
Art. 6? É assegurada ao concedente a contratação de
nova concessão:
I - se o mercado de veículos automotores novos da
marca, na área delimitada, apresentar as condições justificadoras da contratação que tenham sido ajustadas entre o
produtor e sua rede de distribuição;
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 182(6. t.1):3447-3603. nov.ldez. 1990.
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II extinta.

pela necessidade de prover vaga de concessão

§ I? Na hipótese do inciso I deste artigo, o concessionário instalado na área concorrerá com os demais interessados, em igualdade de condições.
§ 2? A nova contratação não se poderá estabelecer em
condições que de algum modo prejudiquem os concessioná-

rios da marca.
Art. 8? Integra a concessão o indice de fidelidade de
compra de componentes dos veículos automotores que dela
faz parte, podendo a convenção de marca estabelecer percentuais de aquisição obrigatória pelos concessionários.
Parágrafo único. Não estão sujeitas ao Índice de fidelidade de compra ao concedente as aquisições que o concessionário fizer:
a] de acessórios para veículos automotores;
b) de implementos de qualquer natureza e máquinas
agrícolas.
Art. 13. É livre o preço de venda do concessionário
ao consumidor, relativamente aos bens e serviços objeto da
concessão dela decorrentes.
§ I? Os valores do frete, seguro e outros encargos variáveis de remessa da mercadoria ao concessionário e deste
ao respectivo adquirente deverão ser discriminados, individualmente, nos documentos fiscais pertinentes.
§ 2? Cabe ao concedente fixar o preço de venda aos
concessionários, preservando sua uniformidade e condições
de pagamento para toda a rede de distribuição.
Art. 28. O concedente poderá contratar, com empresa
reparadora de veículos ou vendedora de componentes, a
prestação de serviços de assistência ou a comercialização
daqueles, exceto a distribuição de veículos novos, dandolhe a denominação de serviço autorizado.
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 182(6, t.l):3447-36ü3, nov./dez. 1990.
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Parágrafo único. Às contratações a que se refere este
artigo serão aplicados, no que couber, os dispositivos desta lei».
Art. 2? Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 3? Revogam-se o art. 14 da Lei n? 6.729, de 28 de novembro de 1979, e as demais disposições em contrário.
Brasília, 26 de dezembro de 1990; 169? da Independência e
102? da República.
FERNANDO COLLOR
Zélia M. Cardoso de Mello
LEI N? 8.133, DE 27 DE DEZEMBRO DE 1990
Altera a Lei n? 7.798(1), de 10 de julho
de 1989, e dá outras providências.

Faço saber que o PRESIDENTE DA REPÚBLICA adotou
a Medida Provisória n? 282 (2) de 1990, que o Congresso Nacional
aprovou, e eu, NELSON CARNEIRO, Presidente do Senado Federal, para 08 efeitos do disposto no parágrafo único do art. 62
da Constituição Federal, promulgo a seguinte lei:
Art. I? É acrescentado ao art. 3? da Lei n? 7.798, de 10 de
julho de 1989, o seguinte parágrafo:
«§ 5? O Poder Executivo, sempre que, em face do
comportamento do mercado na comercialização do produto,
julgar necessário, .poderá:
a) aumentar, até sessenta por cento, 08 valores de cada classe, reajustados na forma do parágrafo anterior;
bl manter, temporariamente, o valor do imposto, ainda
que alterado o do BTN."
Art. 2? O Anexo II à Lei n? 7.798, de 1989, é substituído
pelo que acompanha a presente lei.
Art. 3? A alínea a do § 2~ do art. l? da Lei n? 7.798, de
1989, passa a vigorar com a seguinte redação:
«a) aumentar, até sessenta por cento, a quantidade de
BTN estabelecida para cada classe».
(1) Coleção das Leis. Brasília, 181(4):1463, jul./ago. 1989.
(2) V. pág. 3660 deste volume.
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 182(6, t.1):3447-36ü3, nov.ldez. 1990.
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Art. 4? As alíneas c, d e e do inciso I do art. 69 da Lei n?
7.799(31. de 10 de julho de 1989, passam a vigorar com a seguinte
redação:
"Art. 69.
c) até o último dia útil da quinzena subseqüente àquela em que ocorrerem os fatos geradores, no caso dos produtos classificados nas posições 2202 e 2203, 4302 a 4303, da
TIPI, excetuando-se o código 2202.10.0100;
d) até o último dia útil da segunda quinzena subseqüente àquela em que ocorrerem os fatos geradores, no caso dos produtos classificados na posição 8703, excetuadas
as ambulâncias;
e) até o último dia útil da terceira quinzena subseqüente àquela em que ocorrerem os fatos geradores, no ca80 dos demais produtos;»
Parágrafo único. O disposto neste artigo aplica-se em relação aos vencimentos que ocorrerem a partir do mês de janeiro
de 1991.
Art. 5? Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 6? Revogam-se as disposições em contrário.
Senado Federal, 27 de dezembro de 1990.
NELSON CARNEIRO
ANEXO A LEI N? 8.133, DE 27 DE DEZEMBRO
DE 1990
Classes
A
B

C
D
E
F
G

H

Imposto em BTN
0,0776
0,0953
0,1157
0,1401
0,1715
0,2096
0,2558
0,3116

(3) Coleção das Leis. Brasília, 181(4):1470, jullago. 1989.
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília. 182(6, t.l):3447-3603, nov.Zdez. 1990.
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Classes
I

J
K
L
M

N
O
P
Q

R
S
T
U
V
X
Y
Z

Imposto em BTN
0,3810
0,4641
0,5662
0,6913
0,8424
1,0290
1,2549
1.5311
1.8673
2,2784
2,7806
3,3916
4,1374
5,0479
6,1585
7,5141
11.1834

LEI N? 8.134, DE 27 DEZEMBRO DE 1990
Altera a legislação do Imposto de Renda e dá outras providências.

Faço saber que o PRESIDENTE DA REPÚBLICA adotou
a Medida Provisória n? 284(11, de 1990, que o Congresso N acionai aprovou, e eu, NELSON CARNEIRO, Presidente do Senado
Federal, para os efeitos do disposto no parágrafo único do art.
62 da Constituição Federal, promulgo a seguinte lei:
Art. I? A partir do exercício financeiro de 1991, os rendimentos e ganhos de capital percebidos por pessoas físicas residentes ou domiciliadas no Brasil serão tributados pelo Imposto
de Renda na forma da legislação vigente, com as modificações
introduzidas por esta lei.
Art. 2? O Imposto de Renda das pessoas físicas será devido à medida em que os rendimentos e ganhos de capital forem
percebidos, sem prejuízo do ajuste estabelecido no art. 11.
(I) V. pág. 3665 deste volume.
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 182(6, t.ll:3447-36ü3, nov.ldez. 1990.
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Art. 3? O Imposto de Renda na Fonte, de que tratam os
arts. 7? e 12 da Lei n? 7.713 121, de 22 de dezembro de 1988, incidirá sobre os valores efetivamente pagos no mês.
Art. 4? Em relação aos rendimentos percebidos a partir de
1? de janeiro de 1991, o imposto de que trata o art. 8? da Lei n?
7.713, de 1988:
I - será calculado sobre os rendimentos efetivamente recebidos no mês;
11 - deverá ser pago até o último dia útil da primeira
quinzena do mês subseqüente ao da percepção dos rendimentos.
Art. 5? Salvo disposição em contrário, o imposto retido na
fonte (art. 3?) ou pago pelo contribuinte (art. 4?), será considerado redução do apurado na forma do art. 11, inciso I.
Parágrafo único. Pagamentos não obrigatórios do imposto,
efetuados durante o ano-base, não poderão ser deduzidos do imposto apurado na declaração (art. 11, I).
Art. 6? O contribuinte que perceber rendimentos do trabalho não assalariado, inclusive os titulares dos serviços notariais
e de registro, a que se refere o art. 236 da Constituição, e os leiloeiros, poderão deduzir, da receita decorrente do exercício da
respectiva atividade:
I - a remuneração paga a terceiros, desde que com
vínculo empregatício, e os encargos trabalhistas e previdenciários;
II - os emolumentos pagos a terceiros;
lU - as despesas de custeio pagas, necessárias à percepção da receita e à manutenção da fonte produtora.
§ 1? O disposto neste artigo não se aplica:
a) a quotas de depreciação de instalações, máquinas e equipamentos;
b) a despesas de locomoção e transporte, salvo no caso de
caixeiros-viajantes, quando correrem por conta destes;
c) em relação aos rendimentos a que se referem os arts. 9? e
10 da Lei n? 7.713, de 1988.

(2) Coleção das Leis. Brasília, (7):105, out.ldez. 1988.
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 182(6, t.1):3447-3603, nov.vdez. 1990.
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§ 2? O contribuinte deverá comprovar a veracidade das receitas e das despesas, mediante documentação idônea, escríturadas em livro-caixa, que serão mantidos em seu poder, a disposição da fiscalização, enquanto não ocorrer a prescrição ou decadência.
§ 3? As deduções de que trata este artigo não poderão exceder à receita mensal da respectiva atividade, permitido o côm-

puto do excesso de deduções nos meses seguintes, até dezembro, mas o excedente de deduções, porventura existente no final
do ano-base, não será transposto para o ano seguinte.
§ 4? Sem prejuízo do disposto no art. 11 da Lei n? 7.713,
de 1988, e na Lei n? 7.975 131, de 26 de dezembro de 1989, as deduções de que tratam os incisos I a IH deste artigo somente serão
admitidas em relação aos pagamentos efetuados a partir de I?
de janeiro de 1991.
Art. 7? Na determinação da base de cálculo sujeita à incidência mensal do imposto de renda, poderão ser deduzidas:
I - a soma dos valores referidos no art. 6?, observada a
vigência estabelecida no § 4? do mesmo artigo;
11 - as contribuições para a Previdência Social da União,
dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios;
III - as demais deduções admitidas na legislação em vigor, ressalvado o disposto no artigo seguinte.
Parágrafo único. A dedução de que trata o inciso II deste
artigo somente será admitida em relação à base de cálculo a ser
determinada a partir de janeiro de 1991.
Art. 8? Na declaração anual (art. 9?), poderão ser deduzidos:
I - os pagamentos feitos, no ano-base, a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas
ocupacionais e hospitais, bem como as despesas provenientes
de exames laboratoriais e serviços radiológicos;
II - as contribuições e doações efetuadas a entidades de
que trata o art. 1? da Lei n? 3.830 141, de 25 de novembro de 1960,
observadas as condições estabelecidas no art. 2? da mesma lei;
(3) Coleção das Leis. Brasília, 181(6, t.1):3103, nov.ldez. 1989.
(4) Coleção das Leis. Brasília, (7):19, out.ldez. 1960.
Cal. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 182(6. t.1):3447-3603, nov.ldez. 1990.
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III - as doações de que trata o art. 260 da Lei n? 8.069 151,
de 13 de julho de 1990;
IV ~ a soma dos valores referidos no art. 7?, observada a
vigência estabelecida no parágrafo único do mesmo artigo.
§ I? O disposto no inciso I deste artigo:
a) aplica-se também aos pagamentos feitos a empresas brasileiras, ou autorizadas a funcionar no País, destinados à cobertura de despesas com hospitalização e cuidados médicos e dentários, e a entidades que assegurem direito de atendimento ou
ressarcimento de despesas de natureza médica, odontológica e
hospitalar;
b) restringe-se aos pagamentos feitos pelo contribuinte relativo ao seu próprio tratamento e ao de seus dependentes;
c) é condicionado a que os pagamentos sejam especificados
e comprovados, com indicação do nome, endereço e número de
inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas ou no cadastro de
Pessoas Jurídicas, de quem os recebeu, podendo, na falta de documentação, ser feita indicação do cheque nominativo pelo qual
foi efetuado o pagamento.
§ 2? Não se incluem entre as deduções de que trata o inciso I deste artigo as despesas cobertas por apólices de seguro ou
quando ressarcidas por entidades de qualquer espécie.
§ 3? As deduções previstas nos incisos II e III deste artigo
estão limitadas, respectivamente, a cinco por cento e dez por
cento de todos os rendimentos computados na base de cálculo
do imposto, na declaração anual (art. 10, I), diminuídos das despesas mencionadas nos incisos I a III do art. 6? e no inciso II
do art. 7?
§ 4? A dedução das despesas previstas no art. 7?, inciso
IIl, da Lei n? 8.023 161, de 12 de abril de 1990, poderá ser efetuada
pelo valor integral, observado o disposto no neste artigo.
Art. 9? As pessoas físicas deverão apresentar anualmente
declaração de rendimentos, na qual se determinará o saldo do
imposto a pagar ou a restituir.
(5) Coleção das Leis. Brasília, 182(4):2379, jul./ago. 1990.

(6) Coleção das Leis. Brasília, 182(2, t.1):718, mar.Zabr. 1990.
Cal. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 182(6, t.1J;3447-3603, nov.ldez. 1990.

3562
Parágrafo único. A declaração, em modelo aprovado pelo
Departamento da Receita Federal, deverá ser apresentada até o
dia vinte e cinco do mês de abril do ano subseqüente ao da percepção dos rendimentos ou ganhos de capital.
Art. 10. A base de cálculo do imposto, na declaração
anual, será a diferença entre as somas dos seguintes valores:
I - de todos os rendimentos percebidos pelo contribuinte
durante o ano-base, exceto os isentos, os não tributáveis e os
tributados exclusivamente na fonte; e
H - das deduções de que trata o art. 8?
Art. 11. O saldo do imposto a pagar ou a restituir na declaração anual (art. 9?) será determinado com observância das
seguintes normas:
I - será apurado o imposto progressivo mediante aplicação da tabela (art. 12) sobre a base de cálculo (art. 10);
II - será deduzido o valor original, excluída a correção

monetária do imposto pago ou retido na fonte durante o anobase, correspondente a rendimentos incluídos na base de cálculo (art. 10);
IH - o resultado será corrigido monetariamente (parágrafo
único) e o montante assim determinado constituirá, se positivo,
o saldo do imposto a pagar e, se negativo, o imposto a restituir.
Parágrafo único. O coeficiente de correção monetária (inciso lII) corresponderá a um JJoze avos da soma das variações do
valor do Bõnus do Tesouro Nacional - BTN, apuradas entre o
mês de janeiro do exercício financeiro e cada um dos meses do
ano-base. A apuração será feita até a segunda casa decimal,
desprezando-se as outras.
Art. 12. Para fins do ajuste de que trata o artigo anterior,
o imposto de renda será calculado mediante aplicação, sobre a
base de cálculo (art. 10), de aliquotas progressivas, previstas no
art. 25 da Lei n? 7.713, de 1988, constantes da tabela anual.
Parágrafo único. A tabela anual de que trata este artigo
coresponderá à soma dos valores, em cruzeiros, constantes das
doze tabelas mensais de incidência do imposto de renda na fonte (Lei n? 7.713, de 1988, art. 25), que tiveram vigorado durante
o respectivo ano-base.
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Art. 13. O saldo do imposto a pagar ou a restituir (art. 11,
UI) será convertido em quantidade de BTN pelo valor deste no
mês de janeiro do exercício financeiro correspondente.
§ I? O imposto de renda relativo à atividade rural será
apurado, em quantidade de BTN, segundo o disposto na Lei n?
8.023, de 1990, e será adicionado ao saldo do imposto de que trata este artigo.
§ 2? Resultando fração na apuração da quantidade de
BTN, considerar-se-ão as duas primeiras casas decimais,
desprezando-se as outras.
Art. 14. O saldo do impsoto (art. 13) poderá ser pago em
até seis quotas iguais, mensais e sucessivas, observado o seguinte:
I - nenhuma quota será inferior a trinta e cinco BTN e o
imposto de valor inferior a setenta BTN será pago de uma só
vez;
II - a primeira quota ou quota única será paga no mês de
abril do ano subseqüente ao da percepção dos rendimentos;
III - as quotas vencerão no dia vinte e cinco de cada mês;
IV - fica facultado ao contribuinte, após o encerramento
do ano-base antecipar o pagamento do imposto ou de quotas.
Parágrafo único. A quantidade de BTN de que trata este
artigo será reconvertida em cruzeiros pelo valor do BTN no mês
do pagamento do imposto ou quota.
Art. 15. Para efeito de cálculo do imposto, os valores, em
cruzeiros, constantes das tabelas progressivas mensais, serão
somados, relativamente ao número de meses do período abrangido pela tributação, no ano-calendário, nos casos de declaração
apresentada:
I - em nome do espólio, no exercício em que for homologada a partilha ou feita a adjudicação dos bens;
U - por contribuinte, residente ou domiciliado no Brasil,
no exercício em que se retirar em caráter definitivo do território
nacional.
Art. 16. O imposto de renda previsto no art. 26 da Lei n?
7.713, de 1988, incidente sobre o décimo terceiro salário (art. 7?,
VUI, da Constituição), será calculado de acordo com as seguintes normas:
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 182{6, t.1l:3447-3603, nov./dez. 1990.
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I - não haverá retenção na fonte, pelo pagamento de antecipações;
II - será devido, sobre o valor integral, no mês de sua
quitação;
III - a tributação ocorrerá exclusivamente na fonte e separadamente dos demais rendimentos do beneficiário;
IV - serão admitidas as deduções autorizadas pelo art. 7?
desta Lei, observada a vigência estabelecida no parágrafo único
do mesmo artigo;
V - a apuração do imposto far-se-á na forma do art. 25 da
Lei n:' 7.713, de 1988, com a alteração procedida pelo art. I? da
Lei n? 7.959(71, de 21 de dezembro de 1989.
Art. 17. O impsoto de renda retido na fonte sobre aplicações financeiras de renda fixa será considerado:

I - antecipação do devido na declaração, quando o beneficiário for pessoa jurídica tributada com base no lucro real;
devido exclusivamente na fonte, nos demais casos.
Parágrafo único. Aplica-se aos juros produzidos pelas letras hipotecárias emitidas sob a forma exclusivamente escrituralou nominativa não transferível por endosso, o mesmo regime
de tributação, pelo Imposto de Renda, dos depósitos de poupança.
11 -

Art. 18. É sujeita ao pagamento do Imposto de Renda, à
alíquota de vinte e cinco por cento, a pessoa física que perceber;
I - ganhos de capital na alienação de bens ou direitos de
qualquer natureza, de que tratam os §§ 2? e 3? do art. 3? da Lei
n? 7.713, de 1988, observado o disposto no art. 21 da mesma Lei;
II - ganhos líquidos nas operações realizadas em bolsas
de valores, de mercadorias, de futuros e assemelhadas, de que
tratam o art. 55 da Lei n? 7.799(8), de 10 de julho de 1989, e a Lei
n? 8.014 (9 ), de 6 de abril de 1990.
(7) Coleção das Leis. Brasília, 181(6, t.l):3072, nov.ldez. 1989.

(8) Coleção das Leis. Brasília, 181 (4):1470, jul.! ago. 1989.
(9) Coleção das Leis. Brasília, 181(2, t.l):699, mar./abr. 1990.
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§ I? O imposto de que trata este artigo deverá ser pago até
o último dia útil da primeira quinzena do mês sebseqüente ao
da percepção dos mencionados ganhos.
§ 2? Os ganhos a que se referem os incisos I e II deste artigo serão apurados e tributados em separado e não integrarão a
base de cálculo do Imposto de Renda, na declaração anual, e o
imposto pago não poderá ser deduzido do devido na declaração.
Art. 19. As pessoas físicas ou jurídicas que efetuarem pagamentos com retenção do Imposto de Renda na fonte deverão
fornecer à pessoa física beneficiária, até o dia 28 de fevereiro,
documento comprobatório, em duas vias, com indicação da natureza e montante do pagamento, das deduções e do Imposto de
Renda retido no ano anterior.
§ I? Tratando-se de rendimentos sobre 08 quais não tenha
havido retenção do Imposto de Renda na Fonte, o comprovante
de que trata este artigo deverá ser fornecido, no mesmo prazo,
ao beneficiário que o tenha solicitado até o dia 31 de janeiro.
§ 2? As pessoas físicas ou jurídicas que deixarem de fornecer aos beneficiários, dentro do prazo, ou fornecerem com inexatidão, o documento a que se refere este artigo ficarão sujeitas
ao pagamento de multa de trinta e cinco BTN por documento.
§ 3? A fonte pagadora que prestar informação falsa sobre
pagamento ou imposto retido na fonte será aplicada multa de
cento e cinqüenta por cento sobre o valor que for indevidamente
utilizado como redução do Imposto de Renda devido, independentemente de outras penalidades administrativas ou criminais
cabíveis.
§ 4? Na mesma penalidade incorrerá aquele que se beneficiar da informação, sabendo da falsidade.

Art. 20. Para efeito de justificar acréscimo patrimonial
dos contribuintes a que se fererem os arts. 9? e 10 da Lei n?
7.713, de 1988, somente será considerado o valor correspondente
à parcela sobre a qual houver incidido o Imposto de Renda, em
cada ano-base.
Art. 21. Para efeito de redução do imposto (art. 11, II) na
declaração de rendimentos relativa ao exercício financeiro de
1991, ano-base de 1990, os valores, correspondentes ao imposto,
pagos pelo contribuinte nos termos dos arts. 8? e 23 da Lei n?
Co!. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 182(6, t.1):3447·3603, nov./dez. 1990.
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7.713, de 1988, serão considerados pelos seus valores originais.
excluída a correção monetária.
Art. 22 Os ganhos percebidos pelo contribuinte, no anobase de 1990, na alienação de bens e direitos e nas operações em
bolsas de valores, de mercadorias, de futuros e assemelhadas,
não integrarão a base de cálculo do imposto na declaração do
exercício financeiro de 1991 e o imposto pago não poderá ser deduzido do devido na declaração.
§ I? O contribuinte que não houver efetuado o pagamento
do imposto, relativo aos ganhos a que se refere este artigo, deverá adicioná-lo ao apurado na declaração.
§ 2? Na hipótese do parágrafo anterior, o imposto deverá
ser calculado segundo as normas da legislação vigente na data
da ocorrência do fato gerador.
Art. 23. A falta ou insuficiência de pagamento do imposto
ou de quota deste, nos prazos fixados nesta lei, apresentada ou
não a declaração, sujeitará o contribuinte às multas e acréscimos previstos na legislação em vigor e a correção monetária
com base na variação do valor do BTN.
Art. 24. A partir do exercício financeiro de 1991, não serão
admitidas as deduções, para efeito do Imposto de Renda, previstas nas Leis nvs 7.505 1101, de 2 de julho de 1986, e 7.7521111, de
14 de abril de 1989.
Art. 25. A partir de 1? de janeiro de 1991, o rendimento
real auferido no resgate de quotas de fundos mútuos de ações
ou clubes de investimento, constituídos com observância da legislação pertinente, auferido por beneficiário pessoa física e
pessoa jurídica não tributada pelo lucro real, inclusive isenta,
sujeita-se à tributação exclusiva na fonte à alíquota de vinte e
cinco por cento.
§ I? Considera-se rendimento real para os fins deste artigo
a diferença positiva entre o valor de resgate da quota e o valor
médio das aplicações atualizado monetariamente pela variação
do BTN Fiscal.
§ 2? Em relação às aplicações realizadas pelo quotista, anteriormente a I? de janeiro de 1991, é facultado considerar com
(10) Coleção das Leis. Brasília. (31)49, jul./set. 1986.
(11) Coleção das Leis. Brasília, 181(2):454, mar.vabr. 1989.
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valor médio das aplicações, de que trata o § i?, o valor ajustado
da quota em 31 de dezembro de 1990, para cuja determinação a
carteira do fundo de ações ou clube de investimento, naquela
data, será valorizada mediante multiplicação da quantidade de
ações pelos respectivos preços médios ponderados, calculados
com base nas transações realizadas em bolsas de valores no
mês de dezembro de 1990.
§ 3? O imposto será retido pelo administrador do fundo ou
clube de investimento na data do resgate e recolhido na forma e
prazos da legislação vigente.
§ 4? Os ganhos líquidos a que se refere o art. 55 da Lei n?
7.799, de 1989, e o rendimento real das aplicações financeiras de
renda fixa, auferidos pelos fundos e clubes de investimento de
que trata este artigo, não estão sujeitos à incidência do Imposto
de Renda.
§ 5? O disposto no parágrafo anterior aplica-se aos resgates de títulos e aplicações de renda fixa realizados a partir de i?
de janeiro de 1991 e aos ganhos líquidos de operações liquidadas
ou encerradas a partir da mesma data.
Art. 26. O disposto no artigo anterior não se aplica:
I - aos resgates de quotas dos fundos de renda fixa, que
continuam tributados na forma do art. 47 da Lei n? 7.799, de
1989;
II - aos resgates de quotas dos fundos de aplicação de
curto prazo, que continuam tributados na forma do art. 48 da
Lei n? 7.799, de 1989, com as alterações do art. i? da Lei n?
7.856 1121, de 24 de outubro de 1989.
Art. 27. Na determinação do ganho líquido de operações
realizadas no mercado à vista de bolsas de valores é facultado
ao contribuinte, relativamente às ações adquiridas anteriormente a I? de janeiro de 1991, considerar como custo médio de aquisição o preço médio ponderado da ação no mês de dezembro de
1990, calculado com base nas transações realizadas em bolsas
de valores.
Art. 28. O Poder Executivo fica autorizado a estabelecer
critério alternativo para a determinação de valores e custos mé(12) Coleção das Leis. Brasília, 181(5): 2256, set./out. 1989.
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díos, em relação aos constantes dos arts. 25 e 27, quando não
ocorrerem transações em bolsa no mês de dezembro de 1990 Ou
quando as transações não refletirem condições normais de mercado.
Art. 29. Para efeito de determinação do Imposto de Renda
da atividade rural, de que trata a Lei n? 8.023, de 1990, o contribuinte, pessoa física ou jurídica, poderá, excepcionalmente, no
exercício financeiro de 1991, ano-base de 1990, reduzir em até
quarenta por cento o valor da base de cálculo para a cobrança
do tributo.
Parágrafo único. A parcela de redução que exceder a dez
por cento do valor da base de cálculo do imposto será adicionada ao resultado da atividade para compor a base de cálculo do
imposto, relativa ao ano-base de 1991, exercício financeiro de
1992.
Art. 30. O inciso I do art. 22 da Lei n? 7.713, de 1988, passa a vigorar com a seguinte redação;
«I - o ganbo de capital decorrente da alienação do
único imóvel que o titular possua, desde que não tenha
realizado outra operação nos últimos cinco anos e o valor
da alienação não seja superior ao equivalente a trezentos
mil BTN no mês da operação».
Art. 31. O Poder Executivo promoverá, mediante decreto,
a consolidação da legislação relativa ao Imposto de Renda e
proventos de qualquer natureza.
Art. 32. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 33. Revogam-se o inciso I e os §§ 1? a 7? do art. 14, os
arts. 23, 24, 28, 29, 42 e 45 da Lei n? 7:713, de 1988, o parágrafo
único do art. 2? da Lei n? 7:7971131, de 10 de julho de 1989, os §§
4? e 5? do art. 55 da Lei n? 7.799, de 1989, o art. 5? da Lei n?
7.959, de 1989, o art. 5? da Lei n? 8.012(141, de 1990, os §§ 1? e 2?
do art. 10 e o art. 11 da Lei n? 8.023, de 1990, e demais disposições em contrário.
Senado Federal, 27 de dezembro de 1990; 169? da Independência e 102? da República.
NELSON CARNEIRO
(13) Coleção das Leis. Brasília, 181(4);1461, ju1./ago .1989.

(14) Coleção das Leis. Brasília, 182(2, t.1):694, mar.labr. 1990.
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LEI N? 8.135, DE 27 DE DEZEMBRO DE 1990
Transfere para o Banco Central do Brasil a responsabilidade pelo passivo em cruzados novos das instituições financeiras em
regime de liquidação extrajudicial, e dá outras providências.

o PRESIDENTE DA REPÚBLICA, faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte lei:
Art. I? Na hipótese de decretação do regime de liquidação
extrajudicial de que trata a Lei n? 6.02411), de 13 de março de
1974, será de responsabilidade do Banco Central do Brasil o
passivo da instituição liquidanda correspondente aos saldos em
cruzados novos de que trata o art. 9? da Lei n? 8.024 121, de 12 de
abril de 1990, bem assim dos saldos em cruzados novos referidos no art. 2? desta lei.
§ I? Serão automaticamente subtraídos das contas mantidas pela liquidanda, ou em seu nome, junto ao Banco Central
do Brasil, os valores resultantes da transferência de que trata
este artigo.
§ 2? Se os valores de que trata o § I? forem insuficientes,
o Banco Central do Brasil sub-rogar-se-á perante a massa nos
direitos relativos à diferença.
Art. 2? É da responsabilidade do Banco Central do Brasil
a conversão, em cruzeiros, na forma do art. 7?, §§ I? e 2? da Lei
n? 8.024, de 12 de abril de 1990, dos cruzados novos referentes a
obrigações antecipadas nos termos do art. 18, alínea b da Lei n?
6.024, de 1974.
Parágrafo único. O Banco Central do Brasil sub-rogar-se-á
perante a massa nos créditos relativos a essas conversões.
Art. 3? Na conversão dos valores de que tratam os arts. I?
e 2? o Banco Central do Brasil observará integralmente o disposto na Lei n? 8.024, de 1990.
Art. 4? Inexistindo dolo ou culpa, não se transmitirá à
instituição financeira in bonis a responsabilidade decorrente
das informações de instituições em liquidação extrajudicial que
(1) Coleção das Leis. Brasília, (7):187, out.ldez. 1990.
(2) Coleção das Leis. Brasília, 182(2 t.l):724, mar.Zabr. 1990.
Cal. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 182(6, t.l):3447·3603, nov./dez. 1990.

3570
Com ela mantenham convênio para utilização da reserva bancária.
Art. 5? É o Conselho Monetário Nacional autorizado a

baixar as normas complementares necessárias ao cumprimento
desta lei.
Art. 6? As relações juridicas decorrentes das Medidas
Provisórias n?s 229 131, de 21 de setembro de 1990, e 2521 41, de 24
de outubro de 1990, serão disciplinadas pelo Congresso N acionai, nos termos do disposto no parágrafo único do art. 62 da
Constituição.
Art. 7? Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Brasilia, 27 de dezembro de 1990; 169? da Independência e
102? da República.
FERNANDO COLLOR
Zélia M. Cardoso de Mello
LEI N? 8.136, DE 27 DE DEZEMBRO DE 1990
Concede pensâo especial à viúva do
Doutor Francisco de Paula Quintanilha
Ribeiro.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte Lei:
Art. 1? Fica concedida à Senhora Anita Quitanilha Ribeiro, viúva do eminente homem público Francisco de Paula Quintanilha Ribeiro, uma pensão especial, mensal e vitalícia, no valor correspondente a Cr$83.295,50 (oitenta e três mil, duzentos e
noventa e cinco cruzeiros e cinqüenta centavos), a qual será de
caráter pessoal e intransferível a qualquer título.
Parágrafo único. A pensão de que trata o caput deste artigo será reajustada segundo os índices adotados para as demais
pensões, pagas pelo Governo Federal.
Art. 2? A despesa decorrente desta lei correrá à conta dos
encargos previdenciários da União, sob a supervisão do Ministério da Economia, Fazenda e Planejamento.
(3) Coleção das Leis. Brasília, 182(5):2933, set./out. 1990.
(4) Coleção das Leis. Brasília, 182(5):2986, set./out. 1990.
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Art. 3? Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 4? Revogam-se as disposições em contrário.
Brasília, 27 de dezembro de 1990; 169? da Independência e
102? da República.
FERNANDO COLLOR
Zélia M. Cardoso de Mello
LEI N? 8.137, DE 27 DE DEZEMBRO DE 1990
Define crimes contra a ordem tributária, econômica e contra as relações de consumo, e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte lei:
CAPÍTULO I
Dos Crimes Contra a Ordem Tributária
Seção I
Dos crimes praticados por particulares
Art. I? Constitui crime contra a ordem tributária suprimir
ou reduzir tributo, ou contribuição social e qualquer acessório,
mediante as seguintes condutas:
I - omitir informação, ou prestar declaração falsa às autoridades fazendárias;
II - fraudar a fiscalização tributária, inserindo elementos
inexatos, ou omitindo operação de qualquer natureza, em documento ou livro exigido pela lei fiscal;
IH - falsificar ou alterar nota fiscal, fatura, duplicata, nota de venda, ou qualquer outro documento relativo à operação
tributável;
IV - elaborar, distribuir, fornecer, emitir ou utilizar documento que saiba ou deva saber falso ou inexato;
V - negar ou deixar de fornecer, quando obrigatório, nota fiscal ou documento equivalente, relativa a venda de mercaCal. Leis Rep. Fed. Brasil. Brasília. 182(6. t.l):3447-3603, nov./dez. 1990.
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daria ou prestação de serviço, efetivamente realizada, ou
fornecê-la em desacordo com a legislação.
Pena - reclusão de 2 (dois) a 5 (cinco) anos, e multa.
Parágrafo único. A falta de atendimento da exigência da autoridade, no prazo de 10 (dez) dias, que poderá ser convertido
em horas em razão da maior ou menor complexidade da matéria
ou da dificuldade quanto ao atendimento da exigência, caracteriza a infração prevista no inciso V.
Art. 2? Constitui crime da mesma natureza:
I - fazer declaração falsa ou omitir declaração sobre
rendas, bens ou fatos, ou empregar outra fraude, para eximirse, total ou parcialmente, de pagamento de tributo;
II - deixar de recolher, no prazo legal, valor de tributo
ou de contribuição social, descontado ou cobrado, na qualidade
de sujeito passivo de obrigação e que deveria recolher aos cofres públicos;
111 - exigir, pagar ou receber, para si ou para o contribuinte beneficiário, qualquer percentagem sobre a parcela dedutível ou deduzida de imposto ou de contribuição como incentivo fiscal;
IV - deixar de aplicar, ou aplicar em desacordo com o estatuído, incentivo fiscal ou parcelas de imposto liberadas por
órgão ou entidade de desenvolvimento;
V - utilizar ou divulgar programa de processamento de
dados que permita ao sujeito passivo da obrigação tributária
possuir informação contábil diversa daquela que é, por lei, fornecida à Fazenda Pública.
Pena - detenção, de 6 (seis) meses a 2 (doisl anos, e multa.

Seção II
Dos crimes praticados por funcionários públicos
Art. 3? Constitui crime funcional contra a ordem tributária, além dos previstos no Decreto-Lei n:' 2.848 111, de 7 de dezembro de 1940 - Código Penal (Título XI, Capítulo I):
(1) Coleção das Leis. Rio de Janeiro, (7):187, out.Jdez. 1940.
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I - extraviar livro oficial, processo fiscal ou qualquer
documento, de que tenha a guarda em razão da função; sonegálo, ou inutilizá-lo, total ou parcialmente, acarretando pagamento
indevido ou inexato de tributo ou contribuição social;
II - exigir, solicitar ou receber, para si ou para outrem,
direta ou indiretamente, ainda que fora da função ou antes de
iniciar seu exercício, mas em razão dela, vantagem indevida; ou
aceitar promessa de tal vantagem, para deixar de lançar ou cobrar tributo ou contribuição social, ou cobrá-los parcialmente.
Pena - reclusão, de 3 (três) a 8 (oíto) anos, e multa.

lU -

patrocinar, direta ou indiretamente, interesse priva-

do perante a administração fazendária, valendo-se da qualidade
de funcionário público.
Pena - reclusão, de 1 (um) a 4 (quatro) anos, e multa.
CAPÍTULO II
Dos crimes Contra a Economia e as Relações de Consumo
Art. 4? Constitui crime contra a ordem econômica:
I - abusar do poder econômico, dominando o mercado ou
eliminando, total ou parcialmente, a concorrência mediante:
a) ajuste ou acordo de empresas;
b) aquisição de acervos de empresas ou cotas, ações, títulos
ou direitos;
c] coalizão, incorporação, fusão ou integração de empresas;
d) concentração de ações, títulos, cotas, ou direitos em poder de empresa, empresas coligadas ou controladas, ou pessoas
físicas;
e) cessação parcial ou total das atividades da empresa;
f) impedimento à constituição, funcionamento ou desenvolvimento de empresa concorrente.
11 - formar acordo, convênio, ajuste ou aliança entre
ofertantes, visando;
a I à fixação artificial de preços ou quantidades vendidas ou
produzidas;
Cal. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 182(6, t.1):3447-3603. nov./dez. 1990.
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b) ao controle regionalizado do mercado por empresa ou
grupo de empresas;
c) ao controle, em detrimento da concorrência, de rede de
distribuição ou de fornecedores.
III - discriminar preços de bens ou de prestação de servi ~
ços por ajustes ou acordo de grupo econômico, com o fim de estabelecer monopólio, ou de eliminar, total ou parcialmente, a
concorrência;

IV - açambarcar, sonegar, destruir ou inutilizar bens de
produção ou de consumo, com o fim de estabelecer monopólio
ou de eliminar, total ou parcialmente, a concorrência;
V - provocar oscilação de preços em detrimento de empresa concorrente ou vendedor de matéria-prima, mediante ajuste ou acordo, ou por outro meio fraudulento;
VI - vender mercadorias abaixo do preço de custo, com o
fim de impedir a concorrência;
VII - elevar, sem justa causa, os preços de bens ou serviços, valendo-se de monopólio natural ou de fato.
Pena - reclusão, de 2 (dois) a 5 (cinco) anos, ou multa.
Art. 5? Constitui crime da mesma natureza:
I - exigir exclusividade de propaganda, transmissão ou
difusão de publicidade, em detrimento de concorrência;
n - subordinar a venda de bem ou a utilização de serviço
à aquisição de outro bem, ou ao uso de determinado serviço;
In - sujeitar a venda de bem ou a utilização de serviço à
aquisição de quantidade arbitrariamente determinada;
IV - recusar-se, sem justa causa, o diretor, administrador, ou gerente de empresa a prestar à autoridade competente
ou prestá-la de modo inexato, informando sobre o custo de produção ou preço de venda.
Pena - detenção, de 2 (dois) a 5 (cinco) anos, ou multa.
Parágrafo único. A falta de atendimento da exigência da
autoridade, no prazo de 10 (dez) dias, que poderá ser convertido
em horas em razão da maior ou menor complexidade da matéria
ou da dificuldade quanto ao atendimento da exigência, caracteriza a infração prevista no inciso IV.
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Art. 6? Constitui crime da mesma natureza:
I - vender ou oferecer à venda mercadoria, ou contratar
ou oferecer serviço, por preço superior ao oficialmente tabelado,
ao regime legal de controle;
II - aplicar fórmula de reajustamento de preços ou indexação de contrato proibida, ou diversa daquela que for legalmente estabelecida, ou fixada por autoridade competente;
lU - exigir, cobrar ou receber qualquer vantagem ou importância adicional de preço tabelado, congelado, administrado,
fixado ou controlado pelo Poder Público, inclusive por meio da
adoção ou de aumento de taxa ou outro percentual, incidente sobre qualquer contratação.
Pena - detenção, de 1 (um) a 4 (quatro) anos, ou multa.
Art. 7? Constitui crime contra as relações de consumo:
I - favorecer ou preferir, sem justa causa, comprador
ou freguês, ressalvados os sistemas de entrega ao consumo por
intermédio de distribuidores ou revendedores;
II - vender ou expor à venda mercadoria cuja embalagem, tipo, especificação, peso ou composição esteja em desacordo COm as prescrições legais, ou que não corresponda à respectiva classificação oficial;
lU - misturar gêneros e mercadorias de espécies diferentes, para vendê-los ou expô-los à venda Como puros; misturar
gêneros e mercadorias de qualidades desiguais para vendê-los
ou expô-los à venda por preço estabelecido para os 'de mais alto
custo;
IV - fraudar preços por meio de:
a) alteração, sem modificação essencial ou de qualidade, de
elementos tais como denominação, sinal externo, marca, embalagem, especificação técnica, descrição, volume, peso, pintura
ou acabamento de bem ou serviço;
b) divisão em partes de bem ou serviço, habitualmente oferecido à venda em conjunto;
c) junção de bens ou serviços, comumente oferecidos à venda em separado;
d) aviso de inclusão de insumo não empregado na produção
do bem ou na prestação dos serviços;
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v - elevar o valor cobrado nas vendas a prazo de bens
ou serviços, mediante a exigência de comissão ou de taxa de juros ilegais;
VI - sonegar insumos ou bens, recusando-se a vendê-los
a quem pretenda comprá-los nas condições publicamente ofertadas, ou retê-los para o fim de especulação;
VII - induzir o consumidor ou usuário a erro, por via de
indicação ou afirmação falsa ou enganosa sobre a natureza,
qualidade do bem ou serviço, utilizando-se de qualquer meio,
inclusive a veiculação ou divulgação publicitária;
VIII - destruir, inutilizar ou danificar matéria-prima ou
mercadoria, com o fim de provocar alta de preço, em proveito
próprio ou de terceiros;
IX - vender, ter em depósito para vender ou expor à
venda ou, de qualquer forma, entregar matéria-prima ou mercadoria, em condições impróprias ao consumo;
Pena - detenção, de 2 (dois) a 5 (cinco) anos, ou multa.
Parágrafo único. Nas hipóteses dos incisos H, HI e IX
pune-se a modalidade culposa, reduz indo-se a pena e a detenção
de 1/3 (um terço) ou a de multa à quinta parte.
CAPÍTULO IH
Das Multas
Art. 8? Nos crimes definidos nos arts. I? a 3? desta lei, a
pena de multa será fixada entre 10 (dez) e 360 (trezentos e sessenta) dias-multa, conforme seja necessário e suficiente para reprovação e prevenção do crime.
Parágrafo único. O dia-multa será fixado pelo juiz em valor não inferior a 14 (quatorze) nem superior a 200 (duzentos)
Bônus do Tesouro Nacional - BTN.
Art. 9? A pena de detenção ou reclusão poderá ser convertida em multa de valor equivalente a:
I - 200.000 (duzentos mil) até 5.000.000 (cinco milhões) de
BTN, nos crimes definidos no art. 4?;
H - 5.000 (cinco mil) até 200.000 (duzentos mil) BTN, nos
crimes definidos nos arts. 5? e 6?;
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III - 50.000 (cinqüenta mil) até 1.000.000 (um milhão de
BTN, nos crimes definidos no art. 7?
Art. 10. Caso o juiz, considerado o ganho ilícito e a situação econômica do réu, verifique a insuficiência ou excessiva
onerosidade das penas pecuniárias previstas nesta lei, poderá
diminuí-las até a décima parte ou elevá-las ao décuplo.
CAPÍTULO IV
Das Disposições Gerais
Art. 11. Quem, de qualquer modo, inclusive por meio de
pessoa jurídica, concorre para 08 crimes definidos nesta lei, incide nas penas a estes cominadas, na medida de sua culpabilidade.
Parágrafo único. Quando a venda ao consumidor for efetuada por sistema de entrega ao consumo ou por intermédio de
outro em que o preço ao consumidor é estabelecido ou sugerido
pelo fabricante ou concedente, o ato por este praticado não alcança o distribuidor ou revendedor.
Art. 12. São circunstâncias que podem agravar de 1/3 (um
terço) até a metade as penas previstas nos arts. 1':', 2? e 4? a 7?:
I - ocasionar grave dano à coletividade;
n - ser o crime cometido por servidor público no
exercício de suas funções;
In - ser o crime praticado em relação à prestação de serviços ou ao comércio de bens essenciais à vida ou à saúde.
Art. 13. (Vetado).
Art. 14. Extingue-se a punibilidade dos crimes definidos
nos arts. I? a 3':' quando o agente promover o pagamento de tributo ou contribuição social, inclusive acessórios, antes do recebimento da denúncia.
Art. 15. Os crimes previstos nesta lei são de ação penal
pública, aplicando-se-lhes o disposto no art. 100 do Decreto-Lei
n? 2.848, de 7 de dezembro de 1940 - Código Penal.
Art. 16. Qualquer pessoa poderá provocar a iniciativa do
Ministério Público nos crimes descritos nesta lei, fornecendolhe por escrito informações sobre o fato e a autoria, bem como
indicando o tempo, o lugar e os elementos de convicção.
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Art. 17. Compete ao Departamento Nacional de Abastecimento e Preços, quando e se necessário, providenciar a desapropriação de estoques, a fim de evitar crise no mercado ou colapso no abastecimento.
Art. 18. Fica acrescentado ao Capitulo III do Titulo II do
Decreto-Lei n? 2.848, de 7 de dezembro de 1940 - Código Penal,
um artigo com parágrafo único, após o art. 162, renumerando-se
os subseqüentes, com a seguinte redação:
«Art. 163. Produzir ou explorar bens definidos como
pertencentes à União, sem autorização legal ou em desacordo com as obrigações impostas pelo título autorizativo.
Pena - detenção, de 1 (um) a 4 (quatro) anos, e multa.
Parágrafo único. Incorre na mesma pena aquele que
adquirir. transportar. industrializar, tiver consigo, consumir ou comercializar produtos ou matéria-prima, obtidos
na forma prevista no caput.
Art. 19. O caput do art. 172 do Decreto-Lei n? 2.848, de 7
de dezembro de 1940 - Código Penal, passa a ter a seguinte redação:
« Art. 172.
Emitir fatura, duplicata ou nota de venda
que não corresponda à mercadoria vendida, em quantidade
ou qualidade, ou ao serviço prestado.
Pena - detenção, de 2 (dois) a 4 (quatro) anos, e mul-

ta».
Art. 20. O § I? do art. 316 do Decreto-Lei n? 2.848, de 7 de
dezembro de 1940 - Código Penal, passa a ter a seguinte redação:
« Art.

316.
.
.
§ I? Se o funcionário exige tributo ou contribuição
social que sabe ou deveria saber indevido, ou, quando devido, emprega na cobrança meio vexatório ou gravoso, que
a lei não autoriza;
Pena - reclusão, de 3 (três) a 8 (oito) anos, e multa".
Art. 21. O art. 318 do Decreto-Lei n? 2.848, de 7 de dezembro de 1940 - Código Penal, quanto à fixação da pena, passa a
ter a seguinte redação:
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«Art.
Pena -

318

.

reclusão, de 3 (três) a 8 (oito) anos, e multa".

Art. 22. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 23. Revogam-se as disposições em contrário e, em especial, o art. 279 do Decreto-Lei n? 2.848, de 7 de dezembro de
1940 - Código Penal.
Brasília, 27 de dezembro de 1990; 169? da Independência e
102? da República.
FERNANDO COLLOR
Jarbas Passarinho
Zélia M. Cardoso de Mello

LEI N? 8.138, DE 28 DE DEZEMBRO DE 1990
Altera a redação do art. 4? da Lei n?
6.932,(l}, de 7 de julho de 1981, que dispõe
sobre as atividades do médico residente e
dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte lei:
Art. 1? O art. 4? da Lei n? 6.932, de 7 de julho de 1981,
passa a vigorar com a seguinte redação:
«Art. 4? Ao médico residente será assegurada bolsa
de estudo no valor de setenta e cinco por cento dos vencimentos do médico do Ministério da Educação, Nível V,
acrescido de um adicional de cem por cento, por regime especial de treinamento ao serviço de sessenta horas semanais.
§ 1? O médíco resídente é filiado ao Sistema Previdenciário na qualidade de segurado autônomo.
§ 2? Para efeito do reembolso prevísto no art. 69 da
Leí n? 3.807 121, de 26 de agosto de 1960, com redação dada
(1) Coleção das Leis. Brasília. (5):41, jul./set. 1981.
(2) Coleção das Leis. Brasília, (5):196, jul./set. 1960.
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pela Lei n? 5.890 131, de 8 de junho de 1973, combinada com
o § I? do art. I? do Decreto-Lei n? 1.910141, de 29 de dezembro de 1981, o valor da bolsa referida neste artigo será
acrescido de dez por cento sobre o salário-base ao qual está vinculada a contribuição do médico residente, em sua
qualidade de segurado autônomo do Sistema Previdenciá-

rio.
§ 3? Para fazer jus ao acréscimo de que trata o § 2?
deste artigo o médico residente deverá comprovar, mensalmente, os recolhimentos efetivados para a Previdência Social.
§ 4? As instituições de saúde responsáveis por programas de residência médica oferecerão aos residentes alimentação e moradia no decorrer do período àe residência.

§ 5? Ao médico residente filiado ao Sistema Previdenciário na forma do § I? deste artigo são assegurados os
direitos previstos na Lei n? 3.807, de 26 de agosto de 1960 e
suas alterações posteriores, bem como os decorrentes de
acidentes de trabalho.
§ 6? A médica residente será assegurada a continuidade de bolsa de estudos durante o período de quatro meses, quando gestante, devendo, porém, o período da bolsa
ser prorrogado por igual tempo para fins de cumprimento
das exigências constantes desta lei.
Art. 2? Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 3? Revoga-se a Lei n? 7.601 151, de 15 de maio de 1987.

Brasília, 28 de dezembro de 1990; 169? da Independência e
102? da República.
FERNANDO COLLOR
Carlos Chiarelli
Alceni Guerra
Antonio Magri
(3) Coleção das Leis. Brasília, (3):37, abr.Ziun. 1973.
(4) Coleção das Leis. Brasília, (7):60, out./dez. 198!.
(5) Coleção das Leis. Brasília, (3):53, abr./jun. 1987.
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LEI N? 8.139, DE 28 DE DEZEMBRO DE 1990
Autoriza o Poder Executivo a abrir ao
Orçamento Fiscal da União crédito suplementar de Cr$12.235.130.790.000,00, para os
fins que especifica.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte lei:
Art. I? É o Poder Executivo autorizado a abrir ao Orçamento Fiscal da União (Lei n? 7.999, de 31 de janeiro de 1990),
em favor de Encargos Financeiros da União - Recursos sob
Supervisão do Ministério da Economia, Fazenda e Planejamento, o crédito suplementar no valor de Cr$12.235.130.790.000,00
(doze trilhões, duzentos e trinta e cinco bilhões, cento e trinta
milhões, setecentos e noventa mil cruzeiros) para atender à programação constante do Anexo I desta lei.
Art. 2? Os recursos necessários à execução do disposto no
artigo anterior são provenientes do excesso de arrecadação das
receitas do Tesouro Nacional decorrente da emissão de Títulos
da Divida Pública Mobiliária Federal.
Art. 3? Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 4? Revogam-se as disposições em contrário.
Brasília, 28 de dezembro de 1990; 169? da Independência e
102? da República.
FERNANDO COLLOR
Zélia M. Cardoso de Mello

o anexo está publicado no DO de 31.12.1990,

pág. 25692.

LEI N? 8.140, DE 28 DE DEZEMBRO DE 1990
Altera a denominação da Fundeçõo
Centro de Formação do Servidor Público
(Funcep) e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte lei:
Art. I? A Fundação Centro de Formação do Servidor PÚblico (Funcep) passa a denominar-se Fundação Escola Nacional
de Administração Pública (Enap), vinculada à Secretaria da
Administração Federal (SAF/PR).
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Art. 2? A Enap terá como finalidade básica promover, elaborar e executar os programas de capacitação de recursos humanos para a Administração Pública Federal, visando ao desenvolvimento e à aplicação de tecnologias de gestão que aumentem a eficácia e a qualidade permanente dos serviços prestados pelo Estado aos cidadãos.
Parágrafo único. Caberão ainda à Enap a coordenação e
supervisão dos programas de capacitação gerencial de pessoal
civil executados pelos demais centros de formação da Administração Pública Federal.
Art. 3? A Enap é autorizada a contratar pessoal para funções docentes, de pesquisa e de consultoria técnica, por prazo
não superior a dois anos, prorrogável uma única vez para atender a programações e projetos de natureza especial, que não
possam ser desenvolvidos pelos servidores de seu quadro permanente.
Art. 4? É o Poder Executivo autorizado a extinguir ou incorporar em Quadro Único de Cargos, mediante alteração de denominação e especificação, sem aumento de despesas, os cargos
de provimento efetivo e em comissão do Quadro Permanente da
Fundação Centro de Formação do Servidor Público (Funcep).
Art. 5? O aproveitamento dos atuais ocupantes dos cargos
de provimento efetivo da Funcep far-se-á:
I - por transposição, quanto aos servidores aprovados
em concurso público de provas ou provas e títulos; ou
II - na forma do art. 19, § I?, das Disposições Constitucionais Transitórias, para os servidores que tenham adquirido estabilidade.
Art. 6? Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 7? Revogam-se os arts. 3?, 6? e 11 da Lei n? 6.871(1),
de 3 de dezembro de 1980 e demais disposições em contrário.

Brasilia, 28 de dezembro de 1990; 169? da Independência e
102? da República.
FERNANDO COLLOR
Jarbas Passarinho
(l)

Coleção das Leis. Brasília, (7):148, out.ldez. 1980.
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LEI N? 8.141, DE 28 DE DEZEMBRO DE 1990
Autoriza o Poder Executivo a abrir
Orçamento da Seguridade Social da União crédito suplementar no valor de
CrS41.533.000,OO, para os fins que específi-

ca.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte lei:
Art. I? É o Poder Executivo autorizado a abrir ao Orçamento da Seguridade Social da União (Lei n? 7.999, de 31 de janeiro de 1990), em favor do Ministério da Ação Social, crédito
suplementar no valor de Cr$41.533.000,00 (quarenta e um milhões, quinhentos e trinta e três mil cruzeiros), para atender à
programação constante do Anexo I desta lei.
Art. 2? Os recursos necessários à execução do disposto no
artigo anterior são provenientes da incorporação de saldos de
exercícios anteriores, na forma do Anexo II desta lei.
Art. 3? Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 4? Revogam-se as disposições em contrário.
Brasília, 28 de dezembro de 1990; 169? da Independência e
102? da República.
FERNANDO COLLOR
Zélia M. Cardoso de Mello
Os anexos estão publicados no DO de 31.12.1990, págs , 25693/25694.

LEI N? 8.142, DE 28 DE DEZEMBRO DE 1990
Dispõe sobre a participação da comunidade na gestão do Sistema Único de Saúde
(SUS) e sobre as transferências intergoverruunenteie de recursos financeiros na área
da saúde e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte lei:
Art. I? O Sistema Único de Saúde (SUS), de que trata a
Lei n? 8.080 111, de 19 de setembro de 1990, contará, em cada esfe(1)

Coleção das Leis. Brasília, 182(5):2866, set.lout. 1990.
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ra de governo, sem preJUIZO das funções do Poder Legislativo,
com as seguintes instâncias colegiadas:
I
a Conferência de Saúde; e
II - o Conselho de Saúde.
§ 1~ A Conferência de Saúde reunir-se-á a cada quatro
anos com a representação dos vários segmentos sociais, para
avaliar a situação de saúde e propor as diretrizes para a formulação da política de saúde nos níveis correspondentes, convocada pelo Poder Executivo ou, extraordinariamente, por esta ou
pelo Conselho de Saúde.
§ 2? O Conselho de Saúde, em caráter permanente e deliberativo, órgão colegiado composto por representantes do go·
verno, prestadores de serviço, profissionais de saúde e usuários, atua na formulação de estratégias e no controle da execução da política de saúde na instância correspondente, inclusive
nos aspectos econômicos e financeiros, cujas decisões serão homologadas pelo chefe do poder legalmente constituído em cada
esfera do governo.
§ 3? O Conselho Nacional de Secretários de Saúde (Conass) e o Conselho Nacional de Secretários Municipais de Saúde (Conasems) terão representação no Conselho Nacional de
Saúde.
§ 4~ A representação dos usuários nos Conselhos de Saúde e Conferências será paritária em relação ao conjunto dos demais segmentos.
§ 5? As Conferências de Saúde e os Conselhos de Saúde
terão sua organização e normas de funcionamento definidas em
regimento próprio, aprovadas pelo respectivo conselho.
Art. 2? Os recursos do Fundo Nacional de Saúde (FNS)
serão alocados como:
I - despesas de custeio e de capital do Ministério da
Saúde, seus órgãos e entidades, da administração direta e indireta;
11 - investimentos previstos em lei orçamentária, de iniciativa do Poder Legislativo e aprovados pelo Congresso N acional:
III - investimentos previstos no Plano Qüinqüenal do Ministério da Saúde;
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IV - cobertura das ações e serviços de saúde a serem implementados pelos Municípios, Estados e Distrito FederIa!.
Parágrafo único. Os recursos referidos no inciso IV deste
artigo destinar-se-ao a investimentos na rede de serviços, à cobertura assistencial ambulatorial e hospitalar e às demais ações
de saúde.
Art. 3? Os recursos referidos no inciso IV do art. 2? desta
lei serão repassados de forma regular e automática para os Municípios, Estados e Distrito Federal, de acordo com os critérios
previstos no art. 35 da Lei n? 8.080, de 19 de setembro de 1990.
§ l? Enquanto não for regulamentada a aplicação dos critérios previstos no art. 35 da Lei n? 8.080, de 19 de setembro de
1990, será utilizado, para o repasse de recursos, exclusivamente
o critério estabelecido no § I? do mesmo artigo.
§ 2? Os recursos referidos neste artigo serão destinados,
pelo menos setenta por cento, aos Municípios, afetando-se o restante aos Estados.
§ 3? Os Municípios poderão estabelecer consórcio para
execução de ações e serviços de saúde, remanejando, entre si,
parcelas de recursos previstos no inciso IV do art. 2? desta lei.
Art. 4? Para receberem os recursos, de que trata o art. 3?
desta lei, os Municipios, os Estados e o Distrito Federal deverão contar com:
I - Fundo de Saúde;
II - Conselho de Saúde, com composrçao paritária de
acordo com o Decreto n? 99.438(2), de 7 de agosto de 1990;
III - plano de saúde;
IV - relatórios de gestão que permitam o controle de que
trata o § 4? do art. 33 da Lei n? 8.080, de 19 de setembro de 1990;
V - contrapartida de recursos para a saúde no respectivo
orçamento;
VI - Comissão de elaboração do Plano de Carreira, Cargos e Salários (PCCS), previsto o prazo de dois anos para sua
implantação.
Parágrafo único. O não atendimento pelos Municípios. ou
pelos Estados, ou pelo Distrito Federal, dos requisitos estabele(2) Caleçeo das Leis. Brasília, 182(4):2661, jul.lago. 1990.
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ciclos neste artigo, implicará em que os recursos concernentes
sejam administrados, respectivamente, pelos Esta'aos ou pela
União.
Art. 5? É o Ministério da Saúde, mediante portaria do Ministro de Estado, autorizado a estabelecer condições para aplicação desta lei.
Art. 6? Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 7? Revogam-se as disposições em contrário.
Brasília, 28 de dezembro de 1990; 169? da Independência e
102? da República.
FERNANDO COLLOR
Alceni Guerra

LEI N? 8.143, DE 28 DE DEZEMBRO DE 1990
Autoriza o Poder Executivo a abrir ao
Orçamento Fiscal da União crédito suplementar no valor de Cr$4.669. 709.000,00 para
os fins que especifica.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte lei:
Art. I? É o Poder Executivo autorizado a abrir ao Orçamento Fiscal da União (Lei n? 7.999, de 31 de janeiro de 1990),
em favor do Ministério da Economia, Fazenda e Planejamento,
crédito suplementar no valor de Cr$4.669.709.000,00 (quatro bilhões, seiscentos e sessenta e nove milhões, setecentos e nove
mil cruzeiros), para atender à programação constante do Anexo
I desta lei.
Art. 2? Os recursos necessários à execução do disposto no
artigo anterior decorrerão do cancelamento de dotações indicadas no Anexo II desta lei, no montante especificado.
Art. 3? Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 4? Revogam-se as disposições em contrário.
Brasília, 28 de dezembro de 1990; 169? da Independência e
102? da República.
FERNANDO COLLOR

Zélia M. Cardoso de Mello
Os anexos estão publicados no DO de 31.12.1990, págs . 25695/25697.
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LEI

N~

8.144, DE 28 DE DEZEMBRO DE 1990
Autoriza o Poder Executivo a abrir ao
Orçamento Fiscal da União créditos adicionais no valor de Cr$293.463.000,OO, para os
fins que especifica.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte lei:
Art. I? É o Poder Executivo autorizado a abrir ao Orçamento Fiscal da União (Lei n? 7.999, de 31 de janeiro de 1990),
em favor da Justiça do Trabalho e da Justiça Federal, crédito
suplementar no valor de Cr$203.063.000,OO (duzentos e três milhões, sessenta e três mil cruzeiros), para atender à programação constante do Anexo I desta lei.
Parágrafo único. Os recursos necessários à execução do
disposto no artigo anterior decorrerão do cancelamento de dotações indicadas no Anexo II desta lei, no montante especificado.
Art. 2? É o Poder Executivo autorizado a abrir ao Orçamento Fiscal da União (Lei n? 7.999, de 31 de janeiro de 19901,
em favor da Justiça Federal e da Justiça do Trabalho, crédito
especial no valor de Cr$90AOO.000,OO (noventa milhões, quatrocentos mil cruzeiros), para atender à programação constante do
Anexo III desta lei.
Parágrafo único. Os recursos necessários à execução do
disposto no artigo anterior decorrerão do cancelamento de dotação indicada no Anexo IV desta lei, no montante especificado.
Art. 3? Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 4? Revogam-se as disposições em contrário.
Brasília, 28 de dezembro de 1990; 169? da Independência e
102? da República.
FERNANDO COLLOR
Zélia M. Cardoso de Mello
Os anexos estão publicados no DO de 31.12.1990, págs. 25697/25699.

LEI N? 8.145, DE 28 DE DEZEMBRO DE 1990
Autoriza o Poder Executivo a abrir, ao
Orçamento Fiscal da União, crédito suplementar no valor de Cr$127.120.000,OO, para
os fins que especifica.
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o PRESIDENTE DA REPÚBLICA, faço saber que o Congresso N acional decreta e eu sanciono a seguinte lei:~
Art. I? É o Poder Executivo autorizado a abrir ao Orçamento Fiscal da União (Lei n? 7.999, de 31 de janeiro de 1990),
em favor da Presidência da República, crédito suplementar no
valor de Cr$127.120.000,00 (cento e vinte e sete milhões, cento e
vinte mil cruzeiros), para atender à programaçâo constante do
Anexo I desta lei.
Art. 2? Os recursos necessários à execução do disposto no
artigo anterior decorrerão do cancelamento de dotações indicadas no Anexo II desta lei, no montante especificado.
Art. 3? Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 4? Revogam-se as disposições em contrário.
Brasilia, 28 de dezembro de 1990; 169? da Independência e
102? da República.
FERNANDO COLLOR
Zélia M. Cardoso de Mello
Os anexos estão publicados no DO de 31.12.1990. pág. 25699.

LEI N? 8.146, DE 28 DE DEZEMBRO DE 1990
Introduz modificação na estrutura Organizacional da 4~ Região da Justiça Federal, dá competência ao respectivo Tribunal
Regional e determina outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte lei:
Art. I? São criadas, com os respectivos cargos de Juiz Fe·
deral e Juiz Federal Substituto, duas Varas na Justiça Federal
de primeiro grau, assim distribuídas na Seção Judiciária do Estado do Rio Grande do Sul: uma no Município de Uruguaiana e
uma no Município de Santo Angelo.
Art. 2? São criados, no Quadro de Pessoal Permanente da
Justiça Federal de primeiro grau, dois cargos de Diretor de Secretaria, do Grupo Direção e Assessoramento Superiores, Código JF- DAS-101.5.
Art. 3? Ao Tribunal Regional Federal da 4~ Região incumbe promover os demais atos necessários à execução desta lei,
inclusive a especialização de Varas.
CoL Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 182(6. t.l):3447-3603, nov.ldez. 1990.
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Art. 4? As despesas decorrentes da execução desta lei correrão à conta das dotações orçamentárias consignadas à Justiça
Federal de primeiro grau.
Art. 5? Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 6? Revogam-se as disposições em contrário.
Brasília, 28 de dezembro de 1990; 169? da Independência e
102? da República.
FERNANDO COLLOR
Jarbas Passarinho.
LEI N? 8.147, DE 28 DE DEZEMBRO DE 1990
Dispõe sobre a alíquota do Finsocial.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte lei:
Art. I? É alterada para dois por cento, a partir do
exercicio de 1991, a alíquota da contribuição para o Finsocial
(Decreto-Lei n? 1.940(1), de 25 de maio de 1982, art. I?, § I?; Lei
n? 7.738(21, de 9 de março de 1989, art. 28; Lei n? 7.787 131, de 30
de junho de 1989, art. 7?; e Lei n:' 7.894(41, de 24 de novembro de
1989, art. 1?1.
§ I? Os recursos de que trata a presente lei serão exclusivamente aplicados para custeio das despesas relativas às seções
H, IH e IV do Capítulo H do Título VHI da Constituição Federal.
Art. 2? Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 3? Revogam-se as disposições em contrário.
Brasília, 28 de dezembro de 1990; 169? da Independência e
102? da República.
FERNANDO COLLOR
Zélia M. Cardoso de Mello
(1) Coleção das Leis. Brasília, (3):6, abr./jun. 1982.

(2) Coleção das Leis. Brasília, 181(2):418, mar./abr. 1989.
(3) Coleção das Leis. Brasília, 181 (4):1443, jul./ago. 1989.
(4) Coleção das Leis. Brasrlía, 181 (6, t.1):2952, no:,./ dez. 1989.
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LEI N? 8.148, DE 28 DE DEZEMBRO DE \1990
Autoriza o Poder Executivo a abrir aos
Orçamentos da União créditos adicionais
no valor de Cr$2.336.346.000,OO, para os fins
que especifica.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte lei:
Art. I? É o Poder Execuitvo autorizado a abrir aos Orçamentos da União (Lei n? 7.999, de 31 de janeiro de 1990), em favor do Ministério da Ação Social, créditos adicionais no valor
de Cr$2.336.346.000,OO (dois bilhões, trezentos e trinta e seis mio
lhões, trezentos e quarenta e seis mil cruzeiros), para atender à
programação constante do Anexo I desta lei, sendo:
I - créditos suplementares: Cr$47.388.000,OO (quarenta e
sete milhões, trezentos e oitenta e oito mil cruzeiros); e
II - créditos especiais: Cr$2.288.958.000,OO (dois bilhões,
duzentos e oitenta e oito milhões, novencentos e cinqüenta e oito mil cruzeiros).
Art. 2? Os recursos necessários à execução do disposto no
artigo anterior decorrerão da anulação parcial de dotações orçamentárias indicadas no Anexo II desta lei, no montante especificado.
Art. 3? Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 4? Revogam-se as disposições em contrário.
Brasília, 28 de dezembro de 1990; 169? da Independência e
102? da República.
FERNANDO COLLOR
Zélia M. Cardoso de Mello
Os anexos estão publicados no DO de 31.12.1990, págs. 25700/25705.

LEI N? 8.149, DE 28 DE DEZEMBRO DE 1990
Autoriza o Poder Executivo a abrir ao
Orçamento Fiscal da Unieo, em favor do
Ministério da Educação - Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação,
crédito suplementar no valor de Cr$
15.397.394.000.00.
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o PRESIDENTE DA REPÚBLICA, faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte lei:
Art. 1? É o Poder Executivo autorizado a abrir ao Orçamento Fiscal da União (Lei n? 7.999, de 31 de janeiro de 1990),
em favor do Ministério da Educação - Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação, crédito suplementar no valor de
Cr$15.397.394.000,00 (quinze bilhões, trezentos e noventa e sete
milhões, trezentos e noventa e quatro mil cruzeiros), para atender à programação constante do Anexo I e seus Adendos n~s I a
VIII desta lei.
Art. 2? Os recursos necessários à execução do disposto no
artigo anterior decorrerão do excesso de arrecadação das receitas vinculadas do Tesouro Nacional, na forma do art. 43, § 1?,
inciso lI, e § 3?, da Lei n? 4.320, de 17 de março de 1964.
Art. 3? As dotações consignadas na Lei n? 7.999, de 31 de
janeiro de 1990 e seus créditos adicionais, destinados aos Estados e Municípios, serão liberados mediante requerimento e apresentação do plano de aplicação, dispensando-se a assinatura de
convênio.
Parágrafo único. Caberá ao órgão repassador fiscalizar a
execução do plano de aplicação.
Art. 4? As dotações constantes desta lei, desde que empenhadas neste exercício, poderão ser aplicadas no exercício seguinte, de acordo com o plano de aplicação.
Art. 5? Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 6? Revogam-se as disposições em contrário.
Brasília, 28 de dezembro de 1990; 169? da Independéncia e
102? da República.
FERNANDO COLLOR
Zélia M. Cardoso de Mello
o anexo e adendos estão pubilcados no DO

de 31.12.1990, págs. 25705/25710.

LEI N? 8.150, DE 28 DE DEZEMBRO DE 1990
Dispõe sobre a aplicação financeira de
recursos recolhidos ao FNDE, e dá outras
providências.
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o PRESIDENTE DA REPÚBLICA, faço saber vque o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte lei:
Art. I? Os recursos recolhidos pelas empresas ao Fundo
Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE), à conta do
salário-educação, destinados ao programa de concessão de bolsas de estudo, poderão ser aplicados em títulos do Tesouro N acional, por intermédio do Banco Central do Brasil.
Art. 2? O produto das aplicações de que trata o artigo anterior será destinado ao ensino fundamental regular e especial,
à educação pré-escolar e ao pagamento de encargos administrativos e Pasep atinentes a estes níveis de ensino.
Art. 3? As transferências dos recursos constantes desta
lei, destinados a entidades federais, estaduais e municipais, inclusive aos Estados e Municípios, poderão ser repassados mediante a aprovação do plano de aplicação, dispensando-se a assinatura de convêncio.
Art. 4? Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 5? Revogam-se as disposições em contrário.
Brasília, 28 de dezembro de 1990; 169? da Independência e
102? da República.
FERNANDO COLLOR
Carlos Chíarelli
LEI N? 8.151, DE 28 DE DEZEMBRO DE 1990
Autoriza o Poder Executivo a abrir
aos orçamentos da Seguridade Social da
União créditos adicionais até o limite de
Cr$2.432.875.000,OO.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte lei:
Art. I? É o Poder Executivo autorizado a abrir aos Orçamentos da Seguridade Social da União (Lei n:' 7.999, de 31 de
janeiro de 1990) créditos adicionais até o limite de Cr$
2.432.875.000,00 (dois bilhões, quatrocentos e trinta e dois milhões, oitocentos e setenta e cinco mil cruzeiros) para atender
Despesas Correntes e de Investimentos dos órgãos e entidades,
na forma de créditos especiais. indicados no Anexo I.
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Art. 2? Os recursos necessários são provenientes 'da incorporação de saldos de exercícios anteriores ao orçamento vigente, apurados em balanço, conforme prevê o inciso I, § 1? do art.
43 da Lei n? 4.320, de 17 de março de 1964, obedecidas as prescrições do art. 167, inciso V, da Constituição, na forma do Anexo n desta lei.
Art. 3? Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 4? Revogam-se as disposições em contrário.
Brasília, 28 de dezembro de 1990; 169? da Independência e
102? da República.

FERNANDO COLLOR
Zélia M. Cardoso de Mello
Os anexos estão publicados no DO de 31.12.1990, págs. 25711/25714.

LEI N? 8.152, DE 28 DE DEZEMBRO DE 1990
Dispõe sobre a criação das Procuradorias da República nos Estados de Roraima
e Amapá e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte lei:
Art. I? São criadas, no âmbito do Ministério Público Federal, as Procuradorias da República nos Estados de Roraima e
Amapá, com sede em suas Capitais.
Art. 2? As unidades criadas por esta lei contarão com pessoal do Quadro Permanente do Ministério Público Federal e
pessoal requisitado, aos quais se poderá atribuir Gratificação
de Representação de Gabinete.
Parágrafo único. (Vetado).

Art. 3? São criadas, na Tabela do Ministério Público Federal, os cargos e Funções de Confiança da Categoria Direção e
Assessoramento Superior, código DAS-100, constantes do Anexo I desta lei, é acrescidas à tabela de Gratificação de Representação de Gabinete as quantidades do Anexo n.
CoL Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 182(6, t.1):3447-3603. nov./dez. 1990.
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Art. 4? É o Poder Executivo autorizado a abrir', ao Ministério Público Federal, crédito especial de Cr$75.433,526,96 (setenta e cinco milhões, quatrocentos e trinta e três mil, quinhentos e vinte e seis cruzeiros e noventa e seis centavos), para
atender as despesas iniciais de instalação, organização e funcionamento das Procuradorias da República nos Estados de Roraima e Amapá.
Parágrafo único. Os recursos necessários à execução do
disposto neste artigo serão atendidos à conta das dotações do
Orçamento Geral da União.
Art. 5? Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 6? Revogam-se as disposições em contrário.
Brasília, 28 de dezembro de 1990: 169? da independência e
102? da República.
FERNANDO COLLOR
Jarbas Passarinho

ANEXO I
Funções de Confiança a Serem Criadas
(Art. 3? da Lei n'' 8.152, de 28 'de dezembro de 1990)

Grupo

DAS

Denominação

Código

Quantidade

Procurador-Chefe

DAS 101.4

02

Chefe de Gabinete

DAS 101.1

02

Coordenador

DAS 101.2

04

Assessor

DAS 102.1

02

Total

10
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ANEXO H
Tabela de Gratificação de Representante de Gabinete
(Art. 3? da Lei n? 8.152, de 28 de dezembro de 1990)

Quantidade

Denominação

Remuneração

08

Oficial III

6.167,75

50

Oficial I

4.440,32

28

Auxiliar I

3.451,35

Obs.: 1. Em acréscimo à Tabela do Ministério Público Federal;
2. Valores de Fevereiro/90, a serem reajustados nas mesmas épocas e percentuais dos
reajustes dos vencimentos dos Servidores Públicos Civis da União.

LEI N? 8.153, DE 28 DE DEZEMBRO DE 1990
Autoriza o Poder Executivo a abrir ao
Orçamento Fiscal da União crédito suplementar no valor de Cr$60S.002.000,OO, para
os fins que especifica.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono à seguinte lei:
Art. I? É o Poder Executivo autorizado a abrir ao Orçamento Fiscal da União (Lei n? 7.999, de 31 de janeiro de 1990),
em favor de Entidades em Extinção, Dissolução ou Privatização, crédito suplementar no valor de Cr$603.002.000,00 (seiscentos e três milhões e dois mil cruzeiros). para atender à programação constante do Anexo L
Art. 2? Os recursos necessários à execução do disposto no
artigo anterior decorrerão do cancelamento de dotações indicadas no Anexo II desta lei, no montante especificado, e dá incorporação do excesso de arrecadação dos Recursos Diretamente
Arrecadados - Outras Fontes, na forma do Anexo IH.
Art. 3?

Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
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Art. 4? Revogam-se as disposições em contrário!
Brasília, 28 de dezembro de 1990; 169? da Independência e
102? da República.
FERNANDO COLLOR
Zélia M. Cardoso de Mello
Os anexos estão publicados no DO de 31.12.1990, pág. 25715.

LEI N? 8.154, DE 28 DE DEZEMBRO DE 1990
Altera a redaçiio do § 3? do art. 8? da
Lei n? 8.029(1}, de 12 de abril de 1990 e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte lei:
Art. I? O § 3? do art. 8? da Lei n? 8.029, de 12 de abril de
1990, passa a vigorar com a seguinte redação:
«Art. 8~
.
§ 3? Para atender à execução da política de Apoio às
Micro e às Pequenas Empresas, é instituído adicional às
alíquotas das contribuições sociais relativas às entidades
de que trata o art. I? do Decreto-Lei n? 2.318(21, de 30 de
dezembro de 1986, de:
a) um décimo por cento no exercício de 1991;
b) dois décimos por cento em 1992; e
c) três décimos por cento a partir de 1993".
Art. 2? Acrescentem-se à Lei n? 8.029, de 12 de abril de
1990, os seguintes arts. 9?, 10 e 11, renumerando-se os demais:
«Art. 9? Compete ao serviço social autônomo a que
se refere o artigo anterior planejar, coordenar e orientar
programas técnicos, projetos e atividades de apoio às micro e pequenas empresas, em conformidade com as políti(1) Coleção das Leis. Brasília, 182(2, t.l):762, mar./abr. 1990.

(2) Coleção das Leis. Brasília, (7):89, out./dez. 1986.
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cas nacionais de desenvolvimento, particularmente as relativas às áreas industrial, comercial e tecnológica.
Parágrafo único. Para a execução das atividades de
que trata este artigo poderão ser criados serviços de apoio
às micro e pequenas empresas nos Estados e no Distrito
Federal.
Art. 10. O serviço social autônomo a que se refere o
art. 8? terá um Conselho Deliberativo acrescido de três representantes de entidades nacionalmente constituídas pelas micro e pequenas empresas da indústria, do comércio e
serviços, e da produção agrícola, respectivamente.
§ 1? Os membros dos Conselhos Deliberativo e Fiscal
e seus respectivos suplentes terão mandato de dois anos e
a eles não será atribuída qualquer remuneração.
§ 2? O Presidente do Conselho Deliberativo será eleito dentre seus membros, para um mandato de dois anos,
podendo ser reconduzido, uma única vez, por igual período.
§ 3? A Diretoria Executiva será composta por um
Presidente e dois Diretores, eleitos pelo Conselho Deliberativo, com mandato de dois anos.

Art. 11. Caberá ao Conselho Deliberativo a gestão
dos recursos de que trata o § 3? do art. 8?
Parágrafo único. Os recursos a que se refere este artigo, que terão como objetivo primordial apoiar o desenvolvimento das micro e pequenas empresas por meio de projetos que visem ao seu aperfeiçoamento técnico, racionalização, modernização e capacitação gerencial, terão a seguinte
destinação:
a) quarenta por cento serão aplicados nos Estados e
no Distrito Federal, sendo metade proporcionalmente ao
Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços
(ICMS) e o restante proporcionalmente ao número de habitantes, de acordo com as diretrizes e prioridades regionais
estabelecidas pelos serviços de apoio às micro e pequenas
empresas de que trata o parágrafo único do art. 9?, em consonância com orientações do Conselho Deliberativo a que
se refere o art. 10, § I?;
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b) cinqüenta por cento serão aplicados de acordo com
as politicas e diretrizes estabelecidas pelo Conselho Deliberativo a que se refere o § I? do art. 10, buscando ter uma
atuação em conjunto com outras" entidades congêneres e
contribuindo para a redução das desigualdades regionais;
c) até cinco por cento serão utilizados para o atendimento das despesas de custeio do serviço social autônomo
a que se refere o art. 8?; e
d) cinco por cento serão utilizados para o atendimento
das despesas de custeio dos serviços de apoio às micro e
pequenas empresas de que trata o parágrafo único do art.
9?».

Art. 3? Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 4? Revogam-se as disposições em contrário.
Brasília, 28 de dezembro de 1990; 169? da Independência e
102? da República.
FERNANDO COLLOR
Jarbas Passarinho
LEI N? 8.155, DE 28 DE DEZEMBRO DE 1990
Institui a Taxa de Conservação Rodoviária e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte lei:
Art. I? É instituída a Taxa de Conservação Rodoviária,
devida pela utilização, efetiva ou potencial, do serviço público
de conservação das rodovias federais, seus acessos e interseções com as vias públicas terrestres sob qualquer jurisdição.
Art. 2? A taxa corresponderá ao valor resultante do rateio
do custo anual de conservação das vias de que trata o artigo anterior, calculado proporcionalmente ao desgaste e uso de capacidade médios relativos à circulação dos veículos das categorias
relacionadas no anexo e à quilometragem média anual percorrida.
Parágrafo único. O custo anual de conservação, previsto
na correspondente Lei de Diretrizes Orçamentárias e atualizado
para o início do respectivo exercício financeiro, será reajustado
Cal. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 182(6, t.l):3447-3603. nov./dez. 1990.
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trimestralmente no decorrer do mesmo exercício, de aco~rdo com
a variação ponderada dos índices de custos de obras rodoviárias, cujos parâmetros devem guardar correlação com os montantes estimados para os gastos específicos de conservação (art.
8?).

Art. 3? Para os efeitos desta lei, contribuinte da taxa é todo condutor de veículo automotor rodoviário.

Art. 4~ Para facilitar o pagamento. da taxa, o seu valor
anual, apurado de acordo com o art. 2? será parcelado em quotas, conforme o combustível utilizado e o rendimento médio do
veículo.
§ I? As quotas da taxa serão pagas no momento da aquisição de combustível para utilização em veículo rodoviário.
§ 2? A aquisição de combustíveis não destinada ao abastecimento para circulação rodoviária, excluída do pagamento da
taxa, deverá ser realizada diretamente em empresas distribuidoras ou em outras fontes de abastecimento que vierem a ser autorizadas pelo Departamento Nacional de Combustíveis (DNC).
§ 3? Sem prejuízo do reajuste previsto no parágrafo único
do art. 2? desta lei, os valores das quotas não sofrerão qualquer
alteração em decorrência do aumento ou da redução dos preços
dos combustíveis.

Art. 5? É de exclusiva responsabilidade da empresa distribuidora de combustível o recolhimento da taxa.

Parágrafo único. A taxa prevista nesta lei será recolhida
pelo responsável, à conta e ordem do Tesouro Nacional, na forma e prazo que forem estabelecidos em regulamento.
Art. 6? Ficam isentos da taxa os transportes coletivos urbanos, desde que abastecidos na forma do § 2? do art. 4?, observadas as normas regulamentares.
Art. 7? Aplica-se à atualização monetária e às multas e juros de mora devidos pela falta de recolhimento da taxa o disposto nos Capítulos VI e X da Lei n? 7.799(11, de 10 de julho de
1989.
(1) Coleção das Leis. Brasília, 181 (4):1470, [ul.vago. 1989.
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 182(6, t.1):S447-S60S, nov./dez. 1990.
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Parágrafo umco, No procedimento fiscal de exigência da
taxa em decorrência da falta de seu recolhimento, a autoridade
aplicará a pena pecuniária de cinqüenta por cento do valor devido e não recolhido, atualizado monetariamente.
Art. 8? Cabe ao Departamento da Receita Federal a administração da taxa de que trata esta lei.
Parágrafo único. O processo administrativo de determinação e exigência da taxa observará as normas expedidas com base no art. 2? do Decreto-Lei n? 822(2), de 5 de setembro de 1969.
Art. 9? O produto da arrecadação da taxa destina-se a
atender, exclusivamente, aos gastos de conservação das rodovias federais, seus acessos e interseções com outras vias públicas terrestres.
§ l~ Para efeito do disposto nesta lei, entende-se como
gastos de conservação de rodovias os de caráter rotineiro e preventivo, os de restauração das vias e os de gerenciamento de
pavimentos, de engenharia de tráfego e operação das vias, inclusive controle de pesagem de veículos.
§ 2? O valor das dotações destinadas a acessos às rodovias federais e a interseções destas com outras vias públicas
terrestres não poderá exceder, anualmente, a dez por cento do
produto da arrecadação da taxa.
Art. 10. O Poder Executivo fixará os prazos de repasse
dos recursos arrecadados para o órgão executor responsável pela conservação rodoviária.
Art. 11. O Poder Executivo regulamentará esta lei no prazo de quarenta e cinco dias a contar da data de sua publicação,
para fins de quantificar os valores iniciais das quotas, os procedimentos de reajustes posteriores e demais providências administrativas.
Art. 12. No exercício de 1991, o custo anual de conservação das rodovias federais será de Cr$51.945.750.000,00 (cinqüenta e um bilhões, novecentos e quarenta e cinco milhões e setecentos e cinqüenta mil cruzeiros), a preços de maio de 1990, sujeito à atualização prevista na correspondente Lei Orçamentária.
(2) Coleção das Leis. Brasília, (5):175, jul./set. 1969.
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 182(6, t.1):3447-3603, nov.ldez. 1990.
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Art. 13. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação,
produzindo efeitos a partir de I? de março de 1991.
Brasília, 28 de dezembro de 1990; 169? da Independência e
102? da República.
FERNANDO COLLOR
Zélia M. Cardoso de Mello
Ozíres Silva
ANEXO A LEI N? 8.155, DE 28 DE DEZEMBRO DE 1990
Categorias de Veículos
motocicletas e veículos similares
automóveis e outros veículos leves de passageiros
utilitários e outros veículos leves de passageiros ou cargas
caminhões e ônibus leves e outros veículos de passageiros ou cargas
caminhões médios
ônibus
caminhões pesados
LEI N? 8.156, DE 28 DE DEZEMBRO DE 1990
Autoriza o Poder Executivo a abrir aos
Orçamentos da União créditos adicionais
no valor de Cr$28.536. 60S. 000,00, para os
fins que especifica e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte lei:
Art. I? É o Poder Executivo autorizado a abrir ao Orçamento Fiscal da União (Lei n? 7.999, de 31 de janeiro de 1990),
em favor da V ALEC - Engenharia, Construções e Ferrovias
S.A., crédito suplementar no valor de Cr$16.000.000,OO (dezesseis milhões de cruzeiros), para atender à programação constante do Anexo I desta lei.
Parágrafo único. Os recursos necessários à execução do
disposto neste artigo decorrerão de remanejamento de dotações,
na forma do Anexo II desta lei.
Cal. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 182(6, t.1):3447-36ü3, nov.Zdez. 1990.
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Art. 2? É o Poder Executivo autorizado a abrjr ao Orçamento Fiscal da União (Lei n? 7.999, de 31 de janeiro de 1990)
créditos especiais para atender à programação constante do
Anexo UI desta lei, no valor de:
I - Cr$80.000.000,00 (oitenta milhões de cruzeiros) em favor do Departamento Nacional de Estradas e Rodagem;
U - Cr$68.867.000,00 (sessenta e oito milhões e oitocentos
e sessenta e sete mil cruzeiros) em favor da Companhia de Desenvolvimento do Vale do São Francisco;
UI - Cr$61.068.000,00 (sessenta e um milhões e sessenta e
oito mil cruzeiros) em favor do Departamento Nacional de
Obras Contra as Secas;
IV - Cr$28.253.345.000,00 (vinte e oito bilhões, duzentos e
cinqüenta e três milhões e trezentos e quarenta e cinco mil cruzeiros) em favor de Encargos Financeiros da União - recursos
sob Supervisão do Ministério da Economia, Fazenda e Planejamento.
Parágrafo único. Os recursos necessários à execução do
disposto neste artigo decorrerão do remanejamento de dotações,
na forma do Anexo IV desta lei.
Art. 3? É o Poder Executivo autorizado a abrir ao Orçamento da Seguridade Social da União (Lei n? 7.999, de 31 de janeiro de 1990) créditos especiais para atender à programação
constante do Anexo V desta Lei, no valor de Cr$57.328.000,00
(cinqüenta e sete milhões, trezentos e vinte e oito mil cruzeiros)
em favor da Fundação Serviços de Saúde Pública.
Parágrafo único. Os recursos necessários à execução do
disposto neste artigo decorrerão do remanejamento de dotações,
na forma do Anexo VI desta lei.
Art. 4? O produto da arrecadação a que se refere o art. 28
da Lei n? 8.029, de 12 de abril de 1990, respeitada sua especificidade, será destinado exclusivamente para aplicações diretas em
investimentos consignados nos orçamentos anuais de que tratam os incisos I e U do § 5? do art. 165 da Constituição Federal,
e em seus créditos adicionais.
Art. 5? Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília. 182(6. t.l):3447-3603, nov./dez. 1990.
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Art. 6? Revogam-se as disposições em contrário.
Brasília, 28 de dezembro de 1990; 169? da Independência e
102? da República.

FERNANDO COLLOR
Zélia M. Cardoso de Mello
Os anexos estão publicados no DO de 31.12.1990, págs. 25717/25718.

Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 182(6, t.l):3447-3603. nov./dez. 1990.

MEDIDAS PROVISÓRIAS

MEDIDA PROVISÓRIA N? 259, DE I? DE NOVEMBRO
DE 1990
Inclui entre as competências do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) a execução dos programas e atividades do Governo Federal na área do Trabalho e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição
que lhe confere o art. 62 da Constituição, adota a seguinte medida provisória, com força de lei:
Art. 1~ Fica incluída na área de competência do Instituto
Nacional do Seguro Social (INSS) a execução dos programas relacionados com as políticas do Governo Federal nas áreas de
emprego, apoio ao trabalhador desempregado, identificação e
registro profissional, inspeção do trabalho e segurança e saúde
do trabalhador.
Parágrafo único. As competências das Delegacias Regionais do Trabalho (DRT) e as atribuições de seus titulares, especialmente as estabelecidas pela Consolidação das Leis do Trabalho, considerar-se-ão absorvidas pelas unidades descentralizadas do INSS e respectivos titulares, a partir de sua instalação.

Art. 2? As DRT do extinto Ministério do Trabalho (MTb),
mantida a atual estrutura, ficam incorporadas ao INSS, até que
seja aprovada a estrutura regimental da autarquia.
Parágrafo único. Em decorrência do disposto neste artigo,
são transferidos ao INSS o acervo patrimonial, as dotações orçamentárias aprovadas para este exercício, os recursos IínancciCol. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 182(6, t.1):36ü5·3703. nov.Zdez. 1990.
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ros, os recursos humanos, os cargos e empregos efetivos, bem
como os cargos e funções de confiança das DRT.
Art. 3? As relações jurídicas decorrentes das Medidas
Provisórias nf s 216 111, de 31 de agosto de 1990, e 240121, de 2 de
outubro de 1990, serão disciplinadas pelo Congresso Nacional,
nos termos do disposto no parágrafo único do art. 62 da Constituição.
Art. 4? Esta medida provisória entra em vigor na data de
sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, I? de novembro de 1990; 169? da Independência e
102? da República.
FERNANDO COLLOR
Antonio MagrÍ

MEDIDA PROVISORIA N? 260, DE I? DE NOVEMBRO
DE 1990
Dispõe sobre o reajuste das prestações
pactuadas nos contratos de financiamento
firmados no âmbito do Sistema Financeiro
da Habitação, vinculados ao Plano de Equivalência Salarial e dá outras providénciee.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição
que lhe confere o art. 62 da Constituição, adota a seguinte medida provisória, com força de lei;
Art. I? As prestações mensais pactuadas nos contratos de
financiamento firmados no âmbito do Sistema Financeiro da
Habitação (SFH), vinculados ao Plano de Equivalência Salarial
por Categoria Profissional (PES/CP), serão reajustadas em função da data-base para a respectiva revisão salarial, mediante a
aplicação do percentual que resultar:
I - da variação: até fevereiro de 1990, do Índice de Preços
ao Consumidor (IPC) e, a partir de março de 1990, o valor nominal do Bônus do Tesouro Nacional (BTN);
(1)

Coleção das Leis, Brasília, 182(4).2.523, iul.Zago. 1990.

(2) Coleção das Leis. Brasília, 182(5):2959, set.!out. 1990.
Colo Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 182(6, t.l);36ü5-3703, nov.!dez. 1990.
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II - do acréscimo de percentual relativo ao ganhq real de
salário.
§ I? No caso de contratos enquadrados na modalidade plena do PES/CP, far-se-á, a partir do mês de julho de 1990, o reajuste mensal das respectivas prestações, com base no percentual de variação do valor nominal do BTN.
§ 2? Do percentual de reajuste de que trata o caput deste
artigo será deduzido o percentual de reajuste a que se refere o
parágrafo anterior.
§ 3? É facultado ao agente financeiro aplicar, em substituição aos percentuais previstos no caput e § I? deste artigo, o
índice de aumento salarial da categoria profissional que for antecipadamente conhecido.
Art. 2? Ao mutuário, cujo aumento salarial for inferior à
variação dos percentuais referidos no caput e § I? do artigo anterior, fica assegurado o reajuste das prestações mensais em
percentual idêntico ao do respectivo aumento salarial, desde
que efetuem a devida comprovação perante o agente financeiro.
Art. 3? O Fundo de Compensação das Variações Salariais
(FCVS) quitará somente um saldo devedor remanescente por
mutuário ao final do contrato, inclusive os já firmados no âmbito do SFH.
§ I? No caso de mutuários que tenham contribuído para o
FCVS em mais de um financiamento, desde que não sejam referentes a imóveis na mesma localidade, fica assegurada a cobertura do fundo, a qualquer tempo somente para quitações efetuadas na forma estabelecida no caput do art. 5? da Lei n? 8.004 11 1,
de 14 de março de 1990.
§ 2? Ocorrendo a hipótese de um mutuário figurar como
co-devedor em contrato celebrado anteriormente, não será considerado como tendo mais de um financiamento.
§ 3? Para assegurar o cumprimento do disposto neste artigo, fica o Banco Central do Brasil autorizado a coordenar a implementação de um cadastro nacional de mutuários do Sistema
Financeiro da Habitação que será constituído, mantido e administrado pelas instituições do mesmo sistema.
(1) Coleção das Leis. Brasília, 182(2, t.1l677, mar./ abr. 1990.
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 182(6, t.1):3605-3703, nov./dez. 1990.
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Art. 4° O Banco Central do Brasil expedirá as instruções
necessarras à aplicação desta Medida Provisória, inclusive
aquelas relativas ao reajuste de prestações de financiamentos
firmados no âmbito do SFH.
Art. 5? As relações jurídicas decorrentes das Medidas
Provisórias nvs 191 121, de 6 de junho de 1990, 196 131, de 30 de junho de 1990,202(41, de I? de agosto de 1990, 217, de 31 de agosto
de 1990, e 239, de 2 de outubro de 1990, serão disciplinadas pelo
Congresso Nacional, nos termos do disposto no parágrafo único
do art. 62 da Constituição.
Art. 6? Esta medida provisória entra em vigor na data de
sua publicação.
Art. 7? Revogam-se as disposições em contrário.
Brasília, I? de novembro de 1990; 169? da Independência e
102? da República.
FERNANDO COLLOR
João da Silva Maia
MEDIDA PROVISÚRIA N? 261, DE 8 DE NOVEMBRO
DE 1990 (")
Dá nova redação ao art. 11 da Lei n.O
8.029(1), de 12 de abril de 1990.

O PRBSIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição
que lhe confere o art. 62 da Constituição, adota a seguinte medida provisória, com força de lei:
Art. I? O art. 11 da Lei n:' 8.029, de 12 de abril de 1990,
passa a vigorar com a seguinte redação:
«Art. 11. É o Poder Executivo autorizado a instituir
a Fundação Nacional de Saúde (FNS), mediante incorporação da Fundação Serviços de Saúde Pública (FSESP) e da
(2) Coleção das Leis. Brasília, 182(3):1855, maio/Iun. 1990
(3) Coleção das Leis. Brasília, 182(3):1865, maio/júri. 1990.
(4) Coleção das Leis, Brasília, 182(4):2496, iul.Zago. 1990.
(1) Coleção das Leis. Brasília, 182{2, t.1):762, mar./abr. 1990.
(*) V. Lei n:' 8.101, de 6.12.1990 (pág. 3461 deste volume).

Cal. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 182(6, t.1):S605·370S, nov./dez. 1990.
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Superintendência de Campanhas de Saúde Pública ISUCAM), bem assim das atividades de informática do Sistema Único de Saúde (SUS), desenvolvidas pela Empresa de
Processamento de Dados da Previdência Social IDataprev).
§ I? As atribuições, os acervos, o pessoal e os recursos orçamentários da FSESP, da Sucam e os da Dataprev
relativos às atividades de informática do SUS deverão ser
transferidos para a FNS, no prazo de noventa dias contados
da data de sua instituição.
§ 2?
.
§ 3? Os servidores atualmente em exercício na Sucam
e os que exerçam atividades relativas ao SUS, na Dataprev, poderão optar pela sua integração à FNS, no prazo
de noventa dias da data de sua instituição. Caso não manifestem essa opção, aplicar-se-á:
a) aos servidores em exercício na Sucam, o disposto
no art. 28 da Lei n:' 8.028 (2 ) , de 12 de abril de 1990;
b) aos servidores em exercício na Dataprev, o disposto
na legislação aplicável ao pessoal da empresa».
Art. 2? Esta medida provisória entra em vigor na data de
sua publicação.
Brasília, 8 de dezembro de 1990; 169? da Independência e
102? da República.
FERNANDO COLLOR
Alceni Guerra
Antonio Megri
MEDIDA PROVISÓRIA N? 262, DE 9 DE NOVEMBRO
DE 1990
Dispõe sobre o controle prévio das exportações e importações de açúcar, álcool,
mel rico ou mel residual (melaço).

O VICE-PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no exercício do
cargo de Presidente da República, no uso da atribuição que lhe
(2) Coleção das Leis. Brasília. 182(2, t.1l:742, mar./abr. 1990.
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 182(6, t.l):3605-3703, nov.ldez. 1990.
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confere o art. 62 da Constituição, adota a seguinte medida provisória, com força da lei:
Art. I? A emissão de Guia de Exportação ou de Importação, ou documento de efeito equivalente, relativamente às exportações e importações de açúcar, álcool, mel rico ou mel residual (melaço), pelo Departamento de Comércio Exterior do Ministério da Economia, Fazenda e Planejamento, ou por sua delegação, poderá sujeitar-se a controle prévio com objetivo de assegurar o abastecimento do mercado interno e a formação dos estoques de segurança.
Parágrafo único. O disposto neste artigo não se aplica às
operações:
a) amparadas em autorizações de produção de açúcar para
exportação deferidas pelo extinto Instituto do Açúcar e do Álcool até 31 de maio de 1990, em conformidade com o Plano de
Safra 1989/1990, e que contém liberações de embarque fornecidas pelo extinto Instituto do Açúcar e do Álcool ou pela Secretaria do Desenvolvimento Regional da Presidência da República;
b) de drawback que envolvam importação e exportação de
açúcar, álcool, mel fico invertido ou melaço.
Art. 2? As relações jurtdicas decorrentes das Medidas
Provisórias nr s 205(1), de 7 de agosto de 1990, 220121, de 6 de setembro de 1990, e 243 131, de 11 de outubro de 1990, serão disciplinadas pelo Congresso Nacional nos termos do disposto no parágrafo único do art. 62 da Constituição da República Federativa
do Brasil.
Art. 3? Esta medida provisória entra em vigor na data de
sua publicação.
Art. 4? Revogam-se as disposições em contrário.
Brasília, 9 de novembro de 1990; 169? da Independência e
102? da República.
IT AMAR FRANCO
Zélia M. Cardoso de Mello
(1) Coleção das Leis. Brasília, 182(4):2503, jul./ago. 1990
(2) Coleção das Leis. Brasília, 182(5):2914, set./out. 1990.
(3) Coleção das Leis. Brasília, 182(5):2962, set./out. 1990.
Col. Leis Rep. Fed. Brasil; Brasília, 182(6, t.l):360S-3703, nov./dez. 1990.
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MEDIDA PROVISÓRIA N? 263, DE 9 DE NOVEMl,lRO
DE 1990
Dá nova redação ao § 3.° do art. 8.° da
Lei n.O 8.029(1), de 12 de abril de 1990.

O VICE-PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no exercício do
cargo de Presidente da República, usando da atribuição que lhe
confere o art. 62 da Constituição, adota a seguinte medida provisória, com força de lei:
Art. I? O § 3? do art. 8? da Lei n:' 8.029, de 12 de abril de
1990, passa a vigorar com a seguinte redação:
«Art. 8?
.
§ 3? Para atender a execução da politica de Apoio às
Microempresas e às Pequenas Empresas, é instituído adicional às contribuições relativas às entidades de que trata
o art. I? do Decreto-Lei n:' 2.318( 2), de 30 de dezembro de
1986, de:
a) um décimo por cento no exercício de 1991;
b) dois décimos por cento em 1992; e
c) três décimos por cento a partir de 1993,»
Art. 2? As relações jurídicas decorrentes da Medida Provisória n? 241 (3 ) , de 9 de outubro de 1990, serão disciplinadas pelo
Congresso Nacional, nos termos do disposto no parágrafo único
do art. 62 da Constituição.
Art. 3? Esta medida provisória entra em vigor na data de
sua publicação.
Brasília, 9 de novembro de 1990; 169? da Independência e
102? da República.
ITAMAR FRANCO
Jarbas Passarinho

(1) Coleção das Leis. Brasília, 182(2, t. 1):762, mar./abr. 1990.
(2) Coleção das Leis, Brasília, (7):89, out./dez. 1986.
(3) Coleção das Leie. Brasília, 182(5):2960, set./out. 1990.
CoL Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 182(6, t.1):36DS-3703. nov./dez. 1990.
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MEDIDA PROVISÓRIA N? 264, DE 9 DE NOVE;MBRO
DE 1990
Dispõe sobre a natureza juridica do
Instituto Brasileiro do Patrimônio Cultural
(IHep) e da. Biblioteca Nacional.

O VICE-PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no exercício do
cargo de Presidente da República, usando da atribuição que lhe
confere o art. 62 da Constituição, adota a seguinte medida provisória, com força de lei:
Art. I? Fica atribuída a natureza jurídica de autarquia ao
Instituto Brasileiro do Patrimônio Cultural (IBPC), a que se refere o inciso II do art. 2? da Lei n? 8.029(1), de 12 de abril de
1990.
Art. 2? Fica atribuída à Biblioteca Nacional, a que se refere o inciso III do art. 2? da Lei n? 8.029, de 12 de abril de
1990, a natureza jurídica de fundação.
Art. 3? As relações jurídicas decorrentes das Medidas
Provisórias nvs 206(21, de 8 de agosto de 1990, 221(31, de 6 de setembro de 1990, e 242(41, de 10 de outubro de 1990, serão disciplinadas pelo Congresso Nacional, nos termos do disposto no parágrafo único do art. 62 da Constituição.
Art. 4? Esta medida provisória entra em vigor na data de
sua publicação.

Brasília, 9 de novembro de 1990; 169? da Independência e
102? da República.
ITAMAR FRANCO
Jarbas Passarinho

(1) Coleção das Leis. Brasília, 182(2, t.l):762, mar./abr. 1990.
(2) Coleção das Leis. Brasília, 182(4):2504, juL/ago. 1990.

(3) Coleção das Leis. Brasília. 182(5):2915, set.lout. 1990.
(4) Coleção das Leis. Brasília, 182(51:2961, set./out. 1990.
Cal. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 182(6, t.1):3605-3703, nov.Zdez. 1990.
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MEDIDA PROVISÚRIA N? 265, DE 14 DE NOVEMBRO
DE 1990
Estabelece regras para a livre negociação de reajuste das mensalidades escolares,
e dá outras providências.

O VICE-PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no exercício do
cargo de Presidente da República, usando da atribuição que lhe
confere o art. 62 da Constituição, adota a seguinte medida provisória, com força de lei:
Art. I? A livre negociação de reajuste das mensalidades
escolares das instituições privadas de ensino de primeiro, segundo e terceiro graus, bem assim das pré-escolas, reger-se-á
pelo disposto nesta medida provisória.
Art. 2? São partes legítimas da livre negociação:
I - no ensino de terceiro grau:
a) a administração da instituição;
b) o corpo discente respectivo, representado na forma dos
§§ I? e 2? deste artigo;
11 - nas escolas de primeiro e segundo graus e nas préescolas, obedecida a seguinte ordem de prioridade de representação:
a) a administração da instituição;
b) a associação de pais de alunos da escola, devidamente
legalizada;
c) a assembléia geral de pais e alunos;
dl a associação estadual de pais e alunos ou a federação de
associação de pais de alunos, devidamente regularizadas.
§ I? O corpo discente será representado nas negociações
por três alunos por curso, podendo o conselho universitário ou
colegiado da instituição estabelecer número maior.
§ 2? Os representantes do corpo discente serão escolhidos em eleições convocadas pelos diretórios acadêmicos ou pelos diretórios centrais de estudantes e, na ausência ou omissão
destes, pela instituição.
Art. 3? A convocação das partes, para o processo de livre
negociação, será feita pela instituição de ensino, com a antecedência de pelos menos dez dias úteis, mediante:
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I - convite escrito, com aviso de recebimento, às associações de pais ou aos diretórios acadêmicos ou centrais de estudantes;
11 - edital publicado na imprensa local e convite-circular,
encaminhado aos pais por intermédio dos alunos, convocando a
assembléia geral de pais de alunos.
Parágrafo único. O convite, edital ou convite-circular explicitará data, horário e local da reunião, quorum para instalação dos trabalhos e advertência sobre as implicações decorrentes do não comparecimento.
Art. 4? Efetivada a negociação entre a instituição e a associação de pais de alunos da escola, havendo discordância, poderá a assembléia geral no prazo de cinco dias úteis, obedecido
o quorum do artigo seguinte e por maioria de votos, tornar sem
efeito o acordo realizado.
Art. 5? As assembléias gerais instalar-se-ão com a presença da maioria absoluta de pais de alunos da instituição e deliberarão por maioria de votos dos presentes, em votação secreta.
§ I? Não terão direito a voto os alunos bolsistas custeados
pela instituição.
§ 2? Não sendo alcançado o quorum previsto neste artigo
ou não havendo decisão pela assembléia, passarão a representar
os pais de alunos, nas negociações, as associações estaduais de
pais ou as federações de associações de pais, devidamente regularizadas, que serão convocadas pela instituição de ensino, na
forma do art. 3?, inciso I, com a antecedência de cinco dias
úteis.
Art. 6? O processo de livre negociação observará os seguintes trâmites e prazos:
I - até o último dia útil anterior ao da data designada
para a realização da reunião ou assembléia, as entidades representativas do corpo discente depositarão na secretaria da instituição, mediante recibo, as listas nominais dos respectivos representantes;
II - na reunião ou assembléia geral, as partes poderão
firmar compromisso de juízo arbitral, nos termos dos arts. 1072
e seguintes do Código de Processo Civil, observado o disposto
nesta medida provisória;
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111 - a instituição apresentará, na reumao ou ass..e mbléía,
sua proposta, bem assim seus planos de custos, livro de registro de matrículas visado pela autoridade competente, relação de
bolsistas custeados pela instituição e demais elementos necessários;
IV - não encerradas, no prazo de dez dias úteis, as negociações, poderá ser instalado o juízo arbitral, devendo o laudo
ser proferido em igual prazo.
§ I? Os planos de custos de que trata o inciso III deste artigo serão apresentados, nas instituições de terceiro grau, pelos
conselhos universitários ou colegiado superior da mantenedora
e nos demais graus e pré-escolas, pelos respectivos dirigentes.
§ 2? A primeira negociação terá como base 08 preços homologados pelo Conselho Federal ou Conselhos Estaduais e do
Distrito Federal, na forma da Lei n? 8,039111, de 30 de maio de
1990,
Art. 7? O compromisso de juízo arbitral (art. 6?, II), quando houver, será firmado pelas partes, conforme constar da ata
dos trabalhos da reunião, que fará parte integrante do compromisso.
Parágrafo único. O compromisso do árbitro, ou recusa, será firmado perante a secretaria da instituição de ensino, no prazo de vinte e quatro horas contado do encerramento da negociação (art. 6?, IV).
Art. 8? Enquanto não for definido o índice de reajuste, as
instituições praticarão os preços homologados pelo Conselho de
Educação competente, desde que tenham sido definidos estritamente nos termos da Lei n? 8.039, de 30 de maio de 1990.
Parágrafo único. Proferido o laudo arbitral, o reajuste nele
estabelecido terá aplicação imediata. Se as partes admitirem
cláusula de recurso, a eventual diferença será resposta nos termos da decisão em grau de recurso.
Art. 9? Se os pais de alunos ou os representantes do corpo
discente se recusarem a dar início às negociações, ou não firmarem o compromisso de juízo arbitral, a instituição ficará autorizada a requerer a concessão do reajuste ao Ministério da Educa(1) Coleção das Leis. Brasília, 182(3):1811, maio/jun. 1990.
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ção, juntando, para tanto, a proposta, acompanhada dos elementos constitutivos dos custos. e a comprovação da recusa das
negociações ou do compromisso do juízo arbitral.
Parágrafo único. A apresentação do requerimento ao Ministério da Educação não autoriza a efetivação de qualquer reajuste.
Art. 10. As unidades da Campanha Nacional de Escolas
da Comunidade (CNEC) terão suas mensalidades estabelecidas,
ao nível de cada escola, pelas respectivas diretorias dos Conselhos Comunitários Cenecistas, integradas pelos sócios e pais de
alunos.
Art. 11. As instituições de ensino que não adotarem ós
procedimentos previstos nesta medida provisória continuarão
sujeitas ao regime de que trata a Lei n? 8.039, de 1990, e ao disposto na Lei n? 8.07612), de 23 de agosto de 1990, que suspendeu
a concessão de medidas liminares em mandados de segurança e
procedimentos cautelares.
Art. 12. Os reajustes de mensalidades escolares em desacordo com esta medida provisória implicarão em multa a ser
aplicada pela Superintendência Nacional do Abastecimento
(SUNAB), nos termos do art. 11, alínea a, da Lei Delegada n?
4 (3 ) , de 26 de setembro de 1962, com as alterações produzidas pelas Leis n?s 7.784(4), de 28 de junho de 1989, e 8.035 151, de 27 de
abril de 1990.
Parágrafo único. Os proprietários e os administradores da
instituição privada de ensino que for multada respondem solidariamente pelo pagamento da multa, na forma do § 5? do art.
12 da Lei Delegada n? 4, de 1962, com a redação dada pelo
Decreto-Lei n? 422 161, de 20 de janeiro de 1969.
Art. 13. As relações jurídicas decorrentes das Medidas
Provisórias n?s 20717), de 13 de agosto de 1990, 22318), de 13 de
(2) Coleção das Leis. Brasília, 182(4):2483, jul.Zago. 1990.
(3) Coleção das Leis. Brasília, (4):19, iul.Zset. 1962.
(4) Coleção das Leis. Brasília, 181(3):889, maío/jun. 1989.
(5) Coleção das Leis. Brasília, 182(2):206, mar.vabr. 1990.

(6) Coleção das Leis. Brasília, (1):40, ian.zmar. 1969.
(7) Coleção das Leis. Brasília, 182(4):2504, juL/ago. 1990.

(8) Coleção das Leis. Brasília, 182(5):2918, set.vout. 1990.
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setembro de 1990, e 244 191, de 12 de outubro de 1990, serão disciplinadas pelo Congresso Nacional, nos termos do disposto no
parágrafo único do art. 62 da Constituição.
Art. 14. Esta medida provisória entra em vigor na data de
sua publicação.
Art. 15. Revogam-se as disposições em contrário.
Brasília, 14 de novembro de 1990; 169? da Independência e
102? da República.
ITAMAR FRANCO
Carlos Chiarelli
MEDIDA PROVISÚRIA N? 266, DE 19 DE NOVEMBRO
DE 1990
Dá nova redação aos artigos 144, 159,
163 e 210 do Decreto-Lei n? 7.661(1), de 21 de
junho de 1945 (Lei de Falências).

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da competência
que lhe confere o artigo 84, inciso XXVI, da Constituição da República Federativa do Brasil, edita, nos termos do artigo 62 da
mesma constituição, a seguinte medida provisória com força- de
lei:
Art. 1? Os artigos 144, 159, 163 e 210 do Decreto-Lei n?
7.661, de 21 de junho de 1945, passam a vigorar com as seguintes redações:
«Art. 144. Decorrido o prazo sem apresentação de
embargos, será ouvido o representante do Ministério Público, no prazo de cinco dias, e, a seguir,as autos serão imediatamente conclusos ao juiz, que proferirá sentença, concedendo ou negando a concordata pedida.
Parágrafo único. Havendo embargos, o devedor, nas
quarenta e oito horas seguintes ao vencimento do prazo
dos mesmos, poderá apresentar contestação, indicando as
provas do alegado».
(9) Coleção das Leis. Brasília, 182(5):2963, set.Zout. 1990.
(1) Coleção das Leis. Rio de Janeiro, (5):398, jul.lset. 1945.
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«Art. 159.

O devedor fundamentará a petição inicial

explicando, minuciosamente. o seu estado econômico e as
razões que justificam o pedido.
§ I? A petição será instruída com os seguintes documentos:
I - prova de que não ocorre o impedimento do n? I
do artigo 140;
prova do requisito exigido no n? I do artigo an11
terior;
In
contrato social. ou documento equivalente, em
vigor;
IV
demonstrações financeiras referentes ao último
exercício social e as levantadas especialmente para instruir
o pedido, confeccionadas com estrita observância da legislação societária aplicável e compostas obrigatoriamente de:
a) balanço patrimonial;
b) demonstração de lucros ou prejuízos acumulados;
c) demonstração do resultado desde o último exercicio
social;
V - auditorias relativas às demonstrações financeiras referidas no inciso anterior, .elaboradas por auditores
ou contadores - desde que inexistentes aqueles na localidade -, independentes e legalmente habilitados;
VI - inventário de todos os bens e a relação das
dívidas ativas; e,
VII - lista nominativa de todos os credores, com domicílio e residência de cada um, a natureza e o valor dos
respectivos créditos.
§ 2? Às demonstrações financeiras especialmente levantadas para instruir o pedido aplicam-se, ainda, os preceitos dos §§ 2?, 4? e 5? do artigo 176 e os dos artigos 189 a
200 da Lei n? 6.404(2), de 15 de dezembro de 1976, independentemente da forma societária do devedor.
§ 3? Às demonstrações financeiras referidas no inciso
V do parágrafo primeiro deste artigo, aplica-se a sistemáti(2) Coleção das Leis. Brasília, (7):195, out.z'dez. 1976.
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ca de correção monetária prevista na Lei n? 7.799(3), de 10
de julho de 1989, e, no caso das companhias abertas, a decorrente das normas baixadas pela Comissão de Valores

Mobiliários».
«Art. 163. O despacho que manda processar a concordata preventiva determina o vencimento antecipado de todos os créditos sujeitos aos seus efeitos.
§ I? Os créditos legalmente habilitados serão monetariamente atualizados e vencerão juros, nos termos e condições que anteriormente houverem sido acordados entre devedor e credor.
§ 2<:' Se não houver ajuste a respeito, os créditos legalmente habilitados serão monetariamente atualizados de
acordo com a variação do Bônus do Tesouro Nacional e os
juros serão calculados à taxa de doze por cento ao ano, tudo a partir da data do ajuizamento do pedido de concordata.
§ 3? O disposto nos parágrafos anteriores não se aplica aos créditos fiscais, que continuarão regidos pela legislação pertinente».
«Art. 210. O representante do Ministério Público,
além das atribuições expressas na presente lei, será ouvido
em toda ação proposta pela massa ou contra esta. Caberlhe-á o dever, em qualquer fase do processo, de requerer o
que for necessário aos interesses da justiça, tendo o direito
em qualquer tempo de examinar todos os livros, papéis e
atos relativos à falência ou à concordata».
Art. 2? Esta medida provisória entra em vigor na data de
sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 19 de novembro de 1990; 169? da Independência
e 102? da República.
FERNANDO COLLOR

Jarbas Passarinho
Zélia M. Cardoso de Mello

(3) Coleção das Leis. Brasília, 181(4):1470, jul./ago. 1989.
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MEDIDA PROVISÚRIA N? 267, DE 21 DE NOVElI(lBRO
DE 1990 1*1
Modifica a Lei n? 6.649(1), de 16 de maio
de 1979, que regula a locação predial urbana, e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição
que lhe confere o art. 62 da Constituição, adota a seguinte medida provisória, com força de lei:
Art. l? Os arts. 15 e 49 da Lei n? 6.649, de 16 de maio de
1979, passam a vigorar com a seguinte redação:
«Art. 15
.
Parágrafo único. Sem prejuizo do disposto no art. 31
do Decreto n? 24.150 (2 ) , de 20 de abril de 1934, o reajuste do
aluguel somente poderá ser exigido quando o contrato o estipular, fixando a época em que será efetuado, mediante a
aplicação de índice livremente pactuado pelas partes, dentre os editados pela Fundação Getúlio Vargas (FGV), pela
Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas (FIPE) ou
por órgão oficial, exceto os de variação da taxa cambial e
do salário-mínimo».
«Art. 49. Na locação de imóveis residenciais, poderá
ser estipulada cláusula de reajuste do aluguel, com periodicidade não inferior a um semestre.
§ I? No silêncio do contrato, far-se-á, semestralmente, o reajuste do aluguel.
§ 2? Na locação contratada por prazo determinado,
sem cláusula de reajuste do aluguel, o locador só poderá
exigi-la ao término do prazo contratual e a cada semestre
subseqüente.
§ 3? Par-se-á o reajuste do aluguel, mediante a aplicação, desde o mês de início da locação ou do último reajuste, de índice livremente pactuado pelas partes, dentre os
editados pela Fundação Getúlio Vargas (FGV), pela Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas (FIPE) ou por
(*) Retificado no DO de 23.11.1990 (pág. 3805 deste volume).

(1) Coíeçeo das Leis. Brasília, (3):44. abr./jun. 1979.
(2) Coleção das Leis. Rio de Janeiro, (2):635, mar .lmaio 1934.
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órgão oficial, excetos os de variação da taxa cambial e do
salário-mínimo.
§ 4? É lícito às partes fixar, de comum acordo, novo
aluguel, bem assim inserir ou modificar cláusula de reajuste,
§ 5? Não tendo havido acordo, nos termos do parágrafo anterior, o locador ou o locatário, após três anos de
vigência do contrato, poderá pedir a revisão judicial do
aluguel, a fim de reajustá-lo ao preço de mercado,
aplicando-se o disposto nos §§ 2? e 3? do art. 53, conforme
o caso.
§ 6? A revisão judicial poderá ser requerida de três
em três anos, contados do último acordo ou, na falta deste,
do início do contrato».
Art. 2? Nas locações regidas pelo Decreto n? 24.150, de 20
de abril de 1934, e nas demais locações não residenciais, far-se-á
o reajuste do aluguel pelo índice livremente pactuado pelas partes, dentre os editados pela Fundação Getúlio Vargas (FGV),
pela Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas (FIPE) ou
por órgão oficial, exceto os de variação da taxa cambial e do
salário-mínimo.
Art. 3? Na ação de revisão de aluguel residencial, o locador ou o locatário poderá pedir que o Juiz, ao despachar a petição inicial e sem audiência do requerido, lhe arbitre, desde logo,
à vista dos documentos indispensáveis à comprovação do valor
locativo no mercado da situação do imóvel, o aluguel provisório.
§ 1? O aluguel provisório. que não excederá oitenta por
cento do valor indicado na petição inicial, vigorará até que proferida a sentença.
§ 2? Quando houver fundado receio de lesão grave ou de
difícil reparação, à vista das alegações e propostas oferecidas
na resposta do requerido, o Juiz poderá rever o valor do aluguel
provisório.
. § 3? Nas sentenças proferidas na ação de que trata este artigo, a apelação será recebida apenas no efeito devolutivo.
Art. 4? Nas locações residenciais, o primeiro reajuste de
aluguéis, após a data da publicação desta medida provisória,
será feito considerando-se:
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I - até fevereiro de 1990, os índices pactuados;
II - no mês de março de 1990, o índice de quarenta e um
inteiros e vinte e oito centésimos por cento;
III - no período de abril a setembro, as metas para os percentuais de variação média dos preços fixados nos atos expedidos com base no art. 2?, inciso III, da Lei n? 8.030131, de 12 de
abril de 1990.
Art. 5? As relações jurídicas decorrentes das Medidas
Provisórias n? 227 141, de 20 de setembro de 1990, e n? 250151, de
19 de outubro de 1990, serão disciplinadas pelo Congresso N acíonal, nos termos do disposto no parágrafo único do art. 62 da
Constituição.
Art. 6? Esta medida provisória entra em vigor na data de
sua publicação.
Art. 7? Revogam-se os arts. 6? e 7? da Lei n? 7.801 161, de 11
de julho de 1989, o art. 7? da Lei n? 8.030, de 1990, e as demais
disposições em contrário.
Brasília, 21 de novembro de 1990; 169? da Independência e
102? da República.
FERNANDO COLLOR
Jarbas Passarínho
MEDIDA PROVISÚRIA N? 268, DE 23 DE NOVEMBRO
DE 1990
Dispõe sobre as funções de confiança a
que se refere a Lei n? 7.596(1), de 10 de abril
de 1987, e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição
que lhe confere o art. 62 da Constituição, adota a seguinte medida provisória, com força de lei:
(3) Coleção das Leis. Brasília, 182(2, t. 1):779, mar.labr. 1990.
(4) Coleção das Leis. Brasília, 182(5):2928, set./out. 1990.
(5) Coleção das Leis. Brasília. 182(5):2982, set.vout. 1990.

(6) Coleção das Leis. Brasília, 181(4):1541, juL/ago. 1989.
(l)

Coleção das Leis. Brasília, (3):45, abr.ljun. 1987.

Col. Leis Rep. Fed. Brasil. Brasília, 182(6. t.1):3605-3703, nov.Zdez. 1990.

3623
Art. 1? São transformadas em Funções Gratificadas (FG)
as funções de confiança integrantes do Plano Único de Classificação e Retribuição de Cargos e Empregos das instituições federais de ensino a que se refere o art. 3? da Lei n? 7.596, de 10 de
abril de 1987.
§ 1? Os atuais ocupantes das funções de confiança que
continuarem desempenhando as funções gratificadas, resultantes de tranformação prevista neste artigo e, bem assim, os que
vierem a ser designados para essas funções. terão sua remuneração do cargo ou emprego de carreira acrescida dos valores
correspondentes a cada nível, constantes do anexo a esta medida provisória.
§ 2? Poderão ser designados para o exercício de Funções
Gratificadas pessoas não pertencentes ao quadro ou tabela permanente da instituição, até o máximo de dez por cento do total
das respectivas funções.
§ 3? Os valores referidos no § I? serão revistos nas mesmas bases e épocas de reajustamento geral dos vencimentos e
salários dos servidores públicos federais.
§ 4? Os ocupantes de Função Gratificada cumprirão obrigatoriamente regime de tempo integral.
Art. 2? O Poder Executivo fixará. mediante decreto, no
prazo de trinta dias contados da data da publicação desta medida provisória, o quadro distributivo das Funções Gratificadas,
por nível e para cada instituição.
Art. 3? Fica vedada, nas instituições federais de ensino, a
concessão de qualquer gratificação pela partícípacão em órgão
de deliberação coletiva ou por serviços especiais.
Art. 4? Os efeitos financeiros decorrentes do disposto nos
artigos precedentes vigorarão a partir do primeiro dia do mês
subseqüente ao da publicação do decreto a que se refere o art.
2?.
Art. 5? O art. 8? do Decreto-Lei n? 465(21, de 11 de fevereiro de 1969, passa a vigorar com a seguinte redação:
«Art. 8? O pessoal docente das universidades e demais instituições federais de ensino superior terá direito a
(2) Coleção das Leis. Brasília, (1):66, jan./mar. 1969.
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trinta dias de férias anuais, feitas as compete.ntes escalas
de modo a assegurar o cumprimento do disposto no § 2? do
art. 28 da Lei n? 5.540131, de 28 de novembro de 1968».
Art. 6? As relações jurídicas decorrentes das Medidas
Provisórias n? s 209 141, de 21 de agosto de 1990, 228(51, de 21 de
setembro de 1990 e 251161, de 24 de outubro de 1990, serão disciplinadas pelo Congresso Nacional, nos termos do disposto no
parágrafo único do art. 62 da Constituição.
Art. 7? Esta medida provisória entra em vigor na data de
sua publicação.
Art. 8? Revogam-se os arts. 32 e 38 do Plano Único de
Classificação e Retribuição de Cargos e Empregos, instituído
pelo Decreto 94.664171, de 23 de julho de 1987, o Decreto n?
95.689(8), de 29 de janeiro de 1988, e demais disposições em contrário.
Brasília, 23 de novembro de 1990; 169? da Independência e
102? da República.

FERNANDO COLLOR
Carlos Chiarelli

(3) Coleção das Leis. Brasília, (7):152, out./dez. 1968.
(4) Coleção das Leis. Brasília. 182(4):2508, jul./ago. 1990.
(5) Coleção das Leis. Brasília, 182(5):2931, set./out. 1990.
(6) Coleção das Leis. Brasília, 182(5):2984, jul./set. 1987.

(7) Coleçã.o das Leis. Brasília, (6);193, jul./set. 1987.
(8) Coleção das Leis. Brasília, (2):107, jan./mar. 1988.
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 182(6, t.l):36üS-37üS, nov./dez. 1990.
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ANEXO
(Medida Provisória n? 268, de 23 de novembro de 1990)
Retribuição da Função Gratificada
Função Gratificada

FG
FG
FG
FG
FG
FG
FG
FG
FG
FG
FG
FG
FG

Valor da Gratificação

-1
- 2

91.214,14
77.961,06
66.587,15
56.831,04
47.082,37
37.656,19
28.966,30
21.456,52
15.893,72
11.773,13
8.720,84
6.459,88
4.785,10

- 3
- 4
- 5
-6
-7

-8
-9
- 10
-11
- 12

- 13

MEDIDA PROVISÚRIA N? 269, DE 23 DE NOVEMBRO
DE 1990
Transfere para o Banco Central do Brasil a responsabilidade pelo passivo em cruzados novos das instituições financeiras em
regime de liquidação extrajudicial, e dá outras providêncías.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição
que lhe confere o art. 62 da Constituição, adota a seguinte medida provisória, com força de lei:
Art. I? Na hipótese de decretação do regime de liquidação
extrajudicial de que trata a Lei n? 6.024111, de 13 de março de
1974, será de responsabilidade do Banco Central do Brasil o
passivo da instituição liquidanda correspondente aos saldos em
(1) Coleção das Leis. Brasília, (1):75, jan./mar. 1974.
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cruzados novos de que trata o art. 9? da Lei n? 8.024121, de 12 de
abril de 1990, bem assim dos saldos em cruzados novos referidos no art. 2? desta medida provisória.
§ I? Ficarão automaticamente subtraídos das contas mantidas pela liquidanda, ou em seu nome, junto ao Banco Central
do Brasil, os valores resultantes da transferência de que trata
este artigo.
§ 2? Se os valores de que trata o § I? forem insuficientes,
o Banco Central do Brasil sub-rogar-se-á perante a massa nos
direitos relativos à diferença.
Art. 2? É da responsabilidade do Banco Central do Brasil
a conversão, em cruzeiros, na forma do art. 7? §§ I? e 2?, da Lei
n? 8.024, de 12 de abril de 1990, dos cruzados novos referentes a
obrigações antecipadas nos termos do art. 18, alínea «b», da Lei
n? 6.024, de 1974.
Parágrafo único. O Banco Central do Brasil sub-rogar-se-á
perante a massa nos créditos relativos a essas conversões.
Art. 3? Na conversão dos valores de que tratam os arts. I?
e 2?, o Banco Central do Brasil observará integralmente o disposto na Lei n? 8.024, de 1990.
Art. 4? Inexistindo dolo ou culpa, não se transmitirá à
instituição financeira in bonis a responsabilidade decorrente
das informações de instituições em liquidação extrajudicial que
com ela mantenham convênio para utilização da reserva bancária.
Art. 5? Fica o Conselho Monetário Nacional autorizado a
baixar as normas complementares necessárias ao cumprimento
desta medida provisória.
Art. 6? As relações jurídicas decorrentes das Medidas
Provisórias n?s 229 (3) , de 21 de setembro de 1990, e 252 (4) , de 24
de outubro de 1990, serão disciplinadas pelo Congresso Nacional, nos termos do disposto no parágrafo único do art. 62 da
Constituição.

(2) Coleçeo das Leis. Brasília, 182 (2, t.1):724, mar./abr. 1990.
(3) Coleção das Leis. Brasília, 182(5):2933, set./out. 1990.
(4) Coleção das Leis. Brasília, 182(5):2986, set./out. 1990.
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Art. 7? Esta medida provisória entra em vigor UI:\. data de
sua publicação.
Art. 8? Revogam-se as disposições em contrário.
Brasília, 23 de novembro de 1990; 169? da Independência e
102? da República.
FERNANDO COLLOR
Zélia M. Cardoso de Mello

MEDIDA PROVISÓRIA N? 270, DE 23 DE NOVEMBRO
DE 1990 (')
Autoriza o Poder Executivo a abrir ao
Orçamento Fiscal da União crédito extraordinário no valor de Cr$ 20.000.000.000,00 para os fins que especifica.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição
que lhe confere o art. 62, combinado com o § 3? do art. 167 da
Constituição, adota a seguinte medida provisória, com força de
lei:
Art. I? Fica o Poder Executivo autorizado a abrir ao Orçamento Fiscal da União, aprovado pela Lei n? 7.999, de 31 de
janeiro de 1990, em favor de Encargos Financeiros da União Recursos sob Supervisão do Ministério da Economia, Fazenda e Planejamento, crédito extraordinário no valor de
Cr$20.000.000.000,00 (vinte bilhões de cruzeiros), para atender à
programação constante do Anexo I desta medida provisória.
Art. 2? Os recursos necessários à execução do disposto no
artigo anterior decorrerão do excesso de arrecadação das receitas do Tesouro Nacional.
Art. 3? As relações jurídicas decorrentes das Medidas
Provisórias n?s 230, de 21 de setembro de 1990, e 253, de 24 de
outubro de 1990, serão disciplinadas pelo Congresso Nacional,
nos termos do disposto no parágrafo único do art. 62, da Constituição.

o anexo está publicado no

DO de 26.11.1990, pág. 22527.

(*) V. Lei n:' 8.119, de 14.12.1990 (pág. 3537 deste volume).
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Art. 4° Esta medida provisória entra em vigor na data de
sua publicação.
Art. 5? Revogam-se as disposições em contrário.
Brasília, 23 de novembro de 1990; 169? da Independência e
102? da República.
FERNANDO COLLOR
Zélia M. Cardoso de Mello

MEDIDA PROVISORIA N? 271, DE 23 DE NOVEMBRO
DE 1990
Altera disposições do Código de Processo Penal Militar e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição
que lhe confere o art. 62 da Constituição, adota a seguinte medida provisória, com força de lei:
Art. 1? Os arts. 451, 452, 453, 454, 455, 456, 457, 463, 464 e
465, e respectivos parágrafos, do Decreto-Lei n:' 1.002(11, de 21
de outubro de 1969 (Código de Processo Penal Militar), passam
a vigorar com a seguinte redação:
TÍTULO II
Dos Processos Especiais
CAPÍTULO I
Da Deserção em Geral
Termo de
deserção.
Formalidades.

"Art. 451. Consumado o crime de deserção,
nos casos previstos na lei penal militar, o comandante da unidade, ou autoridade correspondente,
ou ainda a autoridade superior, fará lavrar, imediatamente, o respectivo termo, que poderá ser

(1) Coleção das Leis. Brasília, (7):377, out.ldez. 1969.
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impresso ou datilografado, sendo por ele, assinado e por duas testemunhas idôneas, além do militar incumbido da lavratura.
§ 1? A contagem dos dias de ausência necessários à lavratura do termo de deserção.
iniciar-se-á a zero hora do dia seguinte àquele em
que for verificada a falta injustificada do militar.
§ 2? No caso previsto no art. 190 do Código
Penal Militar, a lavratura do termo será imediata.»
«Art. 452. O termo de deserção tem o caráEfeitos do
termo de
ter de instrução provisória e destina-se a fornedeserção.
cer os elementos necessários à propositura da
ação penal, sujeitando, desde logo, o desertor à
prisão.»
«Art. 453. O desertor que não for julgado
Retardamento
do processo.

dentro em sessenta dias, a contar do dia de sua
apresentação voluntária ou captura, será posto
em liberdade, salvo se tiver dado causa ao retardamento do processo .»
CAPÍTULO II
Do Processo de Deserção de Oficial

Lavratura do
«Art. 454. Transcorrido o prazo para consutermo de
mar-se o crime de deserção, o comandante da
deserção e
unidade, ou autoridade correspondente, ou ainda
sua publicação a autoridade superior, fará lavrar o termo de deem boletim.

Remessa do
termo de

serção circunstancialmente, inclusive com a qualificação do desertor, assinando-o com duas testemunhas idôneas, publicando-se, em boletim ou
documento equivalente, o termo de deserção,
acompanhado da parte de ausência.
§ 1? O oficial desertor será agregado, permanecendo nessa situação ao apresentar-se ou
ser capturado, até decisão transitada em julgado.
§ 2? Feita a publicação, a autoridade militar remeterá, em seguida, o termo de deserção à
auditoria competente, juntamente com a parte de
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deserção e

documentos à
auditoria.
Autuação e
vista ao

Ministério
Público.

Apresentação

ou captura do
desertor.
Sorteio do
conselho.

Rito
processual.

Julgamento.

cer.

ausência, o inventário do material permanente da
Fazenda Nacional e as cópias do boletim ou documento equivalente e dos assentamentos do desertor.
§ 3? Recebidos o termo de deserção e demais peças, o Juiz-Auditor mandará autuá-los e
delas dará vista, por cinco dias, ao procurador,
podendo este requerer o arquivamento, ou o que
for de direito, ou oferecer denúncia, se nenhuma
formalidade tiver sido omitida, ou após o cumprimento das diligências requeridas.
§ 4? Recebida a denúncia, o Juiz-Auditor
determinará seja aguardada a captura ou apresentação voluntária do desertor.»
«Art. 455. Apresentando-se ou sendo capturado o desertor, a autoridade militar fará a comunicação ao Juiz-Auditor, com a informação sobre a data e o lugar onde o mesmo se apresentou
ou foi capturado, além de quaisquer outras circunstâncias concernentes ao fato. Em seguida,
procederá o Juiz-Auditor ao sorteio e à convocação do Conselho Especial de Justiça, expedindo
o mandado de citação do acusado, para ser processado e julgado. Nesse mandado, será transcrita a denúncia.
§ I? Reunido o Conselho Especial de Justiça, presentes o procurador, o defensor e o acusado, o Presidente ordenará a leitura da denúncia,
seguindo-se
o
interrogatório
do
acusado,
ouvindo-se, na ocasião, as testemunhas arroladas
pelo Ministério Público. A defesa poderá oferecer
prova documental e requerer a inquirição de testemunhas, até o número de três, que serão arroladas dentro do prazo de três dias e ouvidas dentro do prazo de cinco dias, que o conselho poderá
prorrogar até o dobro, ouvido o Ministério Público.
§ 2?
Findo o interrogatório, e se nada for
requerido ou determinado, ou finda a inquirição
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das testemunhas arroladas pelas partes '\ realizadas as diligências ordenadas, o presidente do
conselho dará a palavra às partes, para sustentação oral, pelo prazo máximo de trinta minutos,
podendo haver réplica e tréplica por tempo não
excedente a quinze minutos, para cada uma delas, passando o conselho ao julgamento,
observando-se o rito prescrito neste código.»
CAPÍTULO III
Do Processo de Deserção de Praça
com ou sem Graduação e de Praça Especial
Inventário dos
«Art. 456. Vinte e quatro horas depois de
bens deixados iniciada a contagem dos dias de ausência de uma
ou extraviados' praça, o comandante da respectiva subunidade,
pelo ausente.
ou autoridade competente, encaminhará parte de
ausência ao comandante ou chefe da respectiva
organização, que mandará inventariar o material
permanente da Fazenda Nacional, deixado ou extraviado pelo ausente, com a assistência de duas
testemunhas idôneas.
§ I? Quando a ausência se verificar em subunidade isolada ou em destacamento, o respectivo comandante, oficial ou não, providenciará o
inventário, assinando-o com duas testemunhas
idôneas.
Diligências
§ 2? Após a parte de ausência e antes da
para
consumação da deserção, serão realizadas, por
localização e
determinação do comandante da subunidade ou
retorno do
seu correspondente, ou, ainda, da autoridade suausente.
perior, diligências para localização e retorno do
ausente a sua unidade, a fim de evitar a deserção.
§ 3? Decorrido o prazo para se configurar a
Parte de
deserção.
deserção, o comandante da subunidade ou autoridade correspondente encaminhará ao comandante, ou chefe competente, uma parte acompanhada
do inventário e do termo de diligência.
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 182(6, t.1):360S-37Ü3. nov.ldez. 1990.
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Lavratura do
termo de
deserção.

Exclusão do
serviço ativo,
agregação e
remessa à
auditoria.

§ 4? Recebida a parte, de que t,\ata o parágrafo anterior, fará o comandante, ou autoridade
correspondente. lavrar o termo de deserção. onde
se mencionarão todas as circunstâncias do fato.
Esse termo poderá ser lavrado por uma praça,
especial ou graduada, e será assinado pelo comandante e por duas testemunhas idôneas, de
preferência oficiais.
§ 5? Consumada a deserção de praça especial ou praça sem estabilidade, será ela imediatamente excluída do serviço ativo. Se praça estável, será agregada, fazendo-se, em ambos os ca-.
50S, publicação em boletim ou documento equivalente, do termo de deserção e remetendo-se, em
seguida, os autos à auditoria competente.»

Vista ao
Ministério
Público
Militar.

"Art. 457. Recebidos do comandante da
unidade ou da autoridade competente o termo de
deserção e a cópia do boletim, ou documento
equivalente que o publicou. acompanhados dos
demais atos lavrados, e dos assentamentos, o
Juiz-Auditor mandará autuá-los e dará vista, por
cinco dias, ao procurador, que requererá o que
for de direito, aguardando-se a captura ou apresentação voluntária do desertor, se nenhuma formalidade tiver sido omitida, ou após o cumprimento das diligências requeridas.

Inspeção de
saúde, para
fins de
reincluaão.

§ I? O desertor sem estabilidade que se
apresentar ou for capturado deverá ser submetido à inspeção de saúde e, quando julgado apto
para o serviço militar, será reincluído.
§ 2? A ata de inspeção de saúde será remetida, com urgência, à auditoria a que tiverem sido distribuídos os autos, para que, em caso de
incapacidade definitiva, seja o desertor sem estabilidade isento da reinclusão e do processo, sendo os autos arquivados, após o pronunciamento
do representante do Ministério Público Militar.
§ 3? Reincluída que seja a praça especial ou
a praça sem estabilidade, ou procedida a rever-

Incapacidade
para serviço
ativo.

Notícia de
reinclusão ou
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reversão.
Denúncia.

são da praça estável, o comandante da \unidade
providenciará, com urgência, sob pena de responsabilidade, a remessa à auditoria de cópia do ato
de reinclusão ou do ato de reversão. O JuizAuditor determinará sua juntada aos autos e deles dará vista, por cinco dias, ao procurador, que
requererá o arquivamento, ou o que for de direito, ou oferecerá denúncia, se nenhuma formalidade tiver sido omitida, ou após o cumprimento das
diligências requeridas.

Citação,
§ 4? Recebida a denúncia, determinará o
interrogatório Juiz-Auditor a citação do acusado, realizando-se
e inquirição de em dia e hora, previamente designados, perante o
testemunha.
Conselho Permanente de Justiça, o interrogatório

do acusado, ouvindo-se, na ocasião, as testemunhas arroladas pelo Ministério Público. A defesa
poderá oferecer prova documental e requerer a
inquirição de testemunhas, até o número de três,
que serão arroladas dentro do prazo de três dias
e ouvidas dentro de cinco dias, que o conselho
poderá prorrogar até o dobro, ouvido o Ministério Público.
Julgamento.

§ 5? Feita a leitura do processo, o Presidente do conselho dará a palavra às partes, para
sustentação oral, pelo prazo máximo de trinta
minutos, podendo haver réplica e tréplica por
tempo não excedente a quinze minutos, para cada uma delas, passando o conselho ao julgamento, observando-se o rito prescrito neste código.

Sentença
condenatória.
Mandado de
prisão.

§ 6? Em caso de condenação do acusado, o
Juiz-Auditor fará expedir, imediatamente, a devida comunicação à autoridade competente.

Sentença
absolutória.
Alvará de

§ 7? Sendo absolvido o acusado, ou se este
já tiver cumprido a pena imposta na sentença, o
.Iuiz-Audítor providenciará, sem demora, para
que seja posto em liberdade, mediante alvará de
soltura, se por outro motivo não estiver preso .••

soltura.
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CAPÍTULO V
Do Processo de Crime de Insubmissão

«Art. 463. Consumado o crime de insubmissão, o comandante ou autoridade correspondente
da unidade para que fora designado o insubmisso
fará lavrar o termo de insubmissão, circunstanciadamente, com indicação de nome, filiação, naturalidade e classe a que pertencer o insubmisso
e a data em que este deveria apresentar-se, sendo
o termo assinado pelo referido comandante, ou
autoridade correspondente. e duas testemunhas
idôneas, podendo ser impresso ou datilografado.
§ I? O termo, juntamente com os demais
Efeitos do
termo de
documentos relativos' à insubmissão, tem o caráinaubmiaeão.
ter de instrução provisória, destina-se a fornecer
os elementos necessários à propositura da ação
penal, e é o instrumento legal autorizador da captura do insubmisso, para efeito de incorporação.
Remessa do
§ 2? O comandante ou autoridade competermo de
tente que tiver lavrado o termo de insubmissão
ínsubrrrissão
remetê-lo-á à auditoria, acompanhado de cópia
e documentos autenticada do documento hábil que comprove o
à auditoria.
conhecimento pelo insubmisso da data e local de
sua apresentação, e demais documentos.
§ 3? Recebido o termo de insubmissão e os
documentos que o acompanham, o Juiz-Auditor
determinará sua autuação e deles dará vista, por
cinco dias, ao procurador, que requererá o que
for de direito, aguardando-se a captura ou apresentação voluntária do insubmisso, se nenhuma
formalidade tiver sido omitida ou após cumprimento das diligências requeridas.»
«Art. 464. O insubmisso que se apresentar
Menagem e
inspeção de
ou for capturado terá direito ao quartel por mesaúde.
nagern e será submetido à inspeção de saúde. Se
incapaz, ficará isento do processo e da inclusão.
Incapacidade
§ 1? A ata de inspeção de saúde será, pelo
para o serviço
comandante da unidade ou autoridade cornpetenmilitar.

Lavratura do
termo de
ínsubmissão.
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te, remetida, com urgência, à auditoria é.! que tiverem sido distribuídos os autos, para que, em
caso de incapacidade para o serviço militar, sejam arquivados, após pronunciar-se o Ministério
Público Militar.
InclusãO do
§ 2? Incluído o insubmisso, o comandante
insubmisso.
da unidade ou autoridade correspondente, providenciará, com urgência, a remessa à auditoria de
cópia do ato de inclusão. O Juiz-Auditor determinará sua juntada aos autos e deles dará vista,
por cinco dias, ao procurador, que poderá requerer o arquivamento, ou o que for de direito, ou
oferecer denúncia, se nenhuma formalidade tiver
sido omitida ou após o cumprimento das diligências requeridas.
§ 3? O insubmisso que não for julgado denLiberdade do
tro em sessenta dias, a contar do dia de sua apreinsubmisso.
sentação voluntária ou captura, sem que para isso tenha dado causa, será posto em Iiberdade..
«Art. 465. Aplica-se ao processo de insubmissão, para sua instrução e julgamento, o disposto para o processo de deserção, previsto nos
§§ 4?, 5?, 6? e 7? do art. 457, deste código.»
Art. 2? O Capítulo III do Titulo II do Lívro II, do
Decreto-Lei n:' 1.002, de 19·69 (Código de Processo Penal Militar), passa a ter a seguinte redação: «Do Processo de Deserção
de Praça com ou sem Graduação e de Praça Especial».
Art. 3? As relações jurídicas decorrentes das Medidas
Provisórias n?s 231121, de 21 de setembro de 1990, e 254 131, de 24
de outubro de 1990, serão disciplinadas pelo Congresso N acionaI, nos termos do parágrafo único do art. 62 da Constituição.
Art. 4? Esta medida provisória entra em vigor na data de
sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Art. 5? Ficam revogados os arts. 458, 459 e o Capitulo IV
do Titulo II do Livro II (arts. 460, 461 e 462) do Decreto-Lei n?
1.002, de 1969 (Código de Processo Penal Militar}, bem como a
(2) Coleção das Leis. Brasília, 182(5):2935, set.vout.. 1990.

(3) Coleção das Leis. Brasília. 182(5):2989. set./oul. 1990.
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letra c do art. 13 e demais disposições alusivas ao Conselho de
Justiça nos Corpos, Formações e Estabelecimentos do Exército,
constantes do Decreto-Lei n? 1.003(4), de 21 de outubro de 1969
(Lei de Organização Judiciária Militar).
Brasília, 23 de novembro de 1990; 169? da Independência e
102? da República.
FERNANDO COLLOR
Jarbas Passarinho
MEDIDA PROVISÓRIA N? 272, DE 23 DE NOVEMBRO
DE 1990
Transforma funções do Grupo-Direção
e Assistência Intermediárias em Funções
de Direção Intermediária e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição
que lhe confere o art. 62 da Constituição, adota a seguinte medida provisória, com força de lei:
Art. 1? São transformadas em Funções de Confiança de
Direção Intermediária - Código DI, sem aumento de despesa,
19.280 (dezenove mil, duzentas e oitenta) Funções de Confiança
do Grupo-Direção e Assistência Intermediárias (DAI), mantido
o valor unitário de CrS10.675,95 (dez mil, seiscentos e setenta e
cinco cruzeiros e noventa e cinco centavos) mensais.
Art. 2? A Direção Intermediária corresponde o exercicio
de atividade de chefia de seção, setor, núcleo, agência, posto ou
equipe, em unidades centrais ou descentralizadas.
Art. 3? A designação para o exercício de Função de Direção Intermediária deverá recair, exclusivamente, em servidor
ocupante de cargo ou emprego efetivo do quadro ou tabela do
próprio órgão ou entidade, que guarde relação direta com as
competências das respectivas unidades organizacionais, cuja remuneração será acrescida do valor fixado no art. l?
§ l? No caso de insuficiência de servidores que preencham
os requisitos referidos no caput, a designação poderá recair, em
caráter excepcional, em outro servidor do órgão ou entidade.
(4) Coleção das Leis. Brasília, (7):551, out.ldez. 1969.
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§ 2? Um terço, no mirumo, dos servidores designados para
o exercício de função de Direção Intermediária devem ser ocupantes de cargos ou empregos de nível médio.
Art. 4? O exercício de Função de Direção Intermediária
será considerado para efeito de progressão e ascensão funcional
e de escolha para o desempenho de cargo em comissão de nível
mais elevado.
Art. 5? Os servidores ocupantes de Função de Direção Intermediária ficam sujeitos ao regime de quarenta horas semanais de trabalho.
Art. 6? Fica o Poder Executivo autorizado a extinguir
25.453 (vinte e cinco mil, quatrocentas e cinqüenta e trêsl Funções de Confiança, remanescentes do Grupo-Direção e Assistência Intermediária (DAI), criado com base no art. 4? da Lei n?
5.645(11, de 10 de dezembro de 1970.
Art. 7? Os servidores ocupantes das funções a serem extintas com base no artigo anterior poderão, no interesse da administração, ser mantidos no exercício de suas atribuições até
trinta dias após a publicação dos decretos de Estrutura Regimental dos órgãos ou entidades.
Art. 8? As relações juridicas decorrentes das Medidas
Provisórias nr s 210(21, de 22 de agosto de 1990, 232 131, de 21 de
setembro de 1990, e 255(4), de 24 de outubro de 1990, serão disciplinadas pelo Congresso Nacional, nos termos do disposto no
parágrafo único do art. 62 da Constituição.
Art. 9? Esta medida provisória entra em vigor na data de
sua publicação.
Art. 10. Revogam-se as disposições em contrário.
Brasília, 23 de novembro de 1990; 169? da Independência e
102? da República.
FERNANDO COLLOR

Jarbas Passarinho
(1) Coleção das Leis. Brasília, (78):78, out.ldez. 1970.

(2) Coleção das Leis. Brasília, 182(4):2511, jul./ago. 1990.
(3) Coleção das Leis. Brasília, 182(5):2942, set.vout. 1990.
(4) Coleção das Leis. Brasília, 182(5):2997, set.vout. 1990.
Cal. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília. 182(6, t.1):3605-3703, nov.vdez. 1990.
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MEDIDA PROVISÓRIA N? 273, DE 28 DE NOV.EMBRO
DE 1990
Dispõe sobre a garantia de Salário Efetivo e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição
que lhe confere o art. 62 da Constituição, adota a seguinte medida provisória, com força de lei:
Art. I? Será assegurada a garantia do Salário Efetivo a
todo trabalhador, na primeira data-base respectiva, após o término do prazo de vigência estabelecido no último acordo, convenção ou sentença normativa de dissídio coletivo de trabalho. '
Art. 2? Para os efeitos do disposto nesta medida provisória, considera-se:
I - data-base a data de reajuste anual dos salários e fixação das demais condições de trabalho aplicáveis, pelo período
de um ano, aos contratos individuais de trabalho, relativos a
cada categoria profissional;
II - Salário Efetivo aquele que assegure a reposição de
perdas salariais, na forma do art. 3?, considerada a vigência do
último acordo, convenção ou sentença normativa de dissídio coletivo de trabalho;
III - Fator de Recomposição Salarial (FRS) a unidade de
valor para o cálculo do Salário Efetivo.
Art. 3? O Salário Efetivo de que trata esta medida provisória, expresso em FRS, será calculado:
I ~ dividindo-se o valor do salário de cada mês pelo FRS
correspondente ao dia do efetivo pagamento;
II - extraindo-se a média aritmética do valor, em FRS,
dos salários dos meses de vigência do último acordo, convenção
ou sentença normativa de dissídio coletivo de trabalho.
§ I? Na hipótese de adiantamento de salário, no todo ou
em parte, far-se-á a divisão de que trata o inciso I, utilizando-se
o valor do FRS correspondente ao dia do efetivo pagamento de
cada parcela adiantada.
§ 2? Sem prejuízo do direito do empregado à respectiva
percepção, não serão computados, no cálculo do Salário Efetivo:
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 182(6, t.1l:3605-3703, nov./dez. 1990.
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a) o décimo-terceiro salário ou gratificação equivale,nte;

b) as parcelas de natureza não habitual;
c) o abono de férias;
d) as parcelas percentuais incidentes sobre o salário.
§ 3? As parcelas percentuais referidas na alínea d do parágrafo anterior serão aplicadas após a conversão do Salário Efetivo em cruzeiros, na forma do disposto no art. 4?
Art. 4? O Salário Efetivo, calculado na forma do disposto
no artigo anterior, será convertido em cruzeiros, pelo valor do
FRS correspondente ao último dia do mês relativo à data-base
de que trata o art. I?
Art. 5? O valor do FRS será de Cr$I,OO (um cruzeiro), em
primeiro de março de 1989, sendo corrigido pela variação pro
rata dia do Índice de Preços ao Consumidor (IPCI, calculado
pela Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística
(IBGE), correspondente ao mês seguinte ao de referência do
FRS.
§ I? O Ministro da Economia, Fazenda e Planejamento divulgará, no primeiro dia útil de cada mês, tabela atualizada dos
valores do FRS, tomando por base o valor estimado do IPC referente aos meses que ~:in(~.-' não tenham sido calculados.
§ 2? O FRS será automaticamente extinto em I? de agosto
de 1991.

Art. 6? Na hipótese de o valor estimado do IPC ser diferente do efetivamente verificado, com a conseqüente alteração
nos valores do FRS, e observado o princípio da irredutibilidade
salarial, no segundo mês após a data-base definida no art. 1?,
será corrigido o Salário Efetivo e pagas as diferenças entre o
valor corrigido e os salários já pagos desde a data-base:
I - recalculando-se o seu valor pela aplicação da tabela
atualizada do FRS, conforme disposto no art. 3? e convertendoo em cruzeiros, de acordo com o art. 4?;
II - subtraindo-se do valor calculado, nos termos do disposto no inciso anterior, o valor do salário acordado na database e aplicando-se sobre as diferenças mensais devidas a variação acumulada do IPC, respectivamente no bimestre e no
mês anterior.
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 182(6, t.1):360S-3703, nov.Zdez. 1990.
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Art. 7? O disposto nos artigos anteriores não, impede que
o empregador, respeitado o princípio da irredutibilidade salarial, efetue ajustes nos salários de seus empregados, de modo a
preservar a respectiva estrutura de cargos e salários ou quadro
de carreira.
Art. 8? Respeitada a livre negociação salarial entre empregados e empregadores, nos termos do disposto no art. 3? da Lei
n? 8.030 (1 ), de 12 de abril de 1990, todos e quaisquer reajustes
salariais ocorrerão:
I - na data-base referente à respectiva categoria profissional;

11 - uma única vez, entre" a data-base de cada ano e a do
ano imediatamente posterior, salvo se de outra forma estiver regulado por acordo ou convenção coletiva de trabalho ou por
sentença normativa de dissídio coletivo de trabalho.

Art. 9? É devido aos trabalhadores, no mês de agosto de
1990, um abono no valor de Cr$3.000,00 (três mil cruzeirosl, desde que o valor do salário referente ao mês de agosto de 1990, somado ao valor do abono concedido, não ultrapasse a
Cr$26.017,30 (vinte e seis mil, dezessete cruzeiros e trinta centavos).
§ I? Se a soma referida no caput deste artigo ultrapassar a
Cr$26.017,30 o abono será reduzido de forma a garantir a condição estabelecida no caput.
§ 2? O abono a que se refere este artigo não será incorporado aos salários, a qualquer título, nem será sujeito a quaisquer incidências de caráter tributário ou previdenciário.

Art. 10. É vedado o repasse aos preços dos reajustes salariais e do abono de que trata esta medida provisória.
Parágrafo único.
constituirá a infração
tará na aplicação das
e no art. 12, todos da

A inobservância do disposto neste artigo
de que trata a alínea a do art. 11. e imporpenalidades previstas no caput do art. 11
Lei Delegada n? 4 (2) , de 26 de setembro de

(1) Coleção das Leis. Brasília, 182{2, t.l):779, mar./abr. 1990.
(2) Coleção das Leis. Brasília, (4):19, jul./set. 1962.
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 182(6, t.l):3605-3703, nov./dez. 1990.

3641
1962, com as modificaçõs introduzidas pelas Leis n?s ,7.784131, de
28 de junho de 1989, e 8.035 141, de 27 de abril de 1990.
Art. 11. O disposto nesta medida provisória, à exceção do
estipulado no art. 9?, não se aplica:
I - aos vencimentos, soldos e remunerações e vantagens
pecuniárias de servidores públicos civis e militares da Administração Pública Federal direta, autárquica e fundacional;
II - às rendas mensais dos benefícios pagos pela Previdência Social ou pela União.
Art. 12. O Ministro da Economia, Fazenda e Planejamento
expedirá as instruções que se fizerem necessárias à execução do '
disposto nesta medida provisória.
Art. 13. As relações juridicas decorrentes das Medidas
Provisórias n?s 193 151, de 25 de junho de 1990, 199161, de 26 de julho de 1990,211 171, de 24 de agosto de 1990, alterada pela Medida
Provisória n? 219 181, de 4 de setembro de 1990, 234191, de 26 de setembro de 1990, e 256 1101, de 26 de outubro de 1990, serão disciplinadas pelo Congresso Nacional, nos termos do disposto no
parágrafo único do art. 62 da Constituição.
Art. 14. Esta medida provisória entra em vigor na data de
sua publicação.
Art. 15. Revogam-se as disposições em contrário.
Brasília, 28 de novembro de 1990; 169? da Independência e
102? da República.
FERNANDO COLLOR
Zélia M. Cardoso de Mello
Antonio Magri

(3) Coleção das Leis. Brasília, 181 (3):889, maío/jun. 1989.
(4) Coleção das Leis. Brasília, 181(2, t.l):20G, mar./abr. 1990.
(5) Coleção das Leis. Brasília, 182(3):1858, maio/jun. 1990.
(6) Coleção das Leis. Brasília, 182(4):2487, jul./ago. 1990.
(7) Coleção das Leis. Brasília, 182(4):2512, jul./ago. 1990.
(8) Coleção das Leis. Brasília, 182(5):2913, set./out. 1990.
(9) Coleção das Leis. Brasília, 182(5):2945, set./out. 1990.
(10) Coleção das Leis. Brasília, 182(5):2999, set./out. 1990.
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 182(6, t.1):3605-3703, nov./dez. 1990.
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MEDIDA PROVISÚRIA N? 274, DE 30 DE NO\VEMBRO
DE 1990
Dispõe sobre a aplicação financeira de
recursos recolhidos ao FNDE e dá outras
providências.

o PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atrrbuição
que lhe confere o artigo 62 da Constituição, adota a seguinte
medida provisória, com força de lei:
Art. 1~ Os recursos recolhidos pelas empresas ao Fundo
Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE), à conta do
Salário-Educação, destinado ao programa de concessão de bolsas de estudo, poderão ser aplicados em títulos do Tesouro Nacional, por intermédio do Banco Central do Brasil.
Parágrafo único. O produto das aplicações deverá ser destinado a programas educacionais, observada a programação prevista no orçamento da União.
Art. 2? As relações jurídicas decorrentes das Medidas
Provisórias n?s 194(11, de 29 de junho de 1990, 203(21, de 2 de
agosto de 1990, 213(31, de 30 de agosto de 1990, 235(41, de 28 de setembro de 1990, e 257(51, de 31 de outubro de 1990, serão disciplinadas pelo Congresso Nacional. nos termos do disposto no parágrafo único do art. 62 da Constituição da República Federativa do Brasil.
Art. 3? Esta medida provisória entra em vigor na data de
sua publicação.
Art. 4? Revogam-se as disposições em contrário.
Brasília, 30 de novembro de 1990; 169? da Independência e
102? da República.
FERNANDO COLLOR
Carlos Chiarelli

(1) Coleção das Leis. Brasília, 182(3):1861, maío/jun. 1990.

(2) Coleção das Leis. Brasília, 182(4):2498, jul./ago. 1990.
(3) Coleçeo das Leis. Brasília, 182(4):2521, jul./ago. 1990.
(4) Coleção das Leis. Brasília, 182(5):2949, set./out. 1990.
(5) Coteçeo das Leis. Brasília, 182(5):3003, set./out. 1990.
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MEDIDA PROVISORIA N? 275, DE 30 DE NOVEMBRO
DE 1990
Dispõe sobre a extinção da Contribuição Sindical, de que tratam os artigos 578 a
610 da Consolidação das Leis do Trabalho,
e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição
que lhe confere o art. 62 da Constituição, adota a seguinte medida provisória, com força de lei:
Art. I? Fica extinta a Contribuição Sindical, de que tratam os artigos 578 a 610 da Consolidação das Leis do Trabalho.
Art. 2? As relações jurídícas decorrentes das Medidas
Provisórias nr s 215(1), de 30 de agosto de 1990, 236(21, de 28 de
setembro de 1990, e 258(31, de 31 de outubro de 1990, serão disciplinadas pelo Congresso Nacional, nos termos do disposto no
parágrafo único do art. 62 da Constituição.
Art. 3? Esta medida provisória entra em vigor na data de
sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 30 de novembro de 1990; 169? da Independência e
102? da República.
FERNANDO COLLOR
Antonio Magri
MEDIDA PROVISORIA N? 276, DE 5 DE DEZEMBRO
DE 1990
Institui normas para a defesa da livre
concorrência e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição
que lhe confere o artigo 62 da Constituição, adota a seguinte
medida provisória, com força de lei:
Art. I? Compete à Secretaria Nacional de Direito Econômico (SNDE), do Ministério da Justiça, promover a apuração e
(1) Coleção das Leis. Brasília, 182(4):2523, jul.Zago. 1990.
(2) Coleção das Leis. Brasília, 182(5):2950, set.lout. 1990.

(3) Coleção das Leis. Brasília, 182(5):3004, set./out. 1990.
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correção de ato, individual ou coletivo, ou atividade econômica
que atente ou possa atentar contra a ordem econômica e os
princípios da livre iniciativa e da livre concorrência.
§ I? Compete, igualmente, à SNDE as providências necessárias à repressão das infrações previstas na Lei n? 8.002(1), de
14 de março de 1990.
§ 2? A 8NDE atuará de ofício, mediante provocação de órgão ou entidade da Administração Pública, ou em razão de representação de qualquer interessado.
Art. 2? A 8NDE, tomando conhecimento, fundado em provas, ou indícios, das ocorrências referidas no art. I? notificará
em 8 (oito) dias o representado, para prestar esclarecimentos no
prazo de 15 (quinze) dias, prorrogável a juízo da 8NDE e na extensão que esta considerar adequada à espécie.
§ I? Instaurada a sindicãncia, a 8NDE:
a) comunicará, quando couber, o fato à Secretaria Nacional

de Economia, do Ministério da Economia, Fazenda e Planejamento, a qual prestará, no prazo de 10 (dez) dias, as informa-

ções pertinentes à instrução do processo e opinará, em caráter
preliminar, sobre o eventual impacto das ocorrências sob exame
na ordem econômica e no mercado;
b) dará conhecimento da instauração da sindicância ao
Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade), para que
este informe sobre a existência de procedimento em curso sobre
a mesma matéria e designe um conselheiro, por sorteio, para
acompanhar o seu andamento.
§ 2? Para efeito de apuração das ocorrências, a 8NDE poderá requisitar, em caráter confidencial, do representado, de
qualquer órgão ou entidade da Administração Pública, de empresas, firmas individuais, estabelecimentos, administradores
ou controladores, o fornecimento, no prazo de 15 (quinze) dias,
prorrogável na forma do caput, de documentos, informações ou
esclarecimentos que julgar necessários.
§ 3? Quando se tratar de dumping, mediante importação,
no todo ou em parte, de matéria-prima ou produto estrangeiro, o
Ministério da Economia, Fazenda e Planejamento adotará, também, na sua esfera de competência, as medidas cabíveis.
(1) Coleção das Leis. Brasília, 182(2, t.l):675, mar.labr. 1990.
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Art. 3? Analisado o material coligido na forma do disposto no artigo 2?, a 8NDE, alternativamente:
a) arquivará a sindicância se, fundamentadamente, considerar inexistentes ou insubsistentes as ocorrências que determinaram sua instauração; ou
b) em caso contrário, encaminhará relatório ao representado, a fim de que este, em 15 (quinze) dias, prorrogáveis a juízo
da SNDE, comprove a improcedência da representação.
Parágrafo único. O silêncio do representado, em face do
relatório referido na alínea b, será tido como confissão de responsabilidade pelas ocorrências deduzidas na representação e
resultará no imediato encaminhamento da sindicância, acompanhada de relatório circunstanciado ao Cade, para adoção dos
procedimentos cabíveis de acordo com a Lei n:' 4.137 121, de 10 de
setembro de 1962.
Art. 4? Verificada a procedência da representação, a
SNDE, em circunstanciado relatório final, que evidenciará os
fundamentos do seu juízo, expedirá intimação ao representado,
para que adote as medidas de correção indicadas, com estabelecimento de prazo para seu atendimento.
§ I? O representado poderá assumir formalmente o compromisso, mediante assinatura de termo próprio, de atender o
conteúdo integral da intimação. Nesta hipótese, será suspenso o
procedimento e o compromisso assumido não terá caráter de
confissão, nem poderá ser invocado por terceiros como prova
em processo de natureza civil, penal ou administrativa.
§ 2? Descumprido o compromisso de que trata o § I?, caberá à SNDE verificar o descumprimento e encaminhar as informações ao Cade, para aplicação, no prazo de até 90 (noventa)
dias, prorrogável por mais 90 (noventa) dias, das penalidades
previstas na Lei n? 4.137, de 10 de setembro de 1962, sem prejuízo do disposto no § 3?
§ 3? Desatendida a intimação, a 8NDE providenciará,
conforme o caso, cumulativa ou alternativamente:
a) a declaração de inidoneidade do representado, para fins
de habilitação em licitação ou contratação, promovendo a publicação do ato em órgão oficial;
(2) Coleção das Leis. Brasília, (7):147, out.ldez. 1962.
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b) a inscrição do representado no Cadastro N acional de Defesa do Consumidor;
c) a recomendação de que não seja concedido ao representado parcelamento de tributos federais eventualmente por ele devidos; e
d) o encaminhamento dos autos da sindicância ao Cade, para as medidas da sua competência.
§ 4? As providências previstas no § 3?, alíneas a, b e c,
permanecerão em vigor até o completo atendimento, pelo representado, do inteiro teor da intimação e, desde que não se trate
de reincidência, serão canceladas pela 8NDE.
§ 5? A 8NDE informará ao Cade sobre o atendimento da
intimação, para que delibere sobre a suspensão ou não dos procedimentos porventura iniciados na forma do § 3?, alínea d.
Art. 5? O art. 74 da Lei n? 4.137, de 10 de setembro de
1962, passa a vigorar com a seguinte redação:
"Art. 74. Não terão validade, senão depois de aprovados e registrados pela 8NDE, os atos, ajustes, acordos ou
convenções, sob qualquer forma manifestados, que limitem
ou possam limitar a concorrência, regular o mercado, ou
promover a concentração econômica.
§ I? No exame de cada caso concreto, a SNDE levará
em conta, entre outros, os seguintes fatores:
a) o grau de concentração ou dispersão inerente ao setor específico de atividade;
b) o eventual aumento de produtividade, a melhoria da
distribuição de bens e serviços, o incremento das exportações ou o desenvolvimento tecnológico resultante do ato
sob exame;
c) a conveniência, ou não, do ponto de vista da política industrial e comercial, assim como dos interesses de
consumidores e usuários finais, do ato objeto de exame.
§ 2? A validade dos atos de que trata este artigo,
desde que aprovados pela 8NDE, retroagirá à data de sua
realização, devendo ser apreciados no prazo de 60 (sessenta) dias, prorrogáveis por mais 30 (trinta) dias, a critério
do órgão.
Colo Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 182(6, t.1);3605-3703, nov./dez. 1990.
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§ 3? Se os ajustes, acordos ou convenções de que trata este artigo não forem realizados sob condição suspensiva ou se deles já tiverem decorrido efeitos perante terceiros, inclusive de natureza fiscal, a SNDE, na eventualidade de concluir pela sua não aprovação, deverá determinar
as providências cabíveis às partes, no sentido de que sejam desconstituídos total ou parcialmente, através de distrato, cisão de sociedade, venda de ativos, cessação parcial
de atividades ou qualquer outro ato ou providência que elimine seus efeitos.
§ 4? As partes que pretenderem praticar os atos de

que trata este artigo poderão consultar previamente a
SNDE sobre a sua validade, devendo a respectiva consulta
ser apreciada no prazo de 30 (trinta) dias.
§ 5? Sem prejuízo das demais cominações legais, inclusive aquelas constantes do artigo 11 da Lei Delegada n?
4(3), de 26 de setembro de 1962, se for o caso, a não apresentação dos atos previstos neste artigo para registro e
aprovação implicará a instauração de processo na SNDE
para apuração de abuso do poder econômico..
Art. 6? O Cade, criado pela Lei n? 4.137, de 10 de setembro de 1962, é órgão judicante da estrutura do Ministério da
Justiça, com as competências previstas na referida lei e nesta
medida provisória.
Parágrafo único. São declarados extintos os mandatos dos
atuais conselheiros do Cade.
Art. 7? O Cade compor-se-á de um presidente, quatro conselheiros e um procurador. todos de notório conhecimento
jurídico ou econômico.
§ I? O presidente. os conselheiros e o procurador serão nomeados pelo Presidente da República, por indicação do Ministro da Justiça, para mandato de 2 (dois) anos, permitida a recondução.
§ 2? O mandato dos membros do Cade, qualquer que seja
o tempo de seu exercício, extinguir-se-á juntamente com o do
Presidente da República que os tiver nomeado.
(3) Coleção das Leis. Brasília, (5):19, jul./set. 1962.
Cal. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 182(6, t.1):36üS-37ü3, nov./dez. 1990.
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Art. 8? Por infração à Lei n? 4.137, de 10 de setembro de
1962, o Cade poderá recomendar a desapropriação d~ empresas
ou de suas ações ou quotas, as quais deverão ser alienadas, no
prazo mais breve possível, mediante licitação ou em bolsas de
valores.
Art. 9? O artigo 5? da Lei n? 7.347 141, de 24 de julho de
1985, fica acrescido de § 4? com a seguinte redação:
«§ 4~ As ações previstas nesta lei, inclusive a cautelar, poderão também ser propostas pelo procurador do Cade, a juízo e por decisão do órgão, para prevenir ou corrigir o abuso do poder econômico, podendo o juiz determinar, liminarmente, em razão de fundamentado pedido do
autor, a aplicação das sanções previstas na Lei n? 4.137, de
10 de setembro de 1962».

Art. 10. O procurador do Cade, para a propositura das
ações de sua competência, poderá delegar poderes ao Ministério
Público Federal ou aos dos Estados e aos Procuradores dos Municípios.
Art. 11. Os processos em curso no Cade, na data da entrada em vigor desta medida provisória, serão enviados à 8NDE,
que os examinará na forma do disposto nos artigos 2? a 5?, no
prazo de 360 (trezentos e sessenta) dias.
Art. 12. O Cade e, subsidiariamente, a 8NDE poderão representar ao Ministério Público, com vistas à aplicação da Lei
n? 1.521, de 26 de dezembro de 1951(51.
Art. 13. As decisões administrativas previstas nesta medida provisória serão passíveis de recurso, voluntário ou de
ofício, interposto ao Ministro da Justiça, no prazo de 10 (dez)
dias.

Art. 14. Na apuração e correção dos atos ou atividades de
que trata o art. I?, a autoridade levará em conta. primordialmente, os efeitos econômicos negativos produzidos no mercado,
ainda que não se caracterize dolo ou culpa dos agentes causadores.
(4) Coleção das Leis. Brasília, (5):28, jul./set. 1985.
(5) Coleção das Leis. Rio de Janeiro, (7):105, out.ldez. 1951.
Col. Leis Rep. Ped. Brasil, Brasília, 182(6. t.1):36ü5-37ü3, nov.ldez. 1990.
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Art. 15. A SNDE deverá assegurar todo suporte' técnico e
administrativo ao Cade, absorvendo, para tanto, os atuais cargos e funções do conselho, exceto aqueles definidos no art. 7?
Art. 16. Esta medida provisória não revoga nem modifica
as normas definidoras de sanções constantes da Lei n? 4.137, de
10 de setembro de 1962, assim como de outros diplomas legais
relativos a práticas de abuso do poder econômico.
Art. 17. Esta medida provisória entra em vigor na data de
sua publicação, revogadas as disposições em contrário, em especial os artigos 9?, 11, 16 e 25 a 42 da Lei n? 4.137, de 10 de setembro de 1962.
Brasília, 5 de dezembro de 1990; 169? da Independência e
102? da República.
FERNANDO COLLOR

Jarbas Passarinho

MEDIDA PROVISÓRIA N? 277, DE 10 DE DEZEMBRO
DE 1990 1*1
Prorroga o prazo a que se refere o art.
1.° da Lei n.O 8.056(1}, de 28 de junho de 1990,
e dá nova redação ao art. 33 do Decreto-Lei
n? 73(2}, de 21 de novembro de 1966.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição
que lhe confere o art. 62 da Constituição, e tendo em vista o disposto no art. 25 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, adota a seguinte medida provisória, com força de lei:
Art. I? É prorrogado, até o dia 30 de junho de 1991, o prazo a que se refere o art. I? da Lei n? 8.056, de 28 de junho de
1990.
(1) Coleção das Leis. Brasília, 182(3):1842, maio/jun. 1990.

(2) Coleção das Leis. Brasília, (7):166, out.ldez. 1966.
(*) V. Lei n? 8.127 de 20.12.1990 (pág. 3544 deste volume).

Cal. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 182(6, t.l):3605·3703, nov.Zdez , 1990.
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Art. 2? O art. 33 do Decreto-Lei n? 73, de 21 de novembro
de 1966, passa a vigorar com a seguinte redação:
"Art. 33. O Conselho Nacional de Seguros Privados
(CNSP) será integrado pelos seguintes membros:
I - Ministro de Estado da Economia, Fazenda e
Planejamento, na qualidade de Presidente;
II - Superintendente da Superintendência de Seguros Privados (Susep), na qualidade de Vice-Presidente;
III sil (IRB);

Presidente do Instituto de Resseguros do Bra-

IV - Presidente do Banco Central do Brasil;
V - Presidente do Conselho Nacional de Defesa do
Consumidor, do Ministério da Justiça;
VI - um representante do Ministério do Trabalho e
da Previdência Social;
VII Estrutura;
VIII

um representante

do

Ministério

da Infra-

um representante do Ministério da Ação 80·

cial:
IX - quatro representantes da iniciativa privada, e
respectivos suplentes, nomeados pelo Presidente da República, escolhidos dentre brasileiros de ilibada reputação e
notório saber nas matérias de competência do CNSP, com
mandato de dois anos, prorrogável por igual período. e indicados, em lista tríplice, pelos órgãos superiores de classe
que representem os estabelecimentos de seguro, de capitalização e de previdência privada aberta e a categoria profissional dos corretores de seguros.
§ I? Os membros a que se referem os incisos 11 a V
serão substituídos, nos seus impedimentos e afastamentos,
pelos respectivos substitutos eventuais e os indicados nos
incisos VI a VIII serão designados pelo Ministro de Estado
da Economia, Fazenda e Planejamento, mediante indicação
dos Ministros a que estejam vinculados.
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 182(6, t.1):360S-37ü3, nov.Zdez. 1990.
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§ 2? Os Diretores da Susep e do IRB poderão participar das reuniões do CNSP, sem direito a voto.
§ 3? Qualquer dos membros a que se refere o inciso
IX deste artigo perderá seu mandato, se deixar de camparecer, sem motivo justificado, a três sessões ordinárias
consecutivas ou. a seis alternadas, durante o exercício.

§ 4? O conselho deliberará mediante resoluções, por
maioria de votos, com a presença de, no mínimo, nove
membros.
§ 5? O Presidente do Conselho terá, além do voto ordinário, o de qualidade, cabendo-lhe, ainda, a prerrogativa
de deliberar, nos casos de urgência e relevante interesse,
ad referendum do conselho.
§ 6? Quando deliberar ad referendum do conselho, o
Presidente submeterá a decisão ao colegiado, na primeira
reunião posterior à prática do ato.
§ 7? O Presidente do Conselho poderá convidar outros Ministros de Estado, bem como representantes de entidades públicas ou privadas, para participar das reuniões,
não lhes sendo permitido, porém, o direito de voto.
§ 8? O conselho reunir-se-á ordinariamente, de dois
em dois meses, e, extraordinariamente, sempre que for
convocado por seu Presidente ou a requerimento de, pelo
menos, nove de seus membros.
§ 9? De cada reunião do conselho, será lavrada a respectiva ata.
§ 10. A Susep proverá os serviços de secretaria do
CNSP e promoverá a publicação de suas resoluções».
Art. 3? Esta medida provisória entra em vigor na data de
sua publicação.

Art. 4? Revogam-se as disposições em contrário.
Braâília, 10 de dezembro de 1990, 169? da Independência e
102? da República.
FERNANDO COLLOR
Zélia M. Cardoso de Mello
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 182(6. t.1):36üS-37ü3, nov.vdez. 1990.

3652
MEDIDA PROVISÓRIA N? 278, DE 12 DE DEZEMBRO
DE 1990 1*1
Determina a conversão para cruzeiros
de recursos em cruzados novos de valor
igualou inferior a NCz$5.000,OO e dá outras

providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição
que lhe confere o art. 62 da Constituição, adota a seguinte medida provisória. com força de lei:
Art. I? As instituições financeiras deverão converter para
cruzeiros, na forma a ser estabelecida pelo Banco Central do
Brasil, os recursos, em cruzados novos, cujo saldo global por titular na instituição, atualizado em 30 de novembro de 1990, seja
igualou inferior a NCz$5.000,00 (cinco mil cruzados novos).
§ I? As instituições que realizarem as conversões determinadas neste artigo serão obrigadas a manter depositados no
Banco Central do Brasil recursos em cruzados novos em valor
equivalente ao das conversões efetuadas.
§ 2? Os depósitos de que trata o parágrafo anterior serão:
a) liberados, a partir de 16 de setembro de 1991, em doze
parcelas iguais, mensais e sucessivas;
b I atualizados monetariamente pela variação do BTN Fiscal, a partir da data da realização do depósito, acrescidos de juros equivalentes a seis por cento ao ano ou fração pro rata;
§ 3? Os recursos depositados no Banco Central do Brasil,
nos termos deste artigo, não poderão ser utilizados para os fins
previstos no art. 9? da Lei n? 8.024 111, de 12 de abril de 1990.
Art. 2? Fica autorizada a conversão em cruzeiros da totalidade dos recursos em cruzados novos depositados nas contas
vinculadas do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS)
e não transferidos ao Banco Central do Brasil nos termos do
art. 9? da Lei n? 8.024, de 1990.
Parágrafo único. A movimentação da conta vinculada do
trabalhador no FGTS permanece sujeita às mesmas condições
estabelecidas na Lei n? 8.036121, de 11 de maio de 1990.
(1) Coleção das Leis. Brasília, 182(2 t.l):724, mar./abr. 1990.

(2) Coleção das Leis. Brasília, 182(3):1783, maio/jun. 1990.
(*) V. Lei n:' 8.128 de 20.12.1990 (pág. 3547 deste volume).
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 182(6, t.l):3605·3703, nov./dez. 1990.
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Art. 3? A partir do dia 17 de dezembro de 1990, fica autorizada, na forma a ser estabelecida pelo Banco Central do Brasil, a conversão em cruzeiros de recursos depositados em cruzados novos, transferidos ao Banco Central do Brasil, nos termos
do art. 9? da Lei n? 8.024, de 1990, de titularidade de pessoas
com mais de sessenta e cinco anos de idade. limitada a conversão ao menor dos seguintes valores:
I
saldo da conta atualizado em 30 de novembro de 1990;
ou
II
NCz$300.000,00 (trezentos mil cruzados novos).
Parágrafo único. Nas contas em que houver mais de um titular, considera-se como saldo da conta, para efeito do estabelecido no inciso I deste artigo, o resultado da divisão do saldo
global da conta atualizado em 30 de novembro de 1990, pelo número de titulares existentes em 15 de março de 1990.
Art. 4? O Banco Central do Brasil fica autorizado a baixar
normas complementares aos dispositivos desta medida provisória.
Art. 5? Esta medida provisória entra em vigor na data de
sua publicação.
Art. 6? Revogam-se as disposições em contrário.
Brasilia, 12 de dezembro de 1990; 169? da Independência e
102? da República.
FERNANDO COLLOR
Zélia M. Cardoso de Mello

MEDIDA PROVISÚRIA N? 279, DE 13 DE DEZEMBRO
DE 1990
Dispõe sobre a alíquota do Finsocia1.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição
que lhe confere o art. 62 da Constituição, adota a seguinte medida provisória, com força de lei:
Art. 1? Fica alterada para dois por cento, a partir do
exercício de 1991, a alíquota da contribuição para o Finsocial
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 182(6, t.1j:3605-3703, nov./dez. 1990.
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(Decreto-Lei n~ 1.940(11, de 25 de maio de 1982, art. 1~, § 1~; Lei
7.738121, de 9 de março de 1989, art. 28; Lei n~ 7_787131, de 30
de junho de 1989, art. 7?; e Lei n:' 7.894141, de 24 de novembro de
1989, art. 1?).
Art. 2~ Esta medida provisória entra em vigor na data de
sua publicação.
Art. 3? Revogam-se as disposições em contrário.
Brasília, 13 de dezembro de 1990; 169? da Independência e
102~ da República.
FERNANDO COLLOR
Zélia M. Cardoso de Mello
n~

MEDIDA PROVISÓRIA N? 280, DE 14 DE DEZEMBRO
DE 1990
Dispõe sobre os incentivos fiscais para
a capacitação tecnológica da indústria, e dá
outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição
que lhe confere o artigo 62 da Constituição, adota a seguinte
medida provisória com força de lei:
CAPÍTULO I

Das Disposições Preliminares
Art. 1? A capacitação tecnológica da indústria nacional
será estimulada através de Programas de Desenvolvimento Tecnológico Industrial (Pdtís), mediante a concessão dos incentivos
fiscais estabelecidos nesta medida provisória.
Art. 2? Compete à Secretaria da Ciência e Tecnologia da
Presidência da República aprovar os Pdtis, bem assim credenciar órgãos e entidades estaduais de fomento ou pesquisa tecnológica para o exercício dessa atribuição.
(1)
(2)
(3)
(4)

Coleção das Leis. Brasília. 182(3):7. abr.ljun. 1982.
Coleção das Leis. Brasília. 181(2):418. mar.Zabr. 1989.
Idem. Brasília. 181{4l:1443. jul.Zago. 1989.
Idem. Brasília. 181(6. t.1):2952, nov./dez. 1989.

Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 182(6, t.l):3605-3703, nov.ldez. 1990.
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CAPÍTULO U
Dos Incentivos Fiscais Para a Capacitação
Tecnológica da Indústria
Art. 3? Os incentivos fiscais estabelecidos nesta medida
provisória serão concedidos às empresas industriais que executarem Programas de Desenvolvimento Tecnológico Industrial (Pdtis), com a finalidade de promover a capacitação tecnológica
industrial, mediante a criação e manutenção de estrutura de
gestão tecnológica permanente, inclusive com o estabelecimento
de associações entre empresas.
Art. 4? Às empresas industriais que executarem Pdtis, poderão ser concedidos os seguintes incentivos fiscais, nas condições fixadas em regulamento:
I - dedução, até o limite de oito por cento de Imposto de
Renda devido, de valor equivalente à aplicação da alíquota
cabível do Imposto de Renda à soma dos dispêndios, em atividades de pesquisa e desenvolvimento tecnológico industrial, incorridos no período-base, classificáveis como despesa pela legislação desse tributo ou como pagamento a terceiros, na forma
prevista no § 4?, podendo o eventual excesso ser aproveitado
nos dois períodos-base subseqüentes;
U - isenção do Imposto sobre Produtos Industrializados
incidente sobre equipamentos, máquinas, aparelhos e instrumentos, bem assim os acessórios, sobressalentes e ferramentas
que acompanhem esses bens, destinados à pesquisa e ao desenvolvimento tecnológico;
UI - depreciação acelerada, calculada pela aplicação da
taxa de depreciação usualmente admitida, multiplicada por
dois, sem prejuízo da depreciação normal das máquinas, equipamentos, aparelhos e instrumentos novos, destinados à utilização nas atividades de pesquisa e desenvolvimento tecnológico
industrial, para efeito de apuração do Imposto de Renda;
IV - amortização acelerada, mediante dedução como custo
ou despesa operacional, no exercício em que forem efetuados,
dos dispêndios relativos à aquisição de bens intangíveis, vinculados exclusivamente às atividades de pesquisa e desenvolvimento tecnológico industrial, classificáveis no ativo diferido do
beneficiário, para efeito de apuração do Imposto de Renda;
CoL Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 182(6, t.l):36ü5-3703, nov.Zdez. 1990.
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apresentação de programa e continuará condicionada Ià averbação do contrato nos termos do Código da Propriedade Industrial.
Art. 5? Não está sujeita à retenção do Imposto de Renda
na fonte a remessa destinada à solicitação, obtenção e manutenção de direitos de propriedade industrial no exterior.
Parágrafo único. As remessas a que se refere este artigo
são isentas do Imposto sobre Operações de Crédito, Câmbio e
Seguro ou Relativas a Títulos e Valores Mobiliários incidentes
sobre as respectivas operações de câmbio.
CAPÍTULO UI
Das Infrações
Art. 6? O descumprimento de qualquer obrigação assumida para obtenção dos incentivos de que trata esta medida provisória, além do pagamento dos impostos que seriam devidos, monetariamente corrigidos e acrescidos de juros de mora de um
por cento ao mês ou fração, na forma da legislação pertinente,
acarretará:
I - a aplicação automática de multa de trinta por cento
sobre o valor monetariamente corrigido dos impostos; e
11 ~ a perda do direito aos incentivos ainda não utilizados.
Parágrafo único. Além das sanções penais cabíveis, a
comprovação de que não é verdadeira a declaração firmada na
forma do § I? do artigo 7? acarretará:
a) a exclusão dos produtos constantes da declaração da relação de bens objeto de financiamento, por entidades oficiais de
crédito; e
b) a suspensão da compra desses produtos, por órgãos e entidades da Administração Federal direta e indireta.
CAPÍTULO IV
Das Disposições Gerais e Transitórias
Art. 7~ Para efeito de financiamento por entidades oficiais
de crédito e de compra por órgãos e entidades da Administração
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 182(6, t.1):36ü5-3703, nov./dez. 1990.
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Federal direta e indireta, são considerados de fabricação nacional os bens de capital e de tecnologia de ponta com índices
mínimos de- nacionalização fixados, em nível nacional, pelo Ministério da Economia, Fazenda e Planejamento. nas condições
fixadas em regulamento.
Parágrafo único. A comprovação de que o produto satisfaz
os índices mínimos fixados em nível nacional far-se-á mediante
declaração firmada pela empresa fabricante.
Art. 8? A fruição do benefício fiscal de que trata o artigo
7? do Decreto-Lei n:' 288(5), de 28 de fevereiro de 1967, com a redação dada pelo Decreto-Lei n:' 1.435(61, de 16 de dezembro de
1975, para produtos a serem industrializados na Zona Franca de
Manaus, somente ocorrerá após, a fixação de critérios de nacionalização, mediante ato conjunto da Superintendência da Zona
Franca de Manaus (Suframa) e do Departamento da Indústria e
do Comércio, da Secretaria Nacional de Economia, do Mínistéfio da Economia, Fazenda e Planejamento,
Art. 9? Os programas e projetos aprovados até a data de
publicação desta medida provisória ficarão regidos pela legislação anterior.
Art. 10. Os incentivos fiscais instituídos por esta medida
provisória não poderão ser usufruídos cumulativamente com outros da mesma natureza previstos em lei anterior ou superveniente.
Art. 11. O montante dos incentivos fiscais previstos nesta
medida provisória constará de demonstrativo anexo ao Orçamento Fiscal da União.

Art. 12. Esta medida provisória entra em vigor na data de
sua publicação.
Art. 13. Revogam-se os arts. I? a 16, o inciso V do art. 17
e os arts. 18 a 29 do Decreto-Lei n? 2.433171, de 19 de maio de
(5) Coleção das Leis. Brasília, (1):492, ian.vmar. 1967.
(6) Idem. Brasília, (7):110, out./dez. 1975.

(7) Coleção das Leis. Brasília, (3):23, abr.Ziun 1988.
Cal. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 182(6, t.1):3605·3703, nov.Zdez. 1990.
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1988, com as alterações do Decreto-Lei n? 2.451181, de 29. de julho
de 1988, e as demais disposições em contrário.
Brasília, 14 de dezembro de 1990; 169? da Independência e
102? da República.
FERNANDO COLLOR
Zélia M. Cardoso de Mello

MEDIDA PROVISÓRIA N? 281, DE 14 DE DEZEMBRO
DE 1990
Autoriza a concessão de subvenção econômica ao financiamento da exportação de
bens e serviços nacionais.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições
que lhe confere o art. 62 da Constituição, adota a seguinte medida provisória, com força de lei:
Art. 1 ~ Nas operações de financiamento com recursos da
Programação Especial das Operações Oficiais de Crêdito, vinculadas à exportação de bens e serviços nacionais, o Tesouro Nacional poderá pactuar encargos financeiros inferiores ao respectivo custo de captação dos fundos necessários ao «Programa de
Financiamento às Exportações (Proex)».
Art. 2? Nas operações de financiamento à exportação de
bens e serviços nacionais não abrangidas pelo disposto no artigo anterior o Tesouro Nacional poderá conceder ao financiador
subvenção econômica destinada à cobertura da diferença, a
maior, entre os encargos na captação de recursos externos, que
este vier a pactuar com o tomador e os limites máximos de juros, que, para esse efeito, vierem a ser fixados pelo Conselho
Monetário Nacional.
Parágrafo único. O disposto neste artigo aplica-se às operações já realizadas nos termos da legislação de regência.
Art. 3? As propostas orçamentárias anuais conterão dotações específicas para atender a despesa com o pagamento das
subvenções econômicas previstas nesta medida provisória.
J

(8) Idem. Brasília, (5):7, jul.lset. 1988.
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 182(6. t.1):3605-3703, nov.zdez. 1990.
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Art. 4? O Ministro da Economia, Fazenda e Pdanejamento
estabelecerá as condições para a concessão das subvenções econômicas de que trata o artigo anterior e expedirá as instruções
que se fizerem necessárias à execução do disposto nesta medida
provisória.
Art. 5? Esta medida provisória entra em vigor na data de
sua publicação.
Art. 6? Revogam-se as disposições em contrário.
Brasília, 14 de dezembro de 1990; 169? da Independência e
102? da República.
FERNANDO COLLOR
Zélia M. Cardoso de Mello

MEDIDA PROVISÓRIA N? 282, DE 14 DE DEZEMBRO
DE 1990 1*1
Altera a Lei n? 7.798(1), de 10 de julho
de 1989, e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição
que lhe confere o art. 62 da Constituição, adota a seguinte medida provisória, com força de lei:
Art. 1? Fica acrescentado ao art. 3? da Lei n? 7.798, de 10
de julho de 1989, o seguinte parágrafo:
«§ 5? O Poder Executivo, sempre que, em face do
comportamento do mercado na comercialização do produto,
julgar necessário, poderá:
a) aumentar, até sessenta por cento, os valores de cada classe, reajustados na forma do parágrafo anterior;
b) manter, temporariamente, valor do imposto, ainda
que alterado o do BTN.

°

(*) V. Lei n'' 8.133, de 27.12.1990 (pág. 3556 deste volume).

(1) Coleção das Leis. Brasília, 181(4):1463, Iul.Zago. 1989.
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Art. 2? O Anexo II à Lei n? 7.798, de 1989, fica substituído
pelo que acompanha a presente medida provisória.
Art. 3? A alinea a do § 2? do art. I? da Lei n? 7.798, de
1989, passa a vigorar com a seguinte redação:
a) aumentar, até sessenta por cento, a quantidade de
BTN estabelecida para cada classe.»

Art. 4? As alineas c, d e e do inciso I do art. 69 da Lei n?
7.799 121, de 10 de julho de 1989, passam a vigorar com a seguinte
redação:
"Art. 69.
.
.
c) até o último dia útil da quinzena subseqüente àquela em que ocorrerem os fatos geradores, no caso dos 'produtos classificados nas posições 2202 e 2203, 4302 a 4304, da
TIPI, excetuando-se o código 2202.10.0100;
d) até o último dia útil da segunda quinzena subseqüente àquela em que ocorrerem os fatos geradores, no caso dos produtos classificados na posição 8703, excetuadas
as ambulâncias;

e) até o último dia útil da terceira quinzena subseqüente àquela em que ocorrerem os fatos geradores, no caso dos demais produtos;».
Parágrafo único. O disposto neste artigo aplica-se em relação aos vencimentos que ocorrerem a partir do mês de janeiro
de 1991.
Art. 5? Esta medida provisória entra em vigor na data de
sua publicação.
Art. 6'? Revogam-se as disposições em contrário.
Brasilia, 14 de dezembro de 1990; 169? da Independência e
102? da República.
FERNANDO COLLOR

Zélia M. Cardoso de Mello
Os anexos estão publicados no DO de 14.12.1990, págs. 24296/24297.
(2) Idem. Brasília, 181(4):1470, jul./ago. 1989.
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brastlia, 182(6, t.1):3605-3703, nov./dez. 1990.
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MEDIDA PROVISÓRIA N? 283, DE 14 DE DEZEMBRO
DE 1990
Dispõe sobre o tratamento tributário
aplicável aos fundos, sociedades e carteiras
de investimentos de que participem, exclusivamente, não-residentes no Brasil.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição
que lhe confere o art. 62 da Constituição, adota a seguinte medida provisória com força de lei:
Art. I? Ficam excluídos de retenção de Imposto de Renda
na fonte os ganhos de capital auferidos nas negociações com
títulos e valores mobiliários e os rendimentos distribuídos aos
fundos em condomínio, a que se refere o art. 50 da Lei n?
4.728(11, de 14 de julho de 1965, constituídos na forma prescrita
pelo Conselho Monetário Nacional e mantidos com recursos
provenientes de conversão de débitos externos brasileiros, e de
que participem, exclusivamente, pessoas físicas ou jurídicas,
fundos ou outras entidades de investimento coletivo, residentes,
domiciliados, ou com sede no exterior.
Art. 2? Os rendimentos distribuídos, sob qualquer forma e
a qualquer título, pelos fundos referidos no art. 1?, a investidores residentes, domiciliados ou com sede no exterior, ficam sujeitos às normas e às alíquotas do Imposto de Renda estabelecidas na legislação deste tributo, inclusive no que se refere ao
imposto suplementar de renda, previsto na Lei n? 4.131(2), de 3
de setembro de 1962, com as modíficações íntroduzídas pela Lei
n? 4.390 131, de 29 de agosto de 1964, e pelo Decreto-Lei n?
2.073 (4 ) , de 20 de dezembro de 1983.
Art. 3? O ganho de capital auferido quando do resgate de
cotas ou da liquidação do investimento, em fundos referidos no
art. 1?, fica sujeito à incidência de Imposto de Renda de acordo
com a legislação deste tributo.
(1) Coleção das Leis. Brasília, (5):33, iul.z'set, 1965.
(2) Coleção das Leis. Brasília, (5):117, jul.Zset. 1962.
(3) Coleção das Leis. Brasília, (5):97, juL/set. 1964.
(4) Coleção das Leis. Brasília, (7):44, out./dez. 1983.
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Art. 4? Fica isento de Imposto de Renda o ganho, de capital auferido nas negociações com títulos e valores mobiliários
pelos demais fundos em condomínio de que trata o art. I? do
Decreto-Lei n? 2.285 151, de 23 de julho de 1986, e pelas sociedades de investimento a que se refere o art. 49 da Lei n? 4.728, de
14 de julho de 1965, quando constituidos na forma prescrita pelo
Conselho Monetário Nacional, bem como o ganho de capital obtido pelas pessoas físicas ou jurídicas, fundos ou outras entidades de investimento coletivo, residentes, domiciliados ou com
sede no exterior, quando da liquidação do investimento nesses
fundos ou sociedades, exceto em relação à parcela do valor a
que se refere o artigo 6? .
Art. 5? Ficam excluídos da retenção do Imposto de Renda
na fonte os rendimentos distribuídos aos fundos e sociedades de
investimento referidos no art. 4?
Art. 6? Os rendimentos distribuídos, sob qualquer forma e
a qualquer título, inclusive em decorrência da liquidação parcial ou total do investimento, pelos fundos e sociedades de investimento referidos no art. 4?, a investidores residentes, domiciliados ou com sede no exterior, permanecem sujeitos à incidência do Imposto de Renda na fonte, à alíquota de 15%, ressalvado o disposto no art. 3? do Decreto-Lei n? 1.986 161, de 28 de
dezembro de 1982.
Art. 7? Os rendimentos e ganhos de capital auferidos pelas entidades mencionadas no art. 2? do Decreto-Lei n? 2.285, de
23 de julho de 1986, atendidas as normas e condições estabelecidas pelo Conselho Monetário Nacional, sujeitam-se ao seguinte
tratamento tributário:
I - ganhos de capital - isentos do Imposto de Renda na
fonte quando da percepção e quando distribuídos;
II - rendimentos - isentos do Imposto de Renda na fonte
quando da percepção; sujeitos ao Imposto de Renda na fonte, à
razão de 15%, quando da distribuição.
Art. 8? Para os efeitos desta medida provisória. consideram-se:
(5) Coleção das Leis. Brasília, (5):46, juL/set. 1986.

(6) Coleção das Leis. Brasília, (7):38, out./dez. 1982.
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I - rendimentos - quaisquer valores que consj.ituam remuneração do capital aplicado, inclusive aquela produzida por
títulos de renda variável, tais como: juros, prêmios, comissões,
ágio, deságio, dividendos, bonificações em dinheiro e participações nos lucros;
II ~ ganhos de capital - a diferença entre o valor de aquisição e cessão, resgate ou liquidação, auferida nas negociações
com títulos e valores mobiliários de renda variável e a diferença
entre o valor de aquisição e liquidação total ou parcial de investimentos.
Art. 9? O Imposto de Renda na fonte sobre rendimentos e
ganhos de capital excluídos da base de cálculo nos termos desta
medida provisória será devido, quando for o caso, por ocasião
da distribuição ao acionista ou quotista no exterior, a qual será
caracterizada pelo crédito ou pagamento decorrentes da liquidação, remessa ou resgate, sob qualquer forma, de valores auferidos pela sociedade, fundo ou carteira.
§ I? A base de cálculo do imposto será constituída pelo
valor, em moeda nacional, da distribuição realizada.
§ 2? Na hipótese de redução de capital das sociedades de
investimento de que trata o art. 49 da Lei n? 4.728, de 14 de julho de 1965, caso existam resultados positivos acumulados
quando de sua realização, considerar-se- á distribuída, para fins
de incidência do Imposto de Renda na fonte, a diferença entre o
total da operação e a importância obtida, multiplicando-se o valor da operação pela relação entre o valor do capital registrado
no Banco Central do Brasil e o valor do patrimônio líquido, no
mês imediatamente anterior ao da distribuição.
§ 3? Será considerada ganho de capital, para efeito do disposto no § 2?, a parcela do valor distribuído equivalente à proporção que os ganhos de capital, líquidos, representam em relação à soma dos ganhos de capital e rendimentos, líquidos, no
mês imediatamente anterior ao da distribuição.
§ 4? Consideram-se ganho de capital ou rendimentos líquídos os valores das correspondentes receitas diminuídas das despesas necessárias à sua obtenção.
§ 5? Com vistas à apuração da diferença a que se refere o
§ 2?, o contravalor em moeda nacional do capital registrado no
Banco Central do Brasil será determinado tomando-se por base
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 182(6, t.1):3605-3703, nov./dez .. 1990.
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a taxa de câmbio, para venda, vigente no último dia, do mês
imediatamente anterior ao da distribuição.
Art. 10. O Imposto de Renda retido na fonte na liquidação
ou resgate de títulos ou aplicações realizadas pelos fundos, sociedades ou carteiras de investimentos de que trata esta medida
provisória, no período compreendido entre 5 de junho de 1989 e
a data de publicação desta medida provisória, poderá ser compensado com o devido por ocasião da distribuição do rendimento ou ganho de capital.
Art. 11. Esta medida provísória entra em vigor na data de
sua publicação.
Art. 12. Revogam-se as disposições em contrário.
Brasília, 14 de dezembro de 1990; 169~ da Independência e
102~ da República.
FERNANDO COLLOR
Zélia M. Cardoso de Mello

MEDIDA PROVISÚRIA N~ 284, DE 14 DE DEZEMBRO
DE 1990 1*1
Altera a legislação do Imposto de Renda e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição
que lhe confere o art. 62 da Constituição, adota a seguinte medida provisória, com força de lei:
Art. I? A partir do exercício financeiro de 1991, os rendimentos e ganhos de capital percebidos por pessoas físicas residentes ou domiciliadas no Brasil serão tributados pelo Imposto
de Renda na forma da legislação vigente, com as modificações
introduzidas por esta medida provisória.
Art. 2~ O Imposto de Renda das pessoas físicas será devido à medida em que os rendimentos e ganhos de capital forem
percebidos, sem prejuízo do ajuste estabelecido no art. 11.
(*) V. Lei n? 8.134 de 27.12.1990 (pág. 3558 deste volume)
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Art. 3? O Imposto de Renda na fonte, de que ,tratam os
arts. 7? e 12 da Lei n? 7.713111, de 22 de dezembro de 1988, incidirá sobre os valores efetivamente pagos no mês.
Art. 4? Em relação aos rendimentos percebidos a partir de
1? de janeiro de 1991, o imposto de que trata o art. 8? da Lei n?
7.713, de 1988:
I - será calculado sobre os rendimentos efetivamente recebidos no mês;
II - deverá ser pago até o último dia útil da primeira
quinzena do mês subseqüente ao da percepção dos rendimentos.
Art. 5~ Salvo disposição em contrário, o imposto retido na
fonte (art. 3?) ou pago pelo contribuinte (art. 4?), será considerado redução do apurado na forma do art. 11, inciso L
Parágrafo único. Pagamentos não obrigatórios do imposto,
efetuados durante o ano-base, não poderão ser deduzidos do imposto apurado na declaração (art. 11, I).
Art. 6? O contribuinte que perceber rendimentos do trabalho não assalariado, inclusive os titulares dos serviços notariais
e de registro, a que se refere o art. 236 da Constituição, e os leiloeiros, poderão deduzir, da receita decorrente do exercício da
respectiva atividade:
I - a remuneração paga a terceiros, desde que com
vinculo empregatício, e os encargos trabalhistas e previdenciários;
11 -

os emolumentos pagos a terceiros;

111 - as despesas de custeio pagas, necessárias à percepção da receita e à manutenção da fonte produtora.
§ 1? O disposto neste artigo não se aplica:
a) a quotas de depreciação de instalações, máquinas e equipamentos;
b) a despesas de locomoção e transporte, salvo no caso de
caixeiros-viajantes. quando correrem por conta destes;
c) em relação aos rendimentos a que se referem os arts. 9? e
10 da Lei n? 7.713, de 1988.
(1) Coleção das Leis. Brasília, (7):105, out./dez. 1988.
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§ 2? O contribuinte deverá comprovar a veracidade das receitas e das despesas, mediante documentação idônea, escrituradas em l ivro-caixa, que serão mantidos em seu poder, à disposição da fiscalização, enquanto não ocorrer a prescrição ou de-

cadência.
§ 3? As deduções de que trata este artigo não poderão exceder à receita mensal da respectiva atividade, permitido o cômputo do excesso de deduções nos meses seguintes, até dezembro, mas o excedente de deduções, porventura existente no final
do ano-base, não será transposto para o ano seguinte.
§ 4? Sem prejuízo do disposto no art. 11 da Lei n? 7.713,
de 1988, e na Lei n? 7.975 121, de 26 de dezembro de 1989, as deduções de que tratam os incisos I a IH deste artigo somente serão
admitidas em relação aos pagamentos efetuados a partir de I?
de janeiro de 1991.
Art. 7? Na determinação- da base de cálculo sujeita à incidência mensal do Imposto de Renda, poderão ser deduzidas:
I ~ a soma dos valores referidos no art. 6?, observada a
vigência estabelecida no § 4? do mesmo artigo;
II ~ as contribuições para a Previdência Social da União,
dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios;
UI - as demais deduções admitidas na legislação em vigor, ressalvado o disposto no artigo seguinte.
Parágrafo único. A dedução de que trata o inciso U deste
artigo somente será admitida em relação à base de cálculo a ser
determinada a partir de janeiro de 1991.
Art. 8? Na declaração anual (art. 9?1, poderão ser deduzidos:
I ~ os pagamentos feitos, no ano-base, a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudíólogos, terapeutas
ocupacionais e hospitais, bem como as despesas provenientes
de exames laboratoriais e serviços radiológicos;
II - as contribuições e doações efetuadas a entidades de
que trata o art. I? da Lei n? 3.830 131, de 25 de novembro de 1960,
observadas as condições estabelecidas no art. 2? da mesma lei;
(2) Coleção das Leis. Brasília, 181(6, t.1)3103, nov./dez. 1989

(3) Coleção das Leis. Brasília, (7):19, out./dez. 1960.
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III - as doações de que trata o art. 260 da Lei n? 8.069 141,
de 13 de julho de 1990;
IV - a soma dos valores referidos no art. 7?, observada a
vigência estabelecida no parágrafo único do mesmo artigo.
§ I? O disposto no inciso I deste artigo:
a) aplica-se também aos pagamentos feitos a empresas brasileiras, ou autorizadas a funcionar no País, destinados à cobertura de despesas com hospitalização e cuidados médicos e dentários, e a entidades que assegurem direito de atendimento ou
ressarcimento de despesas de natureza médica, odontológica e
hospitalar;
b) restringe-se aos pagamentos feitos pelo contribuinte relativo ao seu próprio tratamento e ao de seus dependentes;
c) é condicionado a que os pagamentos sejam especificados
e comprovados, com indicação do nome, endereço e número de
inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas ou no Cadastro de
Pessoas Jurídicas, de quem os recebeu, podendo, na falta de documentação, ser feita indicação do cheque nominativo pelo qual
foi efetuado o pagamento.
§ 2? Não se incluem entre as deduções de que trata o inciso I deste artigo as despesas cobertas por apólices de seguro ou
quando ressarcidas por entidades de qualquer espécie.
§ 3? As deduções previstas nos incisos II e III deste artigo
estão limitadas, respectivamente, a cinco por cento e dez por
cento de todos os rendimentos computados na base de cálculo
do imposto, na declaração anual (art. 10, 1), diminuídos das despesas mencionadas nos incisos I a 1I1 do art. 6? e no inciso 11
do art. 7?
§ 4? A dedução das despesas previstas no art. 7?, inciso
lII, da Lei n? 8.023151, de 12 de abril de 1990, poderá ser efetuada
pelo valor integral, observado o disposto neste artigo.
Art. 9? As pessoas físicas deverão apresentar anualmente
declaração de rendimentos, na qual se determinará o saldo do
imposto a pagar ou a restituir.

(4) Coleção das Leis. Brasília, 182(4)2379, iul.z'ago. 1990.
(5) Coleção das Leis. Brasília, 182(2, t.1):718, mar./abr. 1990.
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Parágrafo único. A declaração, em modelo aprovado pelo
Departamento da Receita Federal, deverá ser apresentada até o
dia vinte e cinco do mês de abril do ano subseqüente ao da percepção dos rendimentos ou ganhos de capital.
Art. 10. A base de cálculo do imposto, na declaração
anual, será a diferença entre as somas dos seguintes valores:
I - de todos os rendimentos percebidos pelo contribuinte,
durante o ano-base, exceto os isentos, os não tributáveis e os
tributados exclusivamente na fonte; e
U - das deduções de que trata o art. 8?
Art. 11. O saldo do imposto a pagar ou a restituir na declaração anual (art. 9?) será determinado com observância das
seguintes normas:
I - será apurado o imposto progressivo mediante aplicação da tabela (art. 12) sobre a base de cálculo (art. 10);
II - será deduzido o valor original, excluída a correção
monetária, do imposto pago ou retido na fonte durante o anobase. correspondente a rendimentos incluídos na base de cálculo (art. 10);

UI - o resultado será corrigido monetariamente (parágrafo
único) e o montante assim determinado constituirá, se positivo,
o saldo do imposto a pagar e, se negativo, o imposto a restituir.
Parágrafo único. O coeficiente de correção monetária (inciso UI) corresponderá a 1/12 (um doze avos) da soma das variações do valor do Bônus do Tesouro Nacional (BTN, apuradas
entre o mês de janeiro do exercício financeiro e cada um dos
meses do ano-base. A apuração será feita até a segunda casa decimal, desprezando-se as outras.
Art. 12. Para fins do ajuste de que trata o artigo anterior,
o Imposto de Renda será calculado mediante aplicação, sobre a
base de cálculo (art. 10), de alíquotas progressivas, previstas no
art. 25 da Lei n? 7.713, de 1988, constantes de tabela anual.
Parágrafo único. A tabela anual de que trata este artigo
corresponderá à soma dos valores, em cruzeiros, constantes das
doze tabelas mensais de incidência do Imposto de Renda na fonte (Lei n? 7.713/88, art. 25), que tiverem vigorado durante o respectivo ano-base.
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Art. 13. O saldo do imposto a' pagar ou a restituir (art. 11,
III) será convertido em quantidade de BTN pelo valor deste no
mês de janeiro do exercício financeiro correspondente.
§ 1~ O Imposto de Renda relativo à atividade rural será
apurado, em quantidade de BTN, segundo o disposto na Lei n?
8.023, de 1990, e será adicionado ao saldo do imposto de que trata este artigo.
§ 2~ Resultando fração na apuração da quantidade de
BTN, considerar-se-ão as duas primeiras casas decimais,
desprezando-se as outras.
Art. 14. O saldo do imposto (art. 13) poderá ser pago em
até seis quotas iguais, mensais e sucessivas, observado o seguinte:
I - nenhuma quota será inferior a trinta e cinco BTN e o
imposto de valor inferior a setenta BTN será pago de uma só
vez;

II - a primeira quota única .será paga no mês de abril do
ano subseqüente ao da percepção dos rendimentos;
111 - as quotas vencerão no dia vinte e cinco de cada mês;
IV - fica facultado ao contribuinte, após o encerramento
do ano-base, antecipar o pagamento do imposto ou de quotas.
Parágrafo único. A quantidade de BTN de que trata este
artigo será reconvertida em cruzeiros pelo valor do BTN no mês
do pagamento do imposto ou quota.
Art. 15. Para efeito de cálculo do imposto, os valores, em
cruzeiros, constantes das tabelas progressivas mensais, serão
somados, relativamente ao número de meses do período abrangido pela tributação, no ano-calendário, nos casos de declaração
apresentada:
I - em nome do espólio, no exercício em que for homologada a partilha ou feita a adjudicação dos bens;
II - por contribuinte, residente ou domiciliado no Brasil,
no exercício em que se retirar em caráter definitivo do território
nacional.
Art. 16. O Imposto de Renda previsto no art. 26 da Lei n~
7.713, de 1988, incidente sobre o décimo terceiro salário (art. 7~,
VIII, da Constituição), será calculado de acordo com as seguintes normas:
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 182(6, t.1l:36üS-37ü3, nov.Zdea. 1990.
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I - não haverá retenção na fonte, pelo pagamento 'de antecipações;
11 - será devido, sobre o valor integral, no mês de sua
quitação;
lU - a tributação ocorrerá exclusivamente na fonte e separadamente dos demais rendimentos do beneficiário;

IV - serão admitidas as deduções autorizadas pelo art. 7~
desta medida provisória, observada a vigência estabelecida no
parágrafo único do mesmo artigo;
V - a apuração do imposto far-se-á na forma do art. 25
da Lei n? 7.713, de 1988, com a alteração procedida pelo art. I?
da Lei n? 7.959(6), de 21 de dezembro de 1989.

Art. 17. O Imposto de Renda retido na fonte sobre aplicações financeiras de renda fixa será considerado:
I - antecipação do devido na declaração, quando o beneficiário for pessoa jurídica tributada com base no lucro real;
11 - devido exclusivamente na fonte, nos demais casos.
Parágrafo único. Aplica-se aos juros produzidos pelas letras hipotecárias emitidas sob a forma exclusivamente escrituralou nominativa não transferível por endosso, o mesmo regime
de tributação, pelo imposto de renda, dos depósitos de poupança.

Art. 18. Fica sujeita ao pagamento do imposto de renda, à
alíquota de vinte e cinco por cento, a pessoa física que perceber:
I - ganhos de capital na alienação de bens ou direitos de
qualquer natureza, de que tratam os §§ 2? e 3? do art. 3? da Lei
n? 7.713, de 1988, observado o disposto no art. 21 da mesma lei;
II - ganhos liquidas nas operações realizadas em bolsas
de valores, de mercadorias, de futuros e assemelhadas, de que
tratam o art. 55 da Lei n" 7.799(7), de 10 de julho de 1989, e a Lei
n? 8.014 181, de 6 de abril de 1990.
(6) Coleção das Leis. Brasília, 181(6, t.1):3072, nov./dez. 1989.
(7) Coleção das Leis. Brasília, 181(4):1470, Iul.Zago. 1989.
(8) Coleção das Leis. Brasília, 181(2, t.1):699, mar.vabr. 1990.
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 182(6, t.11:360S-3703, nov.zdez. 1990.

3672

§ I? O imposto de que trata este artigo deverá ser. pago até
o último dia útil da primeira quinzena do mês subseqüente ao
da percepção dos mencionados ganhos.
§ 2? Os ganhos a que se referem os incisos I e 11 deste artigo serão apurados e tributados em separado e não integrarão a
base de cálculo do Imposto de Renda, na declaração anual, e o
imposto pago não poderá ser deduzido do devido na declaração.
Art. 19. As pessoas físicas ou jurídicas que efetuarem pagamentos com retenção do Imposto de Renda na fonte deverão
fornecer à pessoa física beneficiária, até o dia 28 de fevereiro,
documento comprobatório, em duas vias, com indicação da natureza e montante do pagamento, das deduções e do imposto de
renda retido no ano anterior.
§ I? Tratando-se de rendimentos sobre os quais não tenha
havido retensão do Imposto de Renda na fonte, o comprovante
de que trata este artigo deverá ser fornecido, no mesmo prazo,
ao beneficiário que o tenha solicitado até o dia 31 de janeiro.
§ 2? As pessoas físicas ou jurídicas que deixarem de fornecer aos beneficiários, dentro do prazo, ou fornecerem com inexatidão, o documento a que se refere este artigo ficarão sujeitas
ao pagamento de multa de trinta e cinco BTN por documento.
§ 3? A fonte pagadora que prestar informação falsa sobre
pagamento ou imposto retido na fonte será aplicada multa de
cento e cinqüenta por cento sobre o valor que for indevidamente
utilizado como redução do Imposto de Renda devido, independentemente de outras penalidades administrativas ou criminais
cabíveis.
§ 4? Na mesma penalidade incorrerá aquele que se beneficiar da informação, sabendo da falsidade.
Art. 20. Para efeito de justificar acréscimo patrimonial
dos contribuintes a que se referem os arts. 9? e 10 da Lei n?
7.713, de 1988, somente será considerado o valor correspondente
à parcela sobre a qual houver incidido o Imposto de Renda, em
cada ano-base.
Art. 21. Para efeito de redução do imposto (art. Ll , UI na
declaração de rendimentos relativa ao exercício financeiro de
1991, ano-base de 1990, os valores, correspondentes ao imposto,
pagos pelo contribuinte nos termos dos arts. 8? e 23 da Lei n?
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7.713, de 1988, serão considerados pelos seus valores çrigínaís,
excluída a correção monetária.
Art. 22. Os ganhos percebidos pelo contribuinte, no anobase de 1990, na alienação de bens e direitos e nas operações em
bolsas de valores, de mercadorias, de futuros e assemelhados,
não integrarão a base de cálculo do imposto na declaração do
exercício financeiro de 1991 e o imposto pago não poderá ser deduzido do devido na declaração.
§ I? O contribuinte que não houver efetuado o pagamento
do imposto, relativo aos ganhos a que se refere este artigo, deverá adicioná-lo ao apurado na declaração.
§ 2? Na hipótese do parágrafo anterior, o imposto deverá
ser calculado segundo as normas da legislação vigente na data
da ocorrência do fato gerador.
Art. 23. A falta ou insuficiência de pagamento do imposto
ou de quota deste, nos prazos fixados nesta medida provisória,
apresentada ou não a declaração, sujeitará o contribuinte às
multas e acréscimos previstos na legislação em vigor e à correção monetária com base na variação do valor BTN.
Art. 24. A partir do exercício financeiro de 1991, não serão
admitidas as deduções, para efeito do Imposto de Renda, previstas nas Leis n?s 7.505191, de 2 de julho de 1986, e 7.7521101, de 14
de abril de 1989.
Art. 25. A partir de I? de janeiro de 1991, o rendimento
real auferido no resgate de quotas de fundos mútuos de ações
ou clubes de investimento, constituídos com observância da legislação pertinente, auferido por beneficiário pessoa física e
pessoa jurídica tributada pelo lucro real, inclusive isenta,
sujeita-se à tributação exclusiva na fonte à alíquota de vinte e
cinco por cento.
§ 1? Considera-se rendimento real para os fins deste artigo
a diferença positiva entre o valor de resgate da quota e o valor
médio das aplicações atualizado monetariamente pela variação
do BTN Fiscal.
§ 2? Em relação às aplicações realizadas pelo quotista, anteriormente a 1? de janeiro de 1991, é facultado considerar como
valor médio das aplicações, de que trata o § I?, o valor ajustado
(9) Coleção das Leis. Brasília, (3):49, jul./set. 1986.
(10) Coleção das Leis. Brasília, 181(2):454, marv/abr. 1989.
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da quota em 31 de dezembro de 1990, para cuja determinação a
carteira do fundo de ações ou clube de investimento, naquela
data, será valorizada mediante multiplicação da quantidade de
ações pelos respectivos preços médios ponderados, calculados
com base nas transações realizadas em bolsas de valores no
mês de dezembro de 1990.
§ 3? O imposto será retido pelo administrador do fundo ou
clube de investimento na data do resgate e recolhido na forma e
prazos da legislação vigente.
§ 4? Os ganhos líquidos a que se refere o art. 55 da Lei n?
7.799, de 1989, e o rendimento real das aplicações financeiras de
renda fixa, auferidos pelos fundos e clubes de investimento de
que trata este artigo, não estão sujeitos à incidência do imposto
de renda.
§ 5? O disposto no parágrafo anterior aplica-se aos resgates de títulos e aplicações de renda fixa realizados a partir de I?
de janeiro de 1991 e aos ganhos liquidas e operações liquidadas
ou encerradas a partir da mesma data.
Art. 26. O disposto no artigo anterior não se aplica:
I - aos resgates de quotas dos fundos de renda fixa, que
continuam tributados na forma do art. 47 da Lei n? 7.799, de
1989;
11 - aos resgates de quotas dos fundos de aplicação de
curto prazo, que continuam tributados na forma do art. 48 da
Lei n? 7.799, de 1989, com as alterações do art. I? da Lei n?
7.856 1111, de 24 de outubro de 1989.
Art. 27. Na determinação do ganho liquido de operações
realizadas no mercado à vista de bolsas de valores é facultado
ao contribuinte, relativamente às ações adquiridas anteriormente a I? de janeiro de 1991, considerar como custo médio de aquisição o preço médio ponderado da ação no mês de dezembro de
1990, calculado com base nas transações realizadas em bolsas
de valores.
Art. 28. O Poder Executivo fica autorizado a estabelecer
critério alternativo para a determinação de valores e custos médios, em relação aos constantes dos artigos 25 e 27, quando não
ocorrerem transações em bolsa no mês de dezembro de 1990 ou
(11) Coleção das Leis. Brasília, 181(5):2256, set.lout. 1989.
Cal. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 182(6, t.1):3605-3703, nov.Zdez. 1990.
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quando as transações não refletirem condições normais de mercado.
Art. 29. Para efeito de determinação do Imposto de Renda
da atividade rural, de que trata a Lei n'' 8.023, de 1990, o contribuinte, pessoa física ou jurídica, poderá, excepcionalmente, no
exercício financeiro de 1991, ano-base de 1990, reduzir em até
quarenta por cento o valor da base de cálculo para a cobrança
do tributo.
Parágrafo único. A: parcela de redução que exceder a dez
por cento do valor da base de cálculo do imposto será adicionado ao resultado da atividade para compor a base de cálculo do
imposto, relativa ao ano-base de 1991, exercício financeiro de'
1992.
Art. 30. O inciso I do art. 22 da Lei n? 7.713, de 1988, passa a vigorar com a seguinte redação:
«I ~ o ganho real de capital decorrente da alienação
do único imóvel que o titular possua, desde que não tenha
realizado outra operação nos últimos cinco anos e o valor
da alienação não seja superior ao equivalente a trezentos
mil BTN no mês de operação».
Art. 31. O Poder Executivo promoverá, mediante decreto,
a consolidação da legislação relativa ao Imposto de Renda e
proventos de qualquer natureza.
Art. 32. Esta medida provisória entra em vigor na data de
sua publicação.

Art. 33. Revogam-se o inciso I e os §§ I? a 7? do art. 14, os
arts. 23, 24, 28, 29, 42 e 45 da Lei n? 7.713, de 1988, o parágrafo
único do art. 2? da Lei n? 7.797(121, de 10 de julho de 1989, os parágrafos 4? e 5? do art. 55 da Lei n? 7.799, de 1989, o art. 5? da
Lei n:' 7.959, de 1989, o art. 5? da Lei n:' 8.012 1131, de 1990, os §§
I? e 2? do art. 10 e o art. 11 da Lei n? 8.023, de 1990, e demais
disposições em contrário.
Brasília, 14 de dezembro de 1990; 169? da Independência e
102? da República.
FERNANDO COLLOR
Zélia M. Cardoso de Mello
(12) Coleção das Leis. Brasília. 181(4):1461, jul./ago. 1989.
(13) Coleção das Leis. Brasília, 182(2, t.11:694 mar./abr. 1990.
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 182(6, t.1):3605-3703, nov./dez. 1990.
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MEDIDA PROVISÓRIA N? 285, DE 14 DE DEZEMBRO
DE 1990 (')
Disciplina a transação nas causas de
interesse da União, suas autarquias, tunâeções e empresas públicas federais, dispõe
sobre a concessão de medidas liminares
contra atos do Poder Público, estabelece
medidas visando à aceleração das execuções fiscais da Divida Ativa da Uniõo, e dá
outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição
que lhe confere o art. 62 da Constituição, adota a seguinte medi-:
da provisória, com força de lei:
Art. I? Os representantes judiciais da União Federal, suas
autarquias, fundações e empresas públicas federais poderão
transigir para terminar o litígio, nas causas, salvo as de natureza
fiscal e das relativas ao patrimônio imobiliário da União, de valor igualou inferior a 100 Bônus do Tesouro Nacional (BTN),
em que interessadas essas entidades na qualidade de autoras,
rés, assistentes oú opoentes, nas condições estabelecidas pelo
Poder Executivo.
§ I? Quando o valor da causa for superior ao limite previsto neste artigo, a transação somente será possível com a prévia e expressa autorização das autoridades que vierem a ser designadas em decreto.
§ 2? Qualquer transação somente poderá ser homologada
após a manifestação do Ministério Público.
Art. 2? A União Federal poderá intervir nas causas em
que figurarem, como autores ou réus, entidades da administração autárquica e fundacional, bem assim, as sociedades de economia mista ou empresas públicas com participação majoritária
federal.
Art. 3? Contra as pessoas jurídicas de direito público e
seus agentes não será deferida medida liminar sem a prévia audiência dos respectivos representantes judiciais.
Parágrafo único. O disposto no caput não se aplica à ação
de mandado de segurança.
(*) Retificada no DO de 18.12.1990 (pág. 3805 deste volume).

Cal. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 182(6, t.1):3605-3703, nov./dez. 1990.
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Art. 4? É vedado o deferimento de medida liminar contra
atos do Poder Público, no procedimento cautelar inoniinado e
em outras ações de natureza cautelar ou preventiva, toda vez
que providência semelhante não puder ser concedida, em virtude de vedação legal, em mandado de segurança.
Art. 5? Compete ao Presidente do Tribunal ao qual couber
o conhecimento do respectivo recurso, a requerimento do Ministério Público ou de pessoa jurídica de direito público interessada, em caso de manifesto interesse público ou de flagrante ilegitimidade, e para evitar grave lesão à ordem, à saúde, à segurança e à economia pública, suspender; em despacho fundamentado, a execução de liminar nas ações movidas contra o Poder PÚ-

blico ou seus agentes.
§ I? Aplica-se o disposto no caput deste artigo à sentença
proferida em processo de ação cautelar inominada, enquanto
não transitada em julgado.
§ 2? O Presidente pode ouvir o autor, em cinco dias, e o
Ministério Público, quando não for o requerente, em igual prazo.
§ 3? Do despacho que conceder ou negar a suspensão caberá agravo.

Art. 6? O representante judicial da pessoa jurídica de direito público será intimado pessoalmente de qualquer decisão
concessiva de liminar.
Art. 7~ A Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional promoverá a aceleração das execuções fiscais propostas para a cobrança da Dívida Àtiva da União, adotando, dentre outras, as
seguintes medidas:
I - tratamento prioritário para as execuções fiscais e
processos criminais contra os maiores devedores da Fazenda
Nacional;
11 - procedimento especial relativamente às execuções
fiscais propostas contra massas falidas e empresas em regime
de concordata ou liquidação judicial ou extrajudicial;
111 - intensificação da cobrança amigável, antes do ajuizamento das execuções fiscais;
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 182(6, t.1J;3605-3703, nov./dez. 1990.
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IV
concessão de parcelamento, na forma da, legislação
pertinente, quando o contribuinte não dispuser de recursos para
o pagamento integral do débito.
§ I? Para os fins do disposto neste artigo. os Tribunais
Regionais Eleitorais, o Departamento da Receita Federal, as
instituições financeiras públicas federais, as companhias concessionárias de energia elétrica e de telecomunicações, o Inst.ituto Nacional de Seguridade Social, a Secretaria de Polícia Federal e os demais órgãos e entidades públicas federais fornecerão,
às Procuradorias da Fazenda Nacional e às Delegacias da Receita Federal, as informações de que dispuserem para a localização dos devedores à Fazenda Nacional.
§ 2? O Ministério da Economia, Fazenda e Planejamento,
por intermédio da Secretaria da Fazenda Nacional e da
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, promoverá a celebração de convênios com os Estados e Municípios, objetivando o
intercâmbio de informações referentes aos devedores da Fazenda Pública e ao levantamento dos respectivos bens penhoráveis.
Art. 8? Ficam cancelados, arquivando-se os respectivos
processos administrativos, os débitos de valor consolidado,
igualou inferior ao de 200 Bônus do Tesouro Nacional Fiscal
IBTNF):
I - de qualquer natureza para com a Fazenda Nacional,
inscritos como Dívida Ativa da União até 31 de dezembro de
1989;
II - concernentes a impostos federais, às contribuições
para o Fundo de Investimento Social (Fínsocial), para o Programa de Integração Social (PIS) e para o Programa de Formação
do Patrimônio do Servidor Público (Pasep) e sobre o lucro das
pessoas jurídicas, de que trata a Lei n? 7.689 111 , de 15 de dezembro de 1988, à contribuição e respectivo adicional de que tratam
os Decretos-Leis nvs 308121, de 28 de fevereiro de 1967, 1.712131,
de 14 de novembro de 1979, 1.952 141, de 15 de julho de 1982, e

{I] Coleção das Leis. Brasília, (7):73, out./dez. 1988.

(2) Coleção das Leis. Brasília, (1):352, jan./mar. 1967.
(3) Coleção das Leis. Brasília. (7):16, out./dez. 1979.
(4) Coleção das Leis. Brasília, (5):7, jul./set. 1982.
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 182(6, t.1l:3605-3703, nov./dez. 1990.
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2.471 151, de I? de setembro de 1988, bem assim as multas de qualquer natureza, previstas na legislação em vigor, vencidos até 31
de dezembro de 1989;
III - decorrentes dos pagamentos feitos pela União a
maior, até 31 de dezembro de 1989, a servidores públicos civis
ou militares, ativos ou inativos, bem assim a pensionistas do

Tesouro N acional,
§ I? Por valor consolidado, para efeito do disposto neste
artigo entende-se o débito, monetariamente atualizado, na forma
da legislação de regência, até a data de publicação desta medida
provisória, com:
a) a multa de mora, a multa proporcional ao valor do tributo, dívida ou contribuição e os juros de mora, na forma da legislação aplicável;
b) o encargo a que se refere o art. 2? do Decreto-Lei n?
1.025 161, de 21 de outubro de 1969, modificado pelo art. 3? do
Decreto-Lei n? 1.569 171, de 8 de agosto de 1977, e art. 12 do
Decreto-Lei n? 2.163 181, de 19 de setembro de 1984.
§ 2? Os autos das execuções fiscais relativas aos débitos
de que trata este artigo serão arquivados mediante despacho do
Juiz, ciente o representante judicial da União.
Art. 9? Na execução fiscal da Dívida Ativa da União,
quando o devedor for domiciliado em Município do interior dos
Estados, a ação será proposta na competente Seção Judiciária
da Justiça Federal, procedendo-se, mediante Carta ao Juízo da
Comarca de domicílio do devedor, à penhora ou ao arresto de
bens e, quando for o caso, à citação por Oficial de Justiça.
Parágrafo único. Nos casos de que trata este artigo, o executado poderá oferecer embargos na forma do art. 20 da Lei n?
6.830 191, de 22 de setembro de 1980.
Art. 10. São cancelados os débitos, de qualquer natureza,
para com a Fazenda Nacional, de responsabilidade das autar(5) Coleção das Leis. Brasília, (5):48, jul./set. 1988.

(6) Coleção das Leis. Brasília, (7):746. out.vdez. 1969.
(7) Coleção das Leis. Brasília, (5):11, jul./set. 1977.
(8) Coleção das Leis. Brasília, (5):19, jul./set. 1984.
(9) Coleção das Leis. Brasília, (5):101, julVset. 1980.
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 182(6, t.1):3605-37ü3, nov.Zdea. 1990.
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quias, fundações e empresas públicas federais que v..i erem a ser
extintas ou dissolvidas nos termos da legislação pertinente.
Art. 11. Esta medida provisória entra em vigor na data de
sua publicação.

Art. 12. Revogam-se a Lei n:' 6.825( 101, de 22 de setembro de
1980, o art. 23 da Lei n:' 8.029 1111, de 12 de abril de 1990 e demais
disposições em contrário.
Brasília, 14 de dezembro de 1990; 169? da Independência e
102? da República.
FERNANDO COLLOR
Jarbas Passarinho
MEDIDA PROVISÓRIA N? 286, DE 14 DE DEZEMBRO
DE 1990 (')
Dispõe sobre a revisã.o dos vencimentos, salários, proventos e demais retribuições dos servidores civis e a fixação dos
soldos dos militares do Poder Executivo,
na Administração direta, autárquica e fundacional, e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso.da atribuição
que lhe confere o art. 62 da Constituição, adota a seguinte medida provisória, com força de lei:
Art. I? No mês de janeiro de 1991, os vencimentos, salários, proventos e demais retribuições dos servidores civis e militares do Poder Executivo, na Administração direta, autárquica e fundacional, correspondentes ao mês de dezembro de 1990,
serão reajustados em oitenta e um por cento, fixando-se o soldo
do Almirante-de-Esquadra em CrS140.000,OO (cento e quarenta
mil cruzeiros].
Parágrafo único. O disposto neste artigo abrange as parcelas percebidas em caráter permanente a título de indenização,
(10) Coleção das Leis. Brasília, (5):97, jul./set. 1980.
(11) Coleção das Leis. Brasília, 182(2, t.I]: 762, mar./abr. 1990.
(*) Retificada no DO de 17.12.1990 e no de 18.12.1990 (pég. 3806 deste volu-

me).
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os auxílios e abonos, e o salário-família dos servidores regidos
pela Lei n? 8.11211), de 11 de dezembro de 1990, o abono e o
salário-família dos militares, e a remuneração dos cargos de natureza especial de que trata o art. 26 da Lei n:' 8.028 121, de 12 de
abril de 1990, alterado pelo art. 2? desta medida provisória.
Art. 2? O art. 26 da Lei n? 8.028, de 12 de abril de 1990,
passa a vigorar com as seguintes modificações:
"Art. 26.

v - sete cargos de Secretário da Presidência da República, sendo um em cada Secretaria de que trata a alínea
c do parágrafo único do art. I?
VI - oito cargos de Secretário-Executivo, sendo um
em cada Ministério de que tratam os incisos I, V e VII a
XII do art. 17, três cargos de Secretário-Geral, no Ministéfio de que trata o inciso IV do mesmo artigo e um cargo de
Subsecretário-Geral da Secretaria-Geral da Presidência da
República.
§ 1? Os titulares dos cargos especificados neste artigo perceberão vencimento mensal de:
a) CrS127.530,00 (cento e vinte e sete mil, quinhentos e
trinta cruzeiros), os referidos nos incisos I a IV;
b) CrS117.878,00 (cento e dezessete mil, oitocentos e
setenta e oito cruzeiros), 08 mencionados no inciso V, bem
assim o de Consultor-Geral da República;
c) CrS108.225,00 (cento e oito mil, duzentos e vinte e
cinco cruzeiros), os de que trata o inciso VI.
§ 2? Aos vencimentos fixados no parágrafo anterior
será acrescida representação mensal equivalente a cem por
cento do respectivo valor.
§ 3? Os vencimentos fixados no § I? serão atualizados nas mesmas datas e índices em que forem reajustados
os vencimentos dos servidores públicos federais.
(1)

v.

pág. 3470 deste volume.

(2) Coleção das Leis. Brasília, 182(2, t.1l:742, mar/abro 1990.
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§ 4? Os servidores federais, estaduais, vdo Distrito
Federal e dos Municípios, investidos nos cargos especificados neste artigo, poderão optar pela remuneração a que façam jus nos órgãos ou entidades de origem. com direito de
perceber a importância correspondente a cinqüenta e cinco
por cento do vencimento fixado no § I?, acrescida da representação mensal..
Art. 3? Aos ocupantes dos cargos de Ministro de Estado,
é facultado optar pela remuneração:
I - do mandato, em se tratando de Deputado Federal ou
de Senador;
II - do cargo ou emprego efetivo de que seja titular na
União, Estado, Distrito Federal, Município, autarquia, fundação pública, sociedade de economia mista ou em empresa pública.
Parágrafo único. Na hipótese do inciso I, o Ministro de
Estado perceberá a vantagem pecuniária instituída pela Lei n?
7.374 131, de 30 de setembro de 1985, e, no do inciso II, a representação mensal do respectivo cargo, acrescida da mesma vantagem pecuniária.
Art. 4? As despesas pessoais de alimentação e pousada
dos colaboradores eventuais, quando em viagem a serviço, inclusive sob a forma de diárias, correrão á conta das dotações
orçamentárias próprias dos órgãos interessados, conforme dispuser o regulamento.
Art. 5? Para efeito de aposentadoria, será contado em dobro o tempo da Licença-prêmio a que se refere o art. 87 da Lei n?
8.112, de 1990; que o servidor não houver gozado.
Art. 6? O saldo da conta vinculada ao Fundo de Garantia
do ,Tempo de Serviço (FGTS), do servidor a que se aplique o regime da Lei n? 8.112, de 1990, poderá ser sacado nas hipóteses
previstas nos incisos III as VII do art. 20 da Lei n:' 8.036 141, de
11 de maio de 1990.
§ I? É vedado o saque pela conversão de regime.

(3) Coleçeo das Leis. Brasílía, (7):161, out./dez. 1985.
(4) Coleção das Leis. Brasílía, 182(3):1783, mai./jun. 1990.
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§ 2? O saldo da conta individualizada do FGTS, de servidor não optante, reverterá em favor da União ou da entidade
depositante.
Art. 7? São considerados extintos, a partir de 12 de dezembro de 1990, os contratos individuais de trabalho dos servidores que passaram ao regime jurídico instituído pela Lei n:'
8.112, de 1990, ficando-lhes assegurada a contagem de tempo anterior de serviço público federal para todos os fins, exceto:
I - anuênio:

II - incorporação da gratificação de que trata o art. 62 da
citada Lei;
III - licença-prêmio por assiduidade.
Parágrafo único. No caso do inciso IH, o tempo anterior
de serviço será contado para efeito da aplicação do disposto
art. 5?
Art. 8? A partir de I? de abril de 1991, os servidores qualificados no art. 243 da Lei n? 8.112, de 1990, passam a contribuir mensalmente para o Plano de Seguridade Social do Servidor, instituído pelo art. 183 da mesma lei.
Art. 9? A contribuição mensal a que se refere o art. 231 da
Lei n? 8.112, de 1990, incidirá sobre a remuneração mensal do
servidor e será calculada mediante aplicação da seguinte tabela:

no

Faixas (com base no PCC (Lei n:' 5.645170(51)

Até o valor correspondente à Ref. NA-B
Do valor correspondente à Ref. NA~9 à correspondente a Ref. NI-21
Do valor correspondente à ReI. NI-22 ao correspondente à Rei. NS-14
Acima do valor correspondente à Ref. NS-14

Alíquotas

9%
10%
11%

12%

Art. 10. A contribuição de que trata o artigo anterior será
recolhida ao Tesouro Nacional nos prazos e condições estabelecidas pelo Ministério da Economia, Fazenda e Planejamento.
Art. 11. O art. 247 da Lei n:' 8.112, de 1990, passa a vigorar com a seguinte redação:
(5) Coleção das Leis. Brasília, (7):78, out.ldez. 1970.
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 182(6, t.O:3605-3703. nov.vdea. 1990.
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«Art. 247. Para efeito do disposto no Título VI desta
lei, haverá ajuste de contas com a Previdência Social, correspondente ao período de contribuição por parte dos servidores celetistas abrangidos pelo art. 243.»
Art. 12. É declarada extinta a Gratificação Especial instituída pela Lei n:' 4.341 161, de 13 de junho de 1964, em decorrência
da incorporação aos vencimentos dos servidores que faziam jus
à sua percepção.
Art. 13. Aplicam-se no que couber à Tabela de Vencimentos de que trata o anexo desta medida provisória os percentuais
estabelecidos no § 5? do art. 2? da Lei n'' 7.923 171, de 1989.
Parágrafo único. E assegurada, como vantagem pessoal
nominalmente identificável, a diferença porventura resultante
da aplicação no disposto neste artigo aos servidores que percebiam as referidas vantagens nos termos da legislação anterior.
Art. 14. O disposto no inciso II do § 5? do art. 2? da Lei
n? 7.923, de 12 de dezembro de 1989, aplica-se aos Cursos de
Formação e de Aperfeiçoamento, respectivamente, ministrados
pelo Centro de Formação e Aperfeiçoamento de Recursos Humanos (Cefarh), ou equivalente, instituído através do inciso V
do art. 16 da Lei n:' 8.028, de 1990, conforme dispuser o regulamento.
Art. 15. Fica instituída Gratificação por Operações Especiais, devida aos servidores pertencentes às Categorias Funcionais do Grupos Polícia Federal e Polícia Civil do Distrito Federal, pelas peculiaridades de exercício decorrentes da integral e
exclusiva dedicação às atividades do cargo e riscos a que estão
sujeitos.
§ I? O valor da gr atificação corresponde a noventa por
cento do vencimento do cargo efetivo.
§ 2? A gratificação não se incorpora ao vencimento, nem
será computada ou acumulada para fins de concessão de acréscimos ulteriores, sob o mesmo título ou idêntico fundamento.
Art. 16. Na aplicação do disposto nesta medida provisória
observar-se-á o limite estabelecido no caput do art. I? do
(6) Coleção das Leis. Brasília, (3):71, abr./jun. 1964.

(7) Coleção das Leis. Brasília,181 (6, t.1):2989, nov.ldez. 1989.
CoL Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 182(6. t.l):3605-3703, nov.Zdez. 1990.
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Decreto-Lei n:' 2.355 181, de 27 de agosto de 1987, com a vredaçâo
dada pelo art. 14 da Lei n? 7.923, de 12 de dezembro de 1989.
Art. 17. Os efeitos financeiros decorrentes do disposto
nesta medida provisória vigoram a partir de I? de janeiro de
1991.
Art. 18. Enquanto não for aplicada a tabela de que trata o
art. 9? as contribuições dos servidores regidos pela Consolidação das Leis do Trabalho, anteriormente à publicação da Lei n:'
8.112, de 1990, continuarão a ser descontadas na forma e nos
percentuais atualmente estabelecidos para o servidor civil da
União, observado o disposto no art. 10.
Art. 19. Esta medida provisória entra em vigor na data de
sua publicação.
Art. 20. Revogam-se as disposições em contrário.
Brasília, 14 de dezembro de 1990; 169? da Independência e
102? da República.
FERNANDO COLLOR
Jarbas Passarinho

o

anexo está publicado no DO de 14-12-90, pág. 24301.

MEDIDA PROVISÓRIA N? 287, DE 14 DE DEZEMBRO
DE 1990
Restabelece os incentivos fiscais que
menciona e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição
que lhe confere o art. 62 da Constituição Federal, adota a seguinte medida provisória, com força de lei:
Art. I? Ficam restabelecidos os seguintes incentivos fiscais:
I - incentivos à exportação decorrentes dos regimes aduaneiros especiais de que trata o art. 78, incisos I a In, do
Decreto-Lei n? 37 111, de 18 de novembro de 1966;
(8) Coleção das Leis. Brasília. (51:35, juL/set. 1987.
(1) Coleção das Leis. Brasília, (7):56, out./dez.1966.
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II - manutenção e utilização do crédito do Imposto sobre
Produtos Industrializados relativo aos insumos empregados na
industrialização de produtos exportados, de que trata o art. 5?
do Decreto-Lei n? 491121, de 5 de março de 1969;
III - crédito do Imposto sobre Produtos Industrializados
que incidiu sobre bens de fabricação nacional, adquiridos no
mercado interno e exportados, de que trata o art. I?, inciso I, do
Decreto-Lei n? 1.894(3), de 16 de dezembro de 1981;
IV - isenção e redução do Imposto de Importação e Imposto sobre Produtos Industrializados, a que se referem o art.
2?, inciso I e inciso 11, alíneas a a t, h, j e 1, e o art. 3? da Lei
n? 8.032 141, de 12 de abril de 1990;
V - isenção e redução do Imposto de Importação, em decorrência de acordos internacionais firmados pelo Brasil;
VI - isenção do Imposto sobre Produtos Industrializados
na aquisição de produto nacional por Lojas Francas, de que trata o art. 15, § 3?, do Decreto-Lei n? 1.455 151, de 7 de abril de
1976, com a respectiva manutenção e utilização do crédito do
imposto relativo aos insumos empregados na sua industríalizacão;
VII - isenção do Imposto sobre Produtos Industrializados
incidente sobre produtos de uso agrícola e manutenção e utilização do crédito do imposto relativo aos insumos empregados na
industrialização desses bens, de que trata o Decreto-Lei n~
1.374 161, de 11 de dezembro de 1974;
VIII - manutenção e utilização do crédito do Imposto sobre Produtos Industrializados relativo aos insumos empregados
na industrialização de veículos' de transporte coletivo de passageiros e de seus chassis com motor e carroçarias, de que tratam
o art. 2? do Decreto-Lei n? 1.662171, de 2 de fevereiro de 1979, e o
art. 2? do Decreto-Lei n? 1.682181, de 7 de maio de 1979;
(2)
(3)
(4)
(5)

Coleção
Coleção
Coleção
Coleção

das
das
das
das

Leis. Brasília. (1):86, jan./mar. 1969.
Leis. Brasília, (7):35. aut./dez. 198!.

Leis. Brasília, 182(2. t.l):793, mar./abr. 1990
Leis. Brasília, (3):8, abr.vjun. 1976.

(6) Coleção das Leis. Brasília, (7):88, out./dez. 1974.
(7) Coleção das Leis, Brasília, (1):30. jan./mar. 1979.
(8) Coleção das Leis. Brasília. (3):2, abr./jun. 1979.
Cal. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 182(6, t.1):3605-3703, nov./dez. 1990.
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IX - manutenção e utilização do crédito do Imposto sobre
Produtos Industrializados relativo aos insumos empregados na
industrialização de veículos, equipamentos e materiais para
vias férreas, de que trata o art. I? do Decreto-Lei n? 1.500(91, de
20 de dezembro de 1976;
X - redução em 50% do Imposto sobre Produtos Industrializados prevista no art. 17, inciso I, do Decreto-Lei n?
2.433( 101, de 19 de maio de 1988, com a redação dada pelo
Decreto-Lei n? 2.451(111, de 29 de julho de 1988, alterado pelo art.
5?, inciso I, da Lei n? 7.988( 121, de 28 de dezembro de 1989;
XI - isenção do Imposto sobre Produtos Industrializados
prevista no art. 17, incisos II, III e IV do Decreto-Lei n? 2.433,
de 19 de maio de 1988, com a redação dada pelo Decreto-Lei n?
2.451, de 29 de julho de 1988;
XII - isenção do Imposto sobre Produtos Industrializados
para as embarcações, com a respectiva manutenção e utilização
do crédito do imposto relativo aos insumos empregados na sua
industrialização, de que trata o § 2? do art. 17 do Decreto-Lei n?
2.433, de 19 de maio de 1988, com a redação dada pelo DecretoLei n" 2.451, de 29 de julho de 1988;
XIII - isenção do Imposto sobre Produtos Industrializados para os bens de interesse do setor aeronáutico, com a respectiva manutenção e utilização do crédito do imposto relativo
aos insumos empregados na sua industrialização, de que trata o
art. I? do Decreto-Lei n? 1.386(131, de 31 de dezembro de 1974;
XIV - isenção do Imposto sobre Produtos Industrializados incidente sobre películas de polietileno, com a respectiva
manutenção e utilização do crédito do imposto relativo aos insumos empregados na sua industrialização, de que tratam os arts.
I? e 2?, do Decreto-Lei n? 1.276(141, de I? de junho de 1973;
XV - isenção do Imposto sobre Produtos Industrializados
na aquisição de veículos de fabricação nacional, de que tratam
(9) Coleção das Leis. Brasília. (7):21, out./dez. 1976.
(10) Coleção dee Leis. Brasília. (3):23, abr.viun. 1988.
(11) Coleção das Leis. Brasília, (5):7, jul./set. 1988.

(12) Coleção das Leis. Brasília, 181(6, t.1):3122, nov./dez. 1989
(13) Coleção das Leis. Brasília, (7):110, out./dez. 1974.
(14) Coleção das Leis. Brasília, (3):9, abr./jun. 1973.
Colo Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 182(6, t.1):3605-3703, nov./dez. 1990.
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o art. 161 do Decreto-Lei n? 37, de 18 de novembro de\1966, a Lei
n:' 5.799 1151, de 31 de agosto de 1972, e o art. 7? do Decreto-Lei n?
1.455, de 7 de abril de 1976, com a respectiva manutenção e utilização do crédito do imposto relativo aos insumos empregados
na sua industrialização;
XVI - isenção do Imposto sobre Produtos Industrializados na aquisição de produtos nacionais por missões diplomáticas, repartições consulares de caráter permanente e representações de órgãos internacionais e regionais de caráter permanente
de que o Brasil seja membro, destinados à construção, instalação, ampliação ou modernização de suas sedes em Brasília, concedida pelo Poder Executivo com fundamento no art. 4? do
Decreto-Lei n? 1.118 1161, de 10 de agosto de 1970, e a respectiva
manutenção e utilização do crédito do imposto relativo aos insumos empregados na sua industrialização;
XVII - isenção do Imposto sobre Produtos Industrializados incidente sobre aeronaves de uso militar e suas partes e peças, bem assim sobre material bélico de uso privativo das Forças Armadas, vendidos à União, de que trata o art. l~ da Lei n~
5.330 1171, de 11 de outubro de 1967;
XVIII - isenção ou redução do Imposto de Renda na Fonte incidente sobre as remessas ao exterior exclusivamente para
pagamento de despesas com promoção, propaganda e pesquisas
de mercados de produtos brasileiros, inclusive aluguéis e arrendamento de stands e locais para exposições, feiras e conclaves
semelhantes, bem como as de instalação e manutenção de escritórios comerciais e de representação, de armazéns, depósitos ou
entrepostos de que trata o art. 3? do Decreto-Lei n? 1.118, de 10
de agosto de 1970, com a redação dada pelo art. 6? do DecretoLei n? 1.189 1181, de 24 de setembro de 1971;
XIX - isenção do Imposto de Renda na Fonte incidente
sebre as remessas ao exterior de juros devidos por financiamentos à exportação, de que tratam o art. 1 ~ do Decreto-Lei n?

(15) Coleção das Leis. Brasília, (5):28, jul./set. 1972.
(16) Coleção das Leis. Brasília. (5):18, jul./set. 1970.
(17) Coleção das Leis. Brasília, (7):32, out./dez. 1967.
(18) Coleção das Leis. Brasília, (5):13, jul./set. 1971.
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 182(6, t.1):3605-3703, nov./dez. 1990.
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815(191, de 4 de setembro de 1969, com a redação dadavpelo art.
87 da Lei n? 7.450 (20), de 23 de dezembro de 1985, e o art. 11 do
Decreto-Lei n? 2.303 1211, de 21 de novembro de 1986;
XX - depreciação acelerada incentivada para vagões ferroviários, de que trata o art. I? do Decreto-Lei n? 1.5711221 de 31
de agosto de 1977;
XXI - incentivos do Imposto de Renda à incorporação e
transformação de entidades de previdência privada sem fins lucrativos em entidades com fins lucrativos. de que tratam os
arts. 5? a 9? do Decreto-Lei n? 2.296 1231, de 21 de novembro de
1986;
XXII
isenção do Imposto sobre Operações de Crédito,
Câmbio e Seguro. ou Relativas a Títulos ou Valores Mobiliários
incidente sobre operações de crédito para fins habitacionais, de
que trata o art. I? do Decreto-Lei n? 2.407(241, de 05 de janeiro de
1988;
XXIII - isenção do Imposto sobre Operações de Crédito,
Câmbio e Seguro, ou Relativas a Títulos ou Valores Mobiliários
incidente 80 bre operações de crédito realizadas mediante emissão de conhecimento de depósito e warrant representativos de
mercadorias depositadas para exportação em entrepostos aduaneiros, de que trata o art. I? do Decreto-Lei n? 1.269 1251, de 18 de
abril de 1973;
XXIV - isenção do Imposto sobre Operações de Crédito,
Câmbio e Seguro, ou Relativas a Títulos ou Valores Mobiliários
incidente sobre operações de crédito realizadas por meio de cédula e nota de créditos à exportação, de que trata o art. 2? da
Lei n? 6.313 (26), de 16 de dezembro de 1975;

(19)
(20)
(21)
(22)
(23)
(24)
(25)
(26)

Coleção
Coleção
Coleção
Coleção
Coleção
Coleção
Coleção
Coleção

das
das
das
das
das
das
das
das

Leis.
Leis.
Leis.
Leis.
Leis.
Leis.
Leis.
Leis.

Brasília, (5):170, jul./set. 1969.
Brasília, (7):126, out./dez. 1985
Brasília, (7):56, out./ dez. 1986.
Brasília, (5):12, jul./set. 1977.
Brasília, (7):18, out./dez. 1986.
Brasília, U):5, jan./mar. 1988.
Brasília, (3):6, abr./jun. 1973.
Brasília, (7):233, out./dez. 1975.
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XXV
isenção do Imposto sobre Operações de Crédito,
Câmbio e Seguro, ou Relativas a Títulos ou Valores Mobiliários
incidente sobre operações de câmbio realizadas para o pagamento de bens importados, de que trata o art. 6? do Decreto-Lei n?
2.434(271. de 19 de maio de 1988; e
XXVI - isenção da Contribuição para o Fundo de Investimento Social (FINSOCIAL) sobre as exportações, de que trata
o art. I?, § 3?, do Decreto-Lei n? 1.9401281, de 25 de maio de 1982.
Parágrafo único. Ficam igualmente restabelecidos os incentivos fiscais de equiparação à exportação de operações internas ou de extensão a tais operações de benefícios fiscais atri- ,
buídos às exportações, existentes na legislação em vigor em
quatro de outubro de 1990.
Art. 2? Os efeitos do disposto no art. I? desta medida provisória retroagem a 5 de outubro de 1990.
Art. 3? Esta medida provisória entra em vigor na data de
sua publicação.
Art. 4? Ficam revogados os incentivos fiscais previstos no
art. 21 da Lei n? 7.232 1291, de 29 de outubro de 1984; no art. 32 da
Lei n? 7.646 1301, de 18 de dezembro de 1987; na Lei n? 7.7521311, de
14 de abril de 1989; na Lei n? 7.7971321, de 10 de julho de 1989, assim como o incentivo ao treinamento e aperfeiçoamento de recursos humanos para as atividades de informática, previsto no
inciso V do art. 13 da Lei n? 7.232, de 29 de outubro de 1984; e
as demais disposições em contrário.
Brasília, 14 de dezembro de 1990; 169? da Independência e
102? da República.
FERNANDO COLLOR
Zélia M. Cardoso de Mello

(27) Coleção das Leis. Brasília, (3):34, abr./jun. 1988.
(28) Coleção das Leis. Brasília, (3):7, abr./jun. 1982.
(29) Coleção das Leis. Brasília, (7):96, out./dez. 1984.
(30) Coleção das Leis. Brasília, (7)174, out./dez. 1987.
(31) Coleção das Leis. Brasília, 181(2):454, mar./abr. 1989.
(32) Coleção das Leis. Brasília, 181(4):1461, juL/ago. 1989.
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MEDIDA PROVISÓRIA N? 288, DE 14 DE DEZEMBRO
DE 1990
Autoriza o Poder Executivo a dissolver
ou privatizar a Companhia de Navegação
Lloyd Brasileiro (Lloydbrás).

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição
que lhe confere o art. 62 da Constituição, adota a seguinte medida provisória, com força de lei:
Art. I? É o Poder Executivo autorizado a dissolver ou privatizar a Companhia de Navegação Lloyd Brasileiro (Lloydbrás) observado, conforme o caso, o disposto nas Leis n?s 8.029(1)
e 8.031 (2) , de 12 de abril de 1990.
Art. 2? Esta medida provisória entra em vigor na data de
sua publicação.

Brasília, 14 de dezembro de 1990; 169? da Independência e
102? da República.
FERNANDO COLLOR
Zélia M. Cardoso de Mello
Ozires Silva

MEDIDA PROVISÓRIA N? 289, DE 17 DE DEZEMBRO
DE 1990
Dispõe sobre o Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural (ITR), e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição
que lhe confere o art. 62 da Constituição, adota a seguinte medida provisória, com força de lei:
Art. 1? O Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural
(ITR) tem como fato gerador a propriedade, o domínio útil ou a
posse de imóvel por natureza, como definido na lei civil, localizado fora da zona urbana do município.
(1) Coleção das Leis. Brasília, 182 (2, t. 1):762, mar.labr. 1990.
(2) Coleçeo das Leis. Brasília, 182(2, t. 1),782, mar./abr. 1990.
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Parágrafo umco. Considera-se ocorrido o fato g'erador do
imposto em I? de janeiro de cada exercício.
Art. 2? Contribuinte do ITR é o proprietário de imóvel rural, o titular de seu domínio útil ou o seu possuidor a qualquer
título, na data da ocorrência do fato gerador.
Art. 3? A base de cálculo do ITR é o Valor Venal da Terra
Nua (VTN), apurado no final do exercício financeiro anterior ao
da ocorrência do fato gerador.
§ 1? O VTN a que se refere este artigo não inclui o valor
dos bens incorporados ao imóvel, assim compreendidos:
a) o das construções, instalações e melhoramentos;
b) o das culturas permanentes;
c) o das árvores de florestas naturais;
d) o das árvores de florestas plantadas;
e) o das pastagens cultivadas ou melhoradas.
§ 2? O VTN não poderá ser inferior ao fixado em tabela a
ser publicada no Diário Oficial, pelo Departamento da Receita
Federal em conjunto com o Instituto Nacional de Colonização e
Reforma Agrária (Incra), até o último dia do mês de março do
exercício financeiro da ocorrência do fato gerador.
Art. 4? Para a apuração do ITR aplicar-se-á sobre a base
de cálculo a alíquota correspondente ao percentual de utilização
da terra em relação à área aproveitável do imóvel rural, de
acordo com a tabela a seguir:
Percentual de utilização
da terra
acima de 80
acima de 60 até 80
acima de 40 até 60
acima de 20 até 40
acima de 10 até 20
menor de O até 10
inexplorada

Alíquota %
0,4
0,8
1,5

3,0
4,5

6,0
8,0

§ I? Para os imóveis com área aproveitável superior a
cinco mil hectares será devido adicional do imposto de dez centésimos por cento, para cada cinco mil hectares ou fração de
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília. 182(6, t.l):3605-3703. nov.Zdea. 1990.
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área aproveitável, que excederem a área dos cinco mil hectares,
limitando o adicional à alíquota do imposto, fixada em razão da
utilização da terra.
§ 2? Para os efeitos desta medida provisória e do disposto
na Lei n? 4.504 (1 ), de 30 de novembro de 1964, na forma dos critérios a serem estabelecidos em regulamentos, considera-se:
I - área aproveitável aquela que for passível de exploração agrícola, pecuária ou florestal;
11 - área inaproveitável:
a) a ocupada por benfeitorias;
b) a reflorestada com essências nativas e á de efetiva preservação permanente, nos termos da legislação florestal e ambiental;
c) a comprovadamente imprestável para exploração agrícola, pecuária ou floresta!.
§ 3? Para os efeitos deste artigo, e de acordo com as definições e condições estabelecidas em regulamento, considera-se
área utilizada:
a) a ocupada por benfeitorias;
b) a de campos e pastos;
c) a de exploração extrativa;
d) a de exploração de floresta nativa.

Art. 5? O ITR não incidirá sobre glebas rurais de área
igualou inferior a vinte e cinco hectares, quando as explore, só
ou com sua família, o proprietário que não possua imóvel rural.
Art. 6? O ITR será convertido em quantidade de BTNFiscal, mediante a divisão de seu valor em cruzeiros pelo valor
do BTN-Fiscal do dia I? de abril do exercício financeiro da
ocorrência do fato gerador.
Art. 7? O ITR a pagar será recolhido em até seis quotas
iguais, mensais e sucessivas, observado o seguinte:
I - nenhuma quota será inferior a cem BTN e o imposto
de valor inferior a duzentos BTN será pago de uma só vez;
(1) Coleção das Leis. Brasília, (7):314, out./dez. 1964.
Cal. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília. 182(6, t.l):3605·3703, nov.vdez . 1990.
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11 - a primeira quota ou quota única será paga até o dia
22 do mês de junho do exercício financeiro de apuração do imposto;
III - as demais quotas vencerão até o dia 22 de cada mês;
IV - fica facultado ao contribuinte antecipar, total ou parcialmente, o pagamento das quotas;
V - o valor em cruzeiros de cada parcela será determinado mediante a multiplicação do seu valor, expresso em quantidade de BTN-Fiscal, pelo valor desta no dia do efetivo pagamento.
Art. 8? O art. 1? da Lei n:' 5.868 121, de 12 de dezembro de1972, que institui o Sistema Nacional de Cadastro Rural fica

acrescido do seguinte inciso:
"V - Cadastro Fiscal do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural (ITR), administrado em conjunto pelo Departamento da Receita Federal e Instituto Nacional de Colonização e
Reforma Agrária (Incra) , formado e movimentado com as informações coletadas das declarações específicas de contribuintes
ou extraídas dos demais cadastros do Sistema»,
Art. 9? O Contribuinte fornecerá ao Departamento da Receita Federal declaração, contendo informações necessárias à
formação e atualização do Cadastro Fiscal do ITR.
Art. 10. O lançamento do ITR poderá ser efetuado sob a
modalidade de lançamentos por declaração ou por homologação.
Art. 11. Quando houver omissão do contribuinte na prestação das informações a que se refere o art. 9?, o Departamento
da Receita Federal procederá ao lançamento do ITR, com base
em dados indiciários.
Art. 12. O valor do ITR, quando não recolhido no prazo fixado, atualizado monetariamente na data do efetivo pagamento,
será cobrado pela União com os seguintes acréscimos:
I - juros de mora, na via administrativa ou judicial,
contados do mês seguinte ao do vencimento, à razão de um por
cento ao mês calendário ou fração e calculados sobre o valor
monetariamente atualizado;

(2) Coleção das Leis. Brasília, (7):122, out.vdez. 1972.
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 182(6. t..1J:3605-3703, nov./dez. 1990.
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11 - multa de mora de vinte por cento sobre o, valor monetariamente atualizado, sendo reduzida a dez por cento se o
pagamento for efetuado até o último dia útil do mês subseqüente ao do vencimento da obrigação; e
III - encargo legal de cobrança da Divida Ativa de que
tratam o art. l? do Decreto-Lei n? 1.025131, de 21 de outubro de
1969, e o art. 3? do Decreto-Lei n? 1.645(41, de 11 de dezembro de
1978, quando for o caso.
Parágrafo único. Os juros de mora não incidem sobre o valor da multa de mora.
Art. 13. No caso de lançamento de oficio do ITR, será
aplicada:
I - a multa de cinqüenta por cento sobre a totalidade ou
diferença do imposto devido;
II - a multa de cento e cinqüenta por cento sobre a totalidade ou a diferença do imposto devido, nos casos de evidente
intuito de fraude, definidos nos arts. 71, 72 e 73 da Lei n?
4.50215 ), de 30 de novembro de 1964, independentemente de outras penalidades administrativas ou criminais cabíveis.
Art. 14. A falta de apresentação da declaração referida no
art. 9? ou sua apresentação fora do prazo fixado sujeitará o contribuinte à multa de um por cento ao mês ou fração sobre o imposto devido ou como se devido fosse, sem prejuízo da multa e
dos juros de mora pela falta ou insuficiência de recolhimento do
imposto ou quota.
Art. 15. Incumbirá ao Departamento da Receita Federal
proceder à revisão fiscal das declarações dos contribuintes que
derem origem ao lançamento do ITR, considerando os registros
existentes e os informes técnicos do InstitutoN acional de Colonização e Reforma Agrária (Incra), quanto aos dados de situação física sobre dimensões, localização e aproveitamento da terra, e existência ou não de florestas, cujos levantamentos e laudos de peritagem realizados terão força de prova definitiva para
exigências suplementares de créditos tributários devidos.
(3) Coleção das Leis. Brasília. (7):746, out./dez. 1969.
(4) Coleção das Leis. Brasília, (7):25, out./dez. 1978.
(5) Coleção das Leis. Brasília, (7):152, out./dez. 1964.
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília. 182(6, t.1):36ü5-37ü3, nov./dez. 1990.
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Art. 16. Metade do produto do ITR arrecadado, através da
rede arrecadadora das receitas administradas pelo Departamento da Receita Federal, relativo às propriedades rurais de cada
município, será contabilizado pela União à ordem das respectivas municipalidades, devendo o repasse dos valores ser efetivado pelo Departamento do Tesouro Nacional, até o vigésimo dia
subseqüente ao decêndio de realização da receita.
Art. 17. Para a administração e manutenção dos cadastros
de que trata o § 2? do art. E da Lei n? 8.022( 6), de 12 de abril de
1990, o lncra poderá efetuar diligência in loco, a fim de confirmar ou rever as informações declaradas pelo contribuinte.
Art. 18. Em cumprimento ao disposto no § 4? do art. 46 da
Lei n? 4.504, de 30 de novembro de 1964, o lncra efetuará, no
exercício de 1991, a revisão geral dos cadastros de sua competência, integrantes do Sistema Nacional de Cadastro Rural, com
efeito de recadastramento.
Art. 19. Os proprietários, titulares do domínío útíl ou detentores a qualquer título de imóvel rural, bem como os parceiros e os arrendatários de imóveis rurais, obrigados a prestar declaração para c_adastro em prazo certo ao Incra, nos termos do
art. 2? da Lei n? 5.868, de 12 de dezembro de 1972, ficam sujeitos, por omissão ou atraso, ao pagamento da multa correspondente ao valor de cento e oitenta BTN vigente na data da entrega, podendo seu valor ser reduzido de cinqüenta por cento se a
entrega da declaração ocorrer até o último do mês subseqüente
ao prazo estipulado.
Art. 20. São mantidas as isenções de que trata a Lei n?
5.868, de 12 de dezembro de 1972.
Art. 21. Para fins de classificação dos imóveis rurais de
que tratam os arts. 185 e 186 da Constituição, o grau de utilização da terra será medido pela relação entre a área efetivamente
utilizada e a área aproveitável total do imóvel rural, e o grau de
eficiência na exploração, pela relação entre o rendimento obtido
por hectare e os correspondentes índices fixados pelo Poder
Executivo, para os diversos produtos.
(6) Coleção das Leis. Brasília, 182, (2, t.1):715, mar./abr/1990.
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Art. 22. A partir do exercicio financeiro de 1991" a Taxa
de Serviços Cadastrais de que tratam o Decreto-Lei n? 57(7), de
18 de novembro de 1966, e a Lei n? 6.746(8), de 10 de dezembro
de 1979, bem como a contribuição de que trata o Decreto-Lei n?
1.146(91, de 31 de dezembro de 1970, constituirão fontes de recursos para manutenção do Sistema Nacional de Cadastro Rural e
receita do Instituto N acional de Colonização e Reforma Agrária
(lucra), para financiar a execução do Programa de Reforma
Agrária, e serão determinados de acordo com as seguintes normas:
I - a Taxa de Serviços Cadastrais, vinculada à manutenção do Sistema Nacional de Cadastro Rural, instituído pela Lei
n? 5.868,_ de 12 de dezembro de 1972, tem como fato gerador a
prestação efetiva dos serviços relativos à constituição e manutenção dos cadastros pelo Instítuto Nacional de Colonização e
Reforma Agrária (Incra), sendo fixada em seis BTN;

II - a contribuição a que se refere o art. I? do Decreto-Lei
n? 1.146, de 31 de dezembro de 1970, passa a ser de treze BTN
para cada vinte e cinco hectares ou fração, devida apenas pelos
exercentes de atividades rurais em imóvel sujeito, nos termos
desta medida provisória, à incidência do Imposto Sobre a Propriedade Territórial Rural.
Parágrafo único. A falta ou insuficiência de recolhimento
da Taxa e da Contribuição a que se refere este artigo aplicam-se
as penalidades previstas no art. 12.
Art. 23. Os Ministros da Economia, Fazenda e Planejamento e da Agricultura e Reforma Agrária expedirão, nas respectivas áreas de competência, as instruções que se fizerem necessárias à execução do disposto nesta medida provisória.
Art. 24. Esta medida provisória entra em vigor na data de
sua publicação, produzindo efeitos a partir de 1? de janeiro de
1991.
Art. 25. Ficam revogadas as disposições dos arts. 48, 49 e
50 da Lei n? 4.504, de 30 de novembro de 1964, com as alterações
da Lei n? 6.746, de 10 de dezembro de 1979, exclusivamente no
(7) Coleção das Leis. Brasília, (7):109, out./dez. 1966.
(8) Coleção das Leis. Brasília, (7):130, out.ldez. 1979.
(9) Coleção das Leis. Brasília, (7):25, out./dez. 1970.
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que diz respeito ao cálculo, lançamento e cobrança. do ITR,
mantidos os demais efeitos.
Brasília, 17 de dezembro de 1990; 169? da Independência e
102? da República.
FERNANDO COLLOR
J erbes Passarinho
Zélia M. Cardoso de Mello
MEDIDA PROVISÓRIA N? 290, DE 17 DE DEZEMBRO
DE 1990
Estabelece regras para a fixação e negociação de encargos educacionais e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição
que lhe confere o art. 62 da Constituição, adota a seguinte medida provisória, com força de lei:
Art. I? OS encargos educacionais, a partir do ano letivo de
1991, inclusive, serão fixados, provisoriamente, pelos estabelecimentos de ensino de primeiro, segundo e terceiro graus, bem assim pelas pré-escolas, quarenta e cinco dias antes do início de
cada período letivo.
Parágrafo único. A instituição de ensino poderá utilizar
como parâmetro para a fixação de que trata o caput deste artigo
a alocação de setenta por cento do valor das mensalidades para
despesas de pessoal e encargos sociais, e trinta por cento para
custeio.
Art. 2? A instituição de ensino, no prazo de cinco dias
úteis, contado da data da fixação, notificará por edital público e
por intermédio de correspondência comprovada por aviso de recebimento, às entidades representativas de alunos ou pais de
alunos, fornecendo- lhes os elementos indispensáveis ao exame
do valor dos encargos fixados, assegurando o direito de impugnação e contraproposta no prazo de dez dias úteis, contado do
recebimento.
§ I? Inexistindo entidade representativa dos alunos ou
pais de alunos, a notificação será feita à associação estadual de
pais de alunos ou à federação de associação de pais de alunos.
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§ 2? O oferecimento da impugnação ou contrap~oposta,
sem efeito suspensivo, será entregue à instituição de ensino,
mediante recibo.
§ 3? Não havendo impugnação ou contraproposta das ent.idades representativas, os alunos ou pais de alunos, mediante
documentos firmados pela maioria absoluta, poderão fazê-lo, no
prazo de dez dias úteis, contado do término do prazo previsto
no caput deste artigo.
§ 4? O não oferecimento de impugnação ou contraproposta importará na aceitação da proposta fixada pela instituição,
tornando-a definitiva.
§ 5? Para 08 efeito!'; desta medida provisória, considera-se
associação de pais de alunos legalizada aquela que for integrada
por dois terços dos pais ou responsáveis da respectiva escola e
fundada há pelo menos seis meses da data da livre negociação.
Art. 3? Recebida a impugnação ou contraproposta, as partes iniciarão, imediatamente, a negociação, cuja conclusão deverá estar terminada no prazo de dez dias úteis.
Parágrafo único. As partes, no encaminhamento da negociação, poderão valer-se de árbitro, escolhido de comum acordo,
cuja decisão terá efeito terminativo.
Art. 4':' Não havendo acordo entre as partes, ou não sendo
escolhido árbitro, a instituição encaminhará, no prazo dequarenta e oito horas, a proposta e a contraproposta acompanhadas
da documentação necessária, à Delegacia do Ministério da Educação no Estado, e, no Distrito Federal, ao Secretário-Executivo do MEC, para exame e decisão, no prazo de dez dias
úteis.
§ 1':' Da decisão caberá recursos sem efeito suspensivo, no
prazo de dez dias:
a) ao Conselho Federal de Educação, quando se tratar de
instituição de terceiro grau;
b) ao Conselho Estadual de Educação com jurisdição sobre
a instituição, nos demais casos.
§ 2? A matéria será decidida pelo Conselho de Educação
respectivo no prazo de dez dias úteis.
§ 3? O Ministro de Estado da Educação, mediante portaria, disporá sobre a estrutura necessária ao exame e à decisão
Col. Leis Rep. Fed. Brasil. Brasília, 182(6, t.ll:3605-3703, nov./dez. 1990.
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da matéria de que trata este artigo, junto às Delegacias e ao
Secretário-Executivo.
§ 4? A decisão retroagirá seus efeitos à data da fixação
provisória e os valores pagos a maior serão compensados, devidamente corrigidos, nos meses subseqüentes.
Art. 5? Os encargos educacionais poderão ser reajustados
durante cada ano letivo:
I - na data-base dos professores e pessoal administrativo
da escola, em caso de acordo, convenção ou dissídio coletivo de
trabalho;
II - em decorrência de ato do Governo, que autorize correção de salários em geral.
Art. 6? Qualquer alteração no valor dos encargos educacionais que não resulte da aplicação do disposto nos arts. I? e
5? somente poderá ocorrer através do processo de livre negociação de que tratam os artigos seguintes.
Art. 7? São partes legítimas na livre negociação:
I - no ensino de terceiro grau:
a) a administração da instituição;
b) o corpo discente respectivo, representado pelo Diretório
Central de Estudantes ou Diretórios Acadêmicos;
II - nas escolas de primeiro e segundo graus e nas préescolas, obedecida a seguinte ordem de prioridade de representação:
a) a administração da instituição;
b) a associação de pais de alunos da escola, devidamente
legalizada;
c) a assembléia geral de pais de alunos;
d) a associação estadual de pais de ai unos ou a federação
de associações de pais de alunos, devidamente regularizadas.

Art. 8? A convocação das partes para o processo de livre
negociação será feita pela instituição de ensino, com antccedência mínima de cinco dias, mediante:
I - convite escrito, com aviso de recebimento, dirigido às
associações de pais, diretórios acadêmicos ou diretórios centrais
de estudantes;
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 182(6, t.1):360S-3703, nov./dez. 1990.
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11 - edital, publicado na imprensa local e convite...circular
encaminhado aos pais, por intermédio dos alunos, convocando a
assembléia geral de pais.
Parágrafo único. O ato de convocação explicitará a data,
horário e local da reunião e o quorum para instalação dos trabalhos.
Art. 9~ As assembléias gerais serão instaladas com a presença de maioria absoluta dos alunos ou responsáveis e deliberação por maioria de votos dos presentes, em votação secreta.
Parágrafo único. Não terão direito a voto os alunos bolsistas custeados pela instituição.
Art. 10. O processo de livre negociação previsto no art. 6?

observará os seguintes trâmites e prazos:
I - até o último dia anterior à data da reunião ou assembléia, as entidades representativas do corpo discente depositarão, na secretaria do estabelecimento escolar, mediante recibo,
as listas nominais dos respectivos representantes;
11 - na reunião ou assembléia, a instituição apresentará
sua proposta, os seus planos de custos, livros de registro de
matrículas visados pela autoridade competente, relação de bolsistas e demais elementos necessários.
Art. 11. Não sendo alcançado o quorum previsto no art. 9?
ou não havendo decisão pela assembléia, a instituição convocará para a negociação, mediante convite escrito, com cinco dias
de antecedência, as associações estaduais ou federais de pais,
devidamente regularizadas.
Art. 12. Encerradas as negociações. não havendo acordo,
a instituição poderá requerer à Delegacia Regional do Ministério da Educação a homologação dos valores pretendidos, apresentando 08 elementos exigidos pelo art. 10, inciso II
Parágrafo único. A decisão do pedido estará sujeita às
normas estabelecidas no art. 4?
Art. 13. Ficam proibidas a suspensão de provas escolares,
a retenção de documentos de transferências ou o indeferimento
das matrículas aos alunos cuja inadimplência não decorrer de
mensalidades cobradas de acordo com esta medida provisória.
Art. 14. As Unidades da Campanha Nacional de Escolas
da Comunidade (Cnec) terão o valor de seus encargos estabeleCol. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 182(6, t.1):360S-37ü3, nov.ldez. 1990.
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ciclos pelas respectivas diretorias e Conselhos Comunitár-ios Cenecistas, integrados pelos sócios e pais de alunos.
Art. 15. As instituições referidas no art. 213 da Constitui·
ção, que descumprirem o disposto nesta medida provisória, é
vedado firmar convênios ou receber recursos públicos.
Art. 16. Aplica-se às instituições que não adotarem os
procedimentos previstos nesta medida provisória o disposto na
Lei n? 8.076111, de 23 de agosto de 1990, que suspendeu a concessão de medidas liminares em mandados de segurança e procedi-

mentos cautelares.
Art. 17. Os reajustes de mensalidades escolares em desacordo com esta medida provisória resultarão em multa a ser
aplicada pela Superintendência Nacional do Abastecimento (Sunab}, nos termos do art. 11, alinea a, da Lei Delegada n? 4121, de
26 de setembro de 1962, com as alterações produzidas pelas Leis
n?s 7.784 131, de 28 de junho de 1989, e 8.035 141, de 27 de abril de
1990.
Parágrafo único. Os proprietários e os administradores da
instituição que for multada respondem solidariamente pelo pagamento da multa, na forma do § 5? do art. 12 da Lei Delegada
n? 4, de 1962, com a redação dada pelo Decreto-Lei n? 422 151, de
20 de janeiro de 1969.
Art. 18. As relações jurídicas decorrentes das Medidas
Provisórias n? s 207 161, de 13 de agosto de 1990, 223171, de 13 de
setembro de 1990, 244 181, de 12 de outubro de 1990, e 265 191, de 14
de novembro de 1990, serão disciplinadas pelo Congresso Nacional, nos termos do disposto no parágrafo único do art. 62 da
Constituição.
(1)

Coleçeo das Leis. Brasília. 182(4):2483, jul./ago. 1990.

(2) Coleçéo das Leis. Brasília, (5):19, jul./set. 1962.

(3) Coíeçeo das Leis. Brasília, 182(3);889, maio./jun. 1989.
(4) Coleção das Leis. Brasília, 182(2, t.1):2ü6, mar.vabr. 1990.
(5) Coteceo das Leis. Brasília, (1):40, jan./mar. 1969.
(6) Coleção das Leis. Brasília, 182(4):2504, jul./ago. 1990.
(7) Coleção das Leis. Brasília, 182(5):2918, set..Zout. 1990.
(8) Coíecso das Leis. Brasília, 182(5):2963, set.vout. 1990.
(9) V. pág. 3613 deste volume.
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Art. 19. Esta medida provisória entra em vigor na data de
sua publicação.
Art. 20. Revogam-se as disposições em contrário, em especial o Decreto-Lei n? 532 1101, de 18 de abril de 1969.
Brasília, 17 de dezembro de 1990; 169? da Independência e
102? da República.
FERNANDO COLLOR
José Luitgard Moura de
Figueiredo

(10) Coleção das Leis. Brasília, (3):27, abr/jun. 1969.
CoL Leis Rep. Ped. Brasil, Brasília, 182(6, t.l):3605-370S, nov./dez. 1990.

DECRETOS LEGISLATIVOS

Faço saber que o CONGRESSO NACIONAL aprovou, nos
termos do art. 49, inciso I, da Constituição, e eu, NELSON
CARNEIRO, Presidente do Senado Federal, promulgo o seguinte
DECRETO LEGISLATIVO N? 40, DE 1990
Aprova o texto do Convênio Comercial,
celebrado entre o Governo da República Fe·
derativa do Brasil e o Governo da República de Cuba, em Brasília, a 16 de outubro de
1989.

Art. I? É aprovado o texto do Convênio Comercial, celebrado entre o Governo da República Federativa do Brasil e o
Governo da República de Cuba, em Brasília, a 16 de outubro de
1989.
Parágrafo único. São sujeitos à aprovação do Congresso
N acional quaisquer atos que possam resultar em revisão do referido convênio, bem como quaisquer ajustes complementares
que, nos termos do art. 49, inciso I, da Constituição Federal,
acarretem encargos ou compromissos gravosos ao patrimônio
nacional.
Art. 2? Este decreto legislativo entra em vigor na data de
sua publicação.
Senado Federal, 5 de novembro de 1990.
SENADOR NELSON CARNEIRO
Presidente

o texto do convênio comercial acompanha a publicação deste decreto legislativo no DCN (Seção II), de 6.11.1990.
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Faço saber que o CONGRESSO NACIONAL "provou, nos
termos do art. 49, inciso I, da Constituição, e eu, NELSON
CARNEIRO, Presidente do Senado Federal, promulgo o seguinte
DECRETO LEGISLATIVO N? 41, DE 1990
Aprova o texto da Convenção sobre o
Comércio de Trigo, que integra o Acordo
Internacional do Trigo - 1986, aprovado
pela Conferência Negociadora do Conselho
Internacional do Trigo - ClT, realizada em
Londres, em março de 1986.

Art. I? É aprovado o texto da Convenção sobre o Comércio de Trigo, que integra o Acordo Internacional do Trigo 1986, aprovado pela Conferência Negociadora do Conselho Internacional do Trigo - CLT, realizada em Londres, em março
de 1986.
Art. 2? Este decreto legislativo entra em vigor na data de
sua publicação.
Senado Federal, 5 de novembro de 1990.
SENADOR NELSON CARNEIRO
Presidente

o

texto da convenção acompanha a publicação deste decreto legislativo no

DCN (Seção Ir), de 6.11.1990.

Faço saber que o CONGRESSO NACIONAL aprovou, nos
termos do art. 49, inciso I, da Constituição, e eu, NELSO CARNEIRO, Presidente do Senado Federal, promulgo o seguinte
DECRETO LEGISLATIVO N? 42, DE 1990
Aprova o texto do Acordo de Coprodução Cinematográfica, celebrado entre
o Governo da República Federativa do Brasil e o Governo da República Popular de
Moçembique, em Maputo, em 1.0 de junho
de 1989.
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Art. I? É aprovado o texto do Acordo de Co-produção Cinematográfica, celebrado entre o Governo da República Federativa do Brasil e o Governo da República Popular de Moçambique, em Maputo, em I? de junho de 1989.
Parágrafo único. São sujeitos à aprovação do Congresso
Nacional quaisquer atos de que possa resultar revisão do acordo, bem como aqueles que se destinem a estabelecer-lhe ajustes
complementares.
Art. 2? Este decreto legislativo entra em vigor na data de
sua publicação.
Senado Federal, 5 de novembro de 1990.
SENADOR NELSON CARNEIRO
Presidente

o texto do

acordo de co-produção acompanha a publicação deste decreto le-

gislativo no DCN (Seção II), de 6.11.1990.

Faço saber que o CONGRESSO NACIONAL aprovou, nos
termos do art. 49, inciso I, da Constituição, e eu, NELSON
CARNEIRO, Presidente do Senado Federal, promulgo o seguinte
DECRETO LEGISLATIVO N? 43, DE 1990
Aprova o texto dos Atos Finais do XIX
Congresso da União Postal Universal, realizado em Hamburgo, República Federal da
Alemanha, em julho de 1984.

Art. I? É aprovado o texto dos Atos Finais do XIX Congresso da União Postal Universal, realizado em Hamburgo, República Federal da Alemanha, em julho de 1984.
Art. 2? Quaisquer atos ou ajustes complementares, de que
possa resultar a revisão ou modificação do presente documento,
são sujeitos à aprovação do Congresso Nacional.
Colo Leis Rep. Fed. Brasil. Brasília. 182(6, t.1):37ü5-3726, nov./dez. 1990.
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Art. 3? Este decreto legislativo entra em vigor na vdata de
sua publicação.
Senado Federal, 8 de novembro de 1990.
SENADOR NELSON CARNEIRO
Presidente

o texto dos atos finais acompanha a publicação deste decreto legislativo no
DCN (Seção Il), de 9.11.1990.

Faço saber que o CONGRESSO NACIONAL aprovou, nos
termos do art. 49, inciso I, da Constituição, e eu, NELSON
CARNEIRO, Presidente do Senado Federal, promulgo o seguinte
DECRETO LEGISLATIVO N? 44, DE 1990

(*1

Aprova o ato que renova a concessão
outorgada à Aecofaha Radiodifusão Ltda.,
para explorar serviço de radiodifusãO sonora em onda média, na Cidade de Riacho de
Santana, Estado da Bahia.

Art. I? É aprovado o ato que renova por dez anos, a partir de 31 de agosto de 1989, á concessão outorgada à Aecofaba
Radiodifusão Ltda., para explorar, sem direito de exclusividade, na Cidade de Riacho de Santana, Estado da Bahia, serviço
de radiodifusão sonora em onda média.
Art. 2? Este decreto legislativo entra em vigor na data de
sua publicação.
Senado Federal, 27 de novembro de 1990.

SENADOR NELSON CARNEIRO
Presidente

(*) Republicado no DO de 6.12.1990 (pág. 3799 deste volume).

Col. Leis "Rep. Fed. Brasil, Brasília, 182(6. t.l):370S-3726, nov./dez. 1990.

3709
Faço saber que o CONGRESSO NACIONAL aprovou, nos
termos do art. 49, inciso XII, da Constituição, e eu, NELSON
CARNEIRO, Presidente do Senado Federal, promulgo o seguinte
DECRETO LEGISLATIVO N? 45, DE 1990
Aprova o texto que renova concessão à
Rádio Cidade AM de Votuporanga Ltâa.,
para explorar serviço de radiodifusão sonora, em onda média, na Cidade de Votuporange, Estado de São Paulo.

Art. I? E aprovada a renovação de concessão à Rádio Cidade AM de Votuporanga Ltda., para explorar, pelo prazo de
dez anos, sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão
sonora em onda média, na Cidade de Votuporanga, Estado de
São Paulo, ato a que se refere o Decreto n? 98.112, de 31 de
agosto de 1989.
Art. 2? Este decreto legislativo entra em vigor na data de
sua publicação.
Senado Federal, 27 de novembro de 1990.

SENADOR NELSON CARNEIRO
Presidente

Faço saber que o CONGRESSO NACIONAL aprovou, nos
termos do inciso XII do art. 4? da Constituição, e eu, NELSON
CARNEIRO, Presidente do Senado Federal, promulgo o seguinte
DECRETO LEGISLATIVO N? 46, DE 1990
Aprova o ato que outorga concessão â
Rádio TV Independência Ltda. para explorar serviço de radiodifusão de sons e imagens (televisão), na Cidade de Toledo, Estado do Paraná.

Art. i? É aprovada a outorga de concessão à Rádio TV Independência Ltda., para explorar, pelo prazo de quinze anos,
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 182(6, t.l):37DS-3726. nov./dez. 1990.
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sem direito a exclusividade, o serviço de radiodifusão Ide sons e
imagens (televisão), na Cidade de Toledo, Estado do Paraná,
ato a que se refere o Decreto n:' 97.812, de 6 de junho de 1989.
Art. 2? Este decreto legislativo entra em vigor na data de
sua publicação.
Senado Federal, 27 de novembro de 1990.
SENADOR NELSON CARNEIRO
Presidente

Faço saber que o CONGRESSO NACIONAL aprovou, nos
termos do inciso XII do art. 49 da Constituição, e eu, NELSON
CARNEIRO, Presidente do Senado Federal, promulgo o seguinte
DECRETO LEGISLATIVO N? 47, DE 1990
Aprova o ato que outorga permissão à
Rádio Esmeralda Ltda. para explorar serviço de radiodifusão sonora em freqüência
modulada, na Cidade de Vacaria, Estado do
Rio Grande do Sul.

Art. I? É aprovado o ato que outorga permissão à Rádio
Esmeralda Ltda., para explorar, pelo prazo de dez anos, sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão sonora em freqüência modulada, na Cidade de Vacaria, Estado do Rio Grande do Sul.
Art. 2? Este decreto legislativo entra em vigor na data de
sua publicação.
Senado Federal, 27 de novembro de 1990.
SENADOR NELSON CARNEIRO
Presidente
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Faço saber que o CONGRESSO NACIONAL aprovou, nos
termos do art. 49, inciso I, da Constituição, e eu, NELSON
CARNEIRO, Presidente do Senado Federal, promulgo o seguinte
DECRETO LEGISLATIVO N? 48, DE 1990
Aprova o texto da Convenção n.o 146 da
Organização Internacional do Trabalho
(OfT) sobre Férias Remuneradas Anuais da
Gente do Mar, adotada em Genebra em
1976, durante a 62.0 Sessão da Conferência
Internacional do Trabalho.

Art. 1? É aprovado o texto da Convenção n? 146 da Organização Internacional do Trabalho (OIT) sobre Férias Remuneradas Anuais da Gente do Mar, adotada em Genebra em 1976,
durante a 62~ Sessão da Conferência Internacional do Trabalho.
Art. 2? Este decreto legislativo entra em vigor na data de
sua publicação.
Senado Federal, 27 de novembro de 1990.
SENADOR NELSON CARNEIRO
Presidente
(*) O texto da convenção acompanha a publicação deste decreto legislativo
no DCN (Seção lI), de 28.11.1990.

Faço saber que o CONGRESSO NACIONAL aprovou, nos
termos do art. 49, inciso XII, da Constituição, e eu, NELSON
CARNEIRO, Presidente do Senado Federal, promulgo o seguinte
DECRETO LEGISLATIVO N? 49, DE 1990
Aprova o texto que outorga concessão à
Organização Kimura-Nakaya de Radiodifusão Ltda. para explorar serviço de radiodifusão sonora, na Cidade de Bastos, Estado
de São Paulo.

Art. I? É aprovada a outorga de concessão à Organização
Kimura-Nakaya de Radiodifusão Ltda., para explorar, pelo praCol. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 182(6, t.l):3705-3726, nov./dez. 1990.
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zo de dez anos, sem direito de exclusividade, serviço ~de radiodifusão sonora em onda média, na Cidade de Bastos, Estado de
São Paulo, ato a que se refere o Decreto n? 97.941, de 11 de julho de 1989.
Art. 2? Este decreto legislativo entra em vigor na data de
sua publicação.
Senado Federal, 27 de novembro de 1990.
SENADOR NELSON CARNEIRO
Presidente

Faço saber que o CONGRESSO NACIONAL aprovou, nos
termos do art. 49, inciso XII, da Constituição, e eu, NELSON
CARNEIRO, Presidente do Senado Federal, promulgo o seguinte
DECRETO LEGISLATIVO N? 50, DE 1990
Aprova o ato que outorga permissão à
Rádio Divínel FM Ltda. para explorar serviço de radiodifusão sonora em freqüência
modulada, na Cidade de Formiga, Estado
de Minas Gerais.

Art. I? É aprovado o ato que outorga permissão à Rádio
Divinal FM Ltda. para explorar, pelo prazo de dez anos, sem
direito de exclusividade, serviço de radiodifusão sonora em freqüência modulada, na Cidade de Formiga, Estado de Minas Gerais.
Art. 2? Este decreto legislativo entra em vigor na data de
sua publicação.
Senado Federal, 29 de novembro de 1990.
SENADOR NELSON CARNEIRO
Presidente
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 182(6, t.l):370S-3726. nov./dez. 1990.
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Faço saber que o CONGRESSO NACIONAL aprovou, nos
termos do art. 49, inciso XII, da Constituição, e eu, NELSON
CARNEIRO, Presidente do Senado Federal, promulgo o seguinte
DECRETO LEGISLATIVO N? 51, DE 1990
Aprova o ato que renova concessão outorgada à Rádio Difusora de Picos Ltda.
para explorar serviço de radiodifusão sonora em onda média, na Cidade de Picos, Es·
tado do Piauí.

Art. I? É aprovado o ato que renova concessão à Rádio
Difusora de Picos Ltda. para explorar serviço de radiodifusão
sonora em onda média, na Cidade de Picos, Estado do Piauí,
ato a que se refere o Decreto n? 98.031, de 8 de agosto de 1989.
Art. 2? Este decreto legislativo entra em vigor na data de
sua publicação.
Senado Federal, 29 de novembro de 1990.

SENADOR NELSON CARNEIRO
Presidente

Faço saber que o CONGRESSO NACIONAL aprovou, nos
termos do art. 49, inciso XII, da Constituição, e eu, NELSON
CARNEIRO, Presidente do Senado Federal, promulgo o seguinte
DECRETO LEGISLATIVO N? 52, DE 1990
Aprova o ato que outorga concessão à
Televisão Pirapitinga Ltda. para exploração do serviço de radiodifusão de sons e
imagens (televisão), na Cidade de Catalão,
Estado de Goiás.

Art. I? É aprovada a outorga de concessão à Televisão Pirapítinga Ltda. para explorar, pelo prazo de quinze anos, sem
direito de exclusividade, o serviço de radiodifusão de sons e
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília. 182(6, t.l):3705-3726, nov./dez. 1990.
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imagens (televisão), na Cidade de Catalão, Estado ,de Goiás, ato
a que se refere o Decreto n? 98.034, de 9 de agosto de 1989.
Art. 2? Este decreto legislativo entra em vigor na data de
sua publicação.
Senado Federal, 29 de novembro de 1990.
SENADOR NELSON CARNEIRO
Presidente

Faço saber que o CONGRESSO NACIONAL aprovou, nos
termos do art. 49, inciso I, da Constituição, e eu, NELSON
CARNEIRO, Presidente do Senado Federal, promulgo o seguinte
DECRETO LEGISLATIVO N? 53, DE 1990
Aprova o texto do Acordo de Cooperação Cultural e Educacional entre o Governo
da República Federativa do Brasil e o: Governo da República do Equador, celebrado
em Quito, em 26 de outubro de 1989.

Art. I? É aprovado o texto do Acordo de Cooperação Cultural e Educacional entre o Governo da República Federativa
do Brasil e o Governo da República do Equador, celebrado em
Quito, em 26 de outubro de 1989.
Art. 2? São sujeitos à aprovação do Congresso Nacional
quaisquer atos que possam resultar em revisão do referido acordo, bem como aqueles que se destinem a estabelecer-lhe ajustes
complementares.
("') O texto do acordo acompanha a publicação deste decreto legislativo no
DCN (Seção II), de 10.12.1990.
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 182(6, t.l):3705-3726, nov./dez. 1990.

3715

Art. 3? Este decreto legislativo e':'tra em vigor na data de
sua publicação.
Senado Federal, 3 de dezembro de 1990.
SENADOR NELSON CARNEIRO
Presidente
(*) O texto do acordo acompanha a publicação deste decreto legislativo no

DCN (Seção II), de 4.12.1990.

Faço saber que o CONGRESSO NACIONAL aprovou, nos
termos do art. 49, inciso I, da Constituição, e eu, NELSON
CARNEIRO, Presidente do Senado Federal, promulgo o seguinte
DECRETO LEGISLATIVO N? 54, DE 1990
Aprova o texto do Acordo sobre Cooperação Cultural celebrado entre o Governo
da República Federativa do Brasil e o Governo da República Democrática Alemã, em
Brasília, a 7 de março de 1990.

Art. I? É aprovado o texto do Acordo sobre Cooperação
Cultural celebrado entre o Governo da República Federativa do
Brasil e o Governo da República Democrática Alemã, em
Brasília, a 7 de março de 1990.
Art. 2? São sujeitos à aprovação do Congresso Nacional
quaisquer atos que possam resultar em revisão do referido acordo, bem como quaisquer ajustes complementares que, nos termos do art. 49, inciso I, da Constituição Federal, acarretem encargos ou compromissos gravosos ao patrimônio nacional.
Art. 3? Este decreto legislativo entra em vigor na data de
sua públícação.
Senado Federal, 7 de dezembro de 1990.
SENADOR NELSON CARNEIRO
Presidente
(*) O texto do acordo acompanha a publicação deste decreto legislativo no
DCN (Seção Ilj, de 10.12.1990.

Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 182(6, t.l):3705-3726, nov./dez. 1990.
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Faço saber que o CONGRESSO NACIONAL aprovou, nos
termos do art. 49, inciso XII, da Constituição, e eu, NELSON
CARNEIRO, Presidente do Senado Federal, promulgo o seguinte
DECRETO LEGISLATIVO N? 55, DE 1990
Aprova o texto que outorga permissão
â. Santa Luzia Comunicação Ltda. para explorar, pelo prazo de dez anos, sem direito
de exclusividade, serviço de radiodifusão
sonora em freqüência modulada, na cidade
de Luziénie, Estado de Goiás.

Art. I? É aprovado o ato que outorga permissão à Santa
Luzia Comunicação Ltda., para explorar, pelo prazo de dez
anos, sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão sonora em freqüência modulada, na cidade de Luziânia, Estado de
Goiás, ato a que se refere a Portaria n? 98, de 24 de julho de
1989.
Art. 2? Este decreto legislativo entra em vigor na data de
sua publicação.
Senado Federal, 7 de dezembro de 1990.
SENADOR NELSON CARNEIRO
Presidente
Faço saber que o CONGRESSO NACIONAL aprovou, nos
termos do art. 49, inciso XII, da Constituição, e eu, NELSON
CARNEIRO, Presidente do Senado Federal, promulgo o seguinte
DECRETO LEGISLATIVO N? 56, DE 1990
Aprova o ato que outorga concessão â.
Rádio Vale do Vasa-Barris Ltda. para explorar, pelo prazo de dez anos, sem direito
de exclusividade, serviço de radiodifusão
sonora em onda média, na cidade de Jeremoebo, Estado da Bahia.

Art. I? É aprovado o ato que outorga concessão à Rádio
Vale do Vasa-Barris Ltda. para explorar, por dez anos, sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão sonora em onda
média, na cidade de J eremoabo, Estado da Bahia.
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 182(6, t.l):3705-3726, nov./dez. 1990.
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Art. 2? Este decreto legislativo entra em vigor navdata de
sua publicação.
Senado Federal, 13 de dezembro de 1990.
SENADOR NELSON CARNEIRO
Presidente
Faço saber que o CONGRESSO NACIONAL aprovou, nos
termos do art. 49, inciso XII, da Constituição, e eu, NELSON
CARNEIRO, Presidente do Senado Federal, promulgo o seguinte
DECRETO LEGISLATIVO N? 57, DE 1990
Aprova o ato que outorga concessão à
Rede Nordeste de Comunicação Ltda. para
explorar, pelo prazo de quinze anos, sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão de sons e imagens (televisão), na cidade
de Caruaru, Estado de Pernambuco.

Art. I? É aprovado o ato que outorga concessão à Rede
Nordeste de Comunicação Ltda. para explorar, pelo prazo de
quinze anos, sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão de sons e imagens (televisão), na cidade de Caruaru, Estado
de Pernambuco, objeto do Decreto nf 98.949, de 15 de fevereiro
de 1990.
Art. 2? Este decreto legislativo entra em vigor na data de
sua publicação.
Senado Federal, 13 de dezembro de 1990.
SENADOR NELSON CARNEIRO
Presidente
Faço saber que o CONGRESSO NACIONAL aprovou, nos
termos do art. 49, inciso XII, da Constituição, e eu, NELSON
CARNEIRO, Presidente do Senado Federal, promulgo o seguinte
DECRETO LEGISLATIVO N? 58, DE 1990
Aprova o ato que outorga concessão à
Rádio Vitória de Batalha Ltde. para explorarserviço de radiodifusão sonora, na Cio
dade de Batalha, Estado do Piauí.
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 182(6, t.l):3705-3726, nov./dez. 1990.
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Art. I? É aprovada a outorga de concessão à Rádio Vitória de Batalha Ltda. para explorar, pelo prazo de dez anos, na
Cidade de Batalha, Estado do Piauí, sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão sonora, em onda média, a que se re·
fere o Decreto n:' 98.141, de 14 de setembro de 1989.
Art. 2? Este decreto legislativo entra em vigor na data de
sua publicação.
Senado Federal, 13 de dezembro de 1990.
SENADOR NELSON CARNEIRO
Presidente

Faço saber que o CONGRESSO NACIONAL aprovou, nos
termos do art. 49, inciso XII, da Constituição, e eu, NELSON
CARNEIRO, Presidente do Senado Federal, promulgo o seguinte
DECRETO LEGISLATIVO N? 59, DE 1990
Aprova o ato que outorga concessão à
Televisã.o Alvorada do Sul Ltâe. para explorar serviço de radiodifusão de sons e
imagens (televisão), na Cidade de Floriano,
Estado do Piauí.

Art. I? Ê aprovada a outorga de concessão à Televisão
Alvorada do Sul Ltda. para explorar, pelo prazo de quinze
anos, na Cidade de Floriano, Estado do Piauí,. sem direito de
exclusividade, serviço de radiodifusão de sons e imagens (televisão), outorga a que se refere o Decreto n:' 98.327, de 24 de outubro de 1989.
Art. 2? Este decreto legislativo entra em vigor na data de
sua publicação.
Senado Federal, 17 de dezembro de 1990.

SENADOR NELSON CARNEIRO
Presidente
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 182(6, t.l):37D5-3726, nov./dez. 1990.
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Faço saber que o CONGRESSO NACIONAL aprovou, nos
termos do art. 49, inciso I, da Constituição, e eu, NELSON
CARNEIRO, Presidente do Senado Federal, promulgo o seguinte

DECRETO LEGISLATIVO N? 60, DE 1990
Aprova o texto da Convenção celebrada entre o Governo da República Federativa do Brasil e o Governo do Reino dos
Países Baixos, Destinada 8 Evitar a Dupla
Tributação e Prevenir a Evasão Fiscal em
Matéria de Impostos sobre a Renda, firmada em Brasília, a 8 de março de 1990.

Art. I? É aprovado o texto da Convenção celebrada entre
o Governo da República Federativa do Brasil e o Governo do
Reino dos Paises Baixos, Destinada a Evitar a Dupla Tributação e Prevenir a Evasão Fiscal em Matéria de Impostos sobre a
Renda, firmada em Brasília, a 8 de março de 1990.
Parágrafo único. São sujeitos à aprovação do Congresso
Nacional quaisquer atos que possam resultar em revisão da referida convenção, bem como quaisquer ajustes complementares
que, nos termos do art. 49, inciso I, da Constituição Federal,
acarretem encargos ou compromissos gravosos ao patrimônio
nacional.
Art. 2? Este decreto legislativo entra em vigor na data de
sua publicação.
Senado Federal, 17 de dezembro de 1990.
SENADOR NELSON CARNEIRO
Presidente

(.) O texto da convenção acompanha a publicação deste decreto legislativo
no DCN (Seção Hl, de 18.12.1990.
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 182(6, t.1):3705-3726, nov./dez. 1990.
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Faço saber que o CONGRESSO NACIONAL aprovou, nos
termos do art. 49, inciso I, da Constituição, e eu, NELSON
CARNEIRO, Presidente do Senado Federal, promulgo o seguinte

DECRETO LEGISLATIVO N? 61, DE 1990
Aprova o texto do Acordo de Cooperação Mútua entre os Governos da República
Federativa do Brasil e dos Estados Unidos
da América para a Redução de Demanda,
Prevenção do Uso Indevido e Combate à
Produção e ao Tráfico de Drogas, assinado
em Brasília, em 3 de setembro de 1986.

Art. I? É aprovado o texto do Acordo de Cooperação Mútua entre os Governos da República Federativa do Brasil e dos
Estados Unidos da América para a Redução de Demanda, Prevenção do Uso Indevido e Combate à Produção e ao Tráfico de
Drogas, assinado em Brasília, em 3 de setembro de 1986.
Art. 2? São sujeitos à aprovação do Congresso Nacional
quaisquer atos que possam resultar em revisão do presente
acordo.
Art. 3? Este decreto legislativo entra em vigor na data de
sua publicação.
Senado Federal, 18 de dezembro de 1990.
SENADOR NELSON CARNEIRO
Presidente

o texto do acordo acompanha a publicação deste decreto legislativo no
DCN (Seção rn, de 19.12.1990.
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 182(6, t.l):3705-3726, nov.Zdez. 1990.
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Faço saber que o CONG'RESSO NACIONAL aprovou, e eu,
NELSON CARNEIRO, Presidente do Senado Federal, nos termos do art. 48, item 28, do Regimento Interno, promulgo o seguinte

DECRETO LEGISLATIVO N? 62, DE 1990
Dispõe sobre a remuneração do Presídente da República e do Vice-Presidente da
República.

Art. I? Ficam estabelecidos, como remuneração mensal,
para o presente exercício, os seguintes valores:
I - para o Presidente da República: Cr$700.000,00 (setecentos mil cruzeiros);

11 - para o Vice-Presidente da República: Cr$500.000,00
(quinhentos mil cruzeiros).
Parágrafo único. Para os efeitos deste decreto legislativo,
considera-se remuneração mensal a soma dos valores percebidos em espécie, a qualquer título, excetuadas as diárias e ajudas de custo em razão de mudança de sede.
Art. 2? Os valores fixados no artigo anterior serão reajustados nas mesmas datas, observados os mesmos índices adotados para os servidores da União.

Art. 3? As despesas decorrentes da execução deste decreto
legislativo correrão à conta de dotações consignadas no Orçamento Geral da União.
Art. 4? Este decreto legislativo entra em vigor na data de
sua publicação.
Art. 5? Revogam-se as disposições em contrário.
Senado Federal, 19 de dezembro de 1990.

SENADOR NELSON CARNEIRO
Presidente
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 182(6, t.l):3705-3726, nov.Zdez. 1990.
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Faço saber que o CONGRESSO NACIONAL aprovou, e eu,
NELSON CARNEIRO, Presidente do Senado Federal, nos termos do art. 48, item 28, do Regimento Interno, promulgo o seguinte
DECRETO LEGISLATIVO N? 63, DE 1990
Dispõe sobre a remuneração do Presidente da República, do Vice-Presidente da
República e dos Ministros de Estado para o
próximo exercício financeiro.

Art. I? A remuneração do Ministro de Estado em janeiro
de 1991 é de Cr$950.000,00 (novecentos e cinqüenta mil cruzeiros) e será reajustada nas mesmas bases e datas concedidas, a
partir de I? de fevereiro de 1991, aos servidores públicos da
União.
Art. 2? A remuneração do Presidente e do Vice-Presidente
da República terá como base a vigente em dezembro de 1990,
reajustada pelos mesmos índices atribuídos aos servidores civis
da União, a partir de janeiro de 1991.
Art. 3? Este decreto legislativo entra em vigor na data de
sua publicação.
Art. 4? Revogam-se as disposições em contrário.
Senado Federal, 19 de dezembro de 1990.
SENADOR NELSON CARNEIRO
Presidente
Faço saber que o CONGRESSO NACIONAL aprovou e eu,
NELSON CARNEIRO, Presidente do Senado Federal, nos termos do art. 48, item 28, do Regimento Interno, promulgo o seguinte
DECRETO LEGISLATIVO N? 64, DE 1990
Dispõe sobre a remuneração dos membros do Congresso Nacional para a legislatura de 1991 a 1995.
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 182(6, t.1):37D5-3726, nov./dez. 1990.
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Art. I? A remuneração mensal dos membros do Congresso
N acíonal, a viger na legislatura a iniciar-se a L? de fevereiro de
1991, constituir-se-á de:
I - subsídio, que é a retribuição devida mensalmente ao
deputado federal e ao senador, a partir da posse, pelo exercício
do mandato parlamentar;
II - representação, devida mensalmente ao parlamentar e
destinada a compensar as despesas pessoais.
Art. 2? O subsídio e a representação são fixados pelos valores vigentes em dezembro de 1990.
Art. 3? É devida ao parlamentar, no início e no final de
cada sessâo legislativa, ajuda de custo correspondente ao valor
do subsídio.
Art. 4? O Imposto de Renda incidirá sobre todos os valores previstos neste decreto legislativo, pagos em espécie na forma da lei.
Art. 5? A cada sessão deliberativa ordinária, a que faltar
injustificadamente, o parlamentar deixará de perceber um trinta
avos do subsídio e da representação.
Art. 6? O suplente convocado receberá, a partir da posse,
a remuneração a que tiver direito o parlamentar em exercício.
Parágrafo único. O valor correspondente à ajuda de custo
não será devido ao suplente reconvocado na mesma sessão legislativa.
Art. 7? Os valores da remuneração dos deputados federais
e senadores serão reajustados, uniformemente, por atos das respectivas Mesas, na mesma data e no mesmo percentual fixado
para os servidores da União.
Art. 8? As contribuições devidas ao Instituto de Previdência dos Congressistas pelos segurados e a patronal devida pelo
Senado Federal e pela Câmara dos Deputados serão calculadas
sobre o subsídio.
§ I? As pensões do Instituto de Previdência dos Congressistas serão calculadas tomando-se por base o subsídio estabelecido neste decreto legislativo, observada a legislação em vigor.
§ 2? As Mesas do Senado Federal e da Câmara dos Deputados deverão alocar em seus orçamentos recursos próprios paCol. Leis Rep. Fed. BrasilcBrasília, 182(6, t.l):3705-3726, nov.Zdea. 1990.
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ra atendimento das despesas decorrentes da aplicação deste artigo.
Art. 9? Ficam extintas quaisquer remunerações acessórias, pagas em espécie, não previstas neste decreto legislativo.
exceto a correspondente ao auxflio-moradia, enquanto persistir
o déficit de imóveis funcionais.
Art. 10. Este decreto legislativo entra em vigor na data de
sua publicação.
Senado Federal, 19 de dezembro de 1990.

SENADOR NELSON CARNEIRO
Presidente
Faço saber que o CONGRESSO NACIONAL aprovou, nos
termos do art. 49, inciso XII, da Constituição, e eu, NELSON
CARNEIRO, Presidente do Senado Federal, promulgo o seguinte
DECRETO LEGISLATIVO N? 65, DE 1990
Aprova o ato que outorga permissão à
Fundação Educacional, Cultural e Aeeíetencial de Pinheiro (Fecap), para executar,
pelo prazo de dez anos, sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão sonora
em freqüência modulada, com fins exclusivamente educativos, na Cidade de Pinheiro, Estado do Maranhão.

Art. 1? É aprovado o ato que outorga permissão à Fundação Educacional, Cultural e Assistencial de Pinheiro (Fecap),
para executar, pelo prazo de dez anos, sem direito de exclusividade, e com fins exclusivamente educativos, serviço de radiodifusão sonora em freqüência modulada, na Cidade de Pinheiro,
Estado do Maranhão, ato a que se refere a Portaria n? 172, de
21 de setembro de 1989.
Art. 2? Este decreto legislativo entra em vigor na data de
sua publicação.
Senado Federal, 18 de dezembro de 1990.
SENADOR NELSON CARNEIRO
Presidente
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasilia, 182(6, t.1):3705-3726, nov./dez. 1990.
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Faço saber que o CONGRESSO NACIONAL aprovou, e eu,
NELSON CARNEIRO, Presidente do Senado Federal, nos termos do art. 48, item 28 do Regimento Interno, promulgo o seguinte
DECRETO LEGISLATIVO N? 66, DE 1990
Ratifica, nos termos do art. 36 do Ato
das Disposições Constitucionais Transitórias. os fundos que menciona.

Art. I? São ratificados, o Fundo Federal Agropecuário
(FFAP), instituído pela Lei Delegada n? 8(11, de 11 de outubro
de 1962, o Fundo Geral do Cacau (Fungecau), criado pelo Decreto n? 86.179 (2) , de 6 de julho de 1981, o Fundo de Eletrificação
Rural de Cooperativas (Fuer), instituído pelo Decreto n:'
67.052(31, de 13 de agosto de 1970, o Fundo Nacional de Cooperativismo (Funacoop), instituído pelo Decreto-Lei n? 59(41, de 21
de novembro de 1966, o Fundo Nacional de Ação Comunitária
(Funac), instituído pelo Decreto n:' 91.970(5), de 22 de novembro
de 1985 e o Fundo Especial para Calamidades Públicas (Puncap], instituído pelo Decreto-Lei n:' 950(6), de 13 de outubro de
1969.
Art. 2? Este decreto legislativo entra em vigor na data de
sua publicação.
Senado Federal, 18 de dezembro de 1990.
SENADOR NELSON CARNEIRO
Presidente
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Coleção
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das
das
das
das
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Leis.
Leis.
Leis.
Leis.
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Faço saber que o CONGRESSO NACIONAL aprovou, nos
termos do art. 49, inciso XII, da Constituição, e eu, NELSON
CARNEIRO, Presidente do Senado Federal, promulgo o seguinte
DECRETO LEGISLATIVO N? 67, DE 1990
Aprova os atos que outorgam permissão às Rádio Sombrio FM Ltda. e Mampituba FM Stéreo Ltda. para explorarem serviço de radiodifusão sonora, na Cidade de
Sombrio, Estado de Santa Catarina.

Art. I? São aprovados os atos a que se referem as Portarias nrs 26 e 27, de 1? de fevereiro de 1990, do Ministro de Estado das Comunicações, que outorgam permissão à Rádio Sombrio FM Ltda. e à Mampituba FM Stéreo Ltda. para explorarem, pelo prazo de dez anos, sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão sonora em freqüência modulada, na Cidade
de Sombrio, Estado de Santa Catarina.
Art. 2? Este decreto legislativo entra em vigor na data de
sua publicação.
Senado Federal, 18 de dezembro de 1990.
SENADOR NELSON CARNEIRO
Presidente
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RESOLUÇÚES

Faço saber que o SENADO FEDERAL aprovou, e eu,
NELSON CARNEIRO, Presidente, nos termos do art. 48, item
28, do Regimento Interno, promulgo a seguinte
RESOLUÇAO N? 46, DE 1990 (')
Autoriza, em caráter excepcional e temporário, o Governo do Estado de Minas Gerais a emitir e a colocar em mercado
18.104.135 Letras Financeiras do Tesouro
do Estado de Minas Gerais (LFT-MGJ.

Art. I? É o Governo do Estado de Minas Gerais, nos termos do art. 9? da Resolução n:' 94, de 15 de dezembro de 1989,
do Senado Federal, autorizado a emitir e a colocar no mercado
um montante de Letras Financeiras do Tesouro do Estado de
Minas Gerais (LFT-MG), necessário ao giro de 18.104.135 (LFTMG), vencidas em I? de junho de 1990.
Parágrafo único. A emissão e colocação dos títulos a que
se referem este artigo serão efetuadas com observância das seguintes condições básicas:
a) quantidade: a ser definida na data de resgate dos títulos
a serem substituídos, deduzida a parcela de doze por cento ao
ano, a título de juros reais;
b) modalidade: nominativa-transferível;
c) rendimento: igual ao das Letras Financeiras do Tesouro
Nacional (mesma taxa referencial);
(*) Por lapso esta resolução foi publicada no DO de 9.11.1990, pág. 21344,
com o título Decreto Legislativo n:' 46. Republicada no DO de 12.11.1990 (pág.
3799 deste volume).
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d) prazo: 1.826 dias;
e) valor nominal: Cr$I,OO (um cruzeiro);
f) características dos títulos que estão sendo substituídos:

Vencimentos
I? .1.90
15.1.90
I? .2.90
15.2.90
I? .3.90
15.3.90
I? .4.90
15.4.90
1?5.90
15.5.90
I? .6.90

Quantidade
18.047.385
12.728
18.096.873
2.134
17.983.467
2.455
18.056.561
2.875
20.718.803
2.813
18.101.322
Total
111.027.416
g) previsão de colocações e vencimentos dos títulos a serem
emitidos:
Colocações
Vencimentos
Data-Base
I? .1.90
I? .1.95
I? .1.90
I? .2.90
I? .2.95
I? .2.90
I? .3.90
I? .3.95
I? .3.90
I? .4.90
I? .4.95
I? .4.90
I? .5.90
I? .5.95
I? .5.90
I? .6.90
I? .6.95
I? .6.90
h) forma de colocação: através de ofertas públicas nos termos da Resolução n? 565, de 20 de setembro de 1979, do Banco
Central do Brasil;
i) autorização legislativa: Leis n?s 9.589, de 9 de junho de
1988 e 10.094, de 29 de dezembro de 1989; Decreto n:' 29.200, de
19 de janeiro de 1990.
Art. 2? A autorização de que trata esta resolução deverá
ser exercida até o dia 31 de dezembro de 1990.
Art. 3? Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.
Senado Federal, 8 de novembro de 1990.
SENADOR NELSON CARNEIRO
Presidente
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Faço saber que o SENADO FEDERAL aprovo 1), e eu,
MENDES CANALE, Primeiro Secretário, no exercício da Presidência, nos termos do art. 48, item 28, do Regimento Interno,
promulgo a seguinte
RESOLUÇÃO N? 47, DE 1990
Autoriza o Governo do Estado de Santa
Catarina a celebrar opereçõo de compra e
venda com financiamento externo junto à
empresa ML W Intermed-export-import, da
República Democrática Alemã, no valor de
CL$-RDA 8.259.367,50 (oito milhões, duzentos e cinqüenta e nove mil, trezentos e sessenta e sete dólares convênio e cinqüenta
centavos).

Art. I? É o Governo do Estado de Santa Catarina, nos
termos do art. 7? da Resolução n:' 94, de 15 de dezembro de
1989, do Senado Federal, autorizado a contratar operação de financiamento junto à MLW Intermed-export-import, da República Democrática Alemã, no valor de CL$-RDA 8.259.367,50 (oito
milhões, duzentos e cinqüenta e nove mil, trezentos e sessenta e
sete dólares convênio e cinqüenta centavos).
Art. 2? A operação destina-se à compra financiada de
equipamentos médico-hospitalares para a execução do Plano de
Modernização de Organismos de Administração Pública do Estado.
Art. 3? A operação deverá obedecer às seguintes condições básicas:
a) juros: 6,5% ao ano sobre o saldo devedor;
bl pagamentos: 1 - do principal: 7% de sinal, até sessenta
dias após a emissão das guias de importação;
1.1 3% do valor de cada embarque contra a apresentação
dos documentos de embarque;
1.2 90% do valor de cada embarque em quinze pagamentos
semestrais, vencendo o primeiro doze meses após o embarque;
2. dos juros: em dezesseis pagamentos semestrais, vencendo o primeiro seis meses após a data de embarque.
Art. 4? A autorização de que trata esta resolução deverá
ser exercida no prazo de doze meses a contar de' sua publicação.
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 182(6, t.1):3727·3794, nov./dez. 1990.
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Art. 5? Esta resolução entra em vigor na data, de sua publicação.
Senado Federal, 20 de novembro de 1990.
SENADOR MENDES CANALE
Primeiro Secretário, no exercício
da Presidência
Faço saber que o SENADO FEDERAL aprovou, e eu,
IRAM SARAÍVA, 1? Vice-Presidente, no exercício da Presidência, nos termos do art. 48, item 28, do Regimento Interno, promulgo a seguinte
RESOLUÇAO N? 48, DE 1990 I*l
Dispõe sobre 8 realização de concurso
público para o preenchimento do Quadro de
Pessoal da Cámara Legislativa do Distrito
Federal, e dá outras providências.

Art. I? No prazo máximo de cinco meses, a contar da instalação da Câmara Legislativa do Distrito Federal, será realizado concurso público de provas, ou de provas e títulos, para o
preenchimento de seu Quadro de Pessoal.
Parágrafo único. Caberá à Câmara Legislativa assumir todas as responsabilidades para efetivação do concurso, a partir
da data de instalação.
Art. 2? A Câmara Legislativa poderá solicitar que servidores do Senado Federal, da Câmara dos Deputados, da Administração Pública direta e indireta, do Distrito Federal, sejam
colocados a sua disposição.
Parágrafo único. É vedado, por qualquer forma, o aproveitamento, a transformação ou a transposição de cargos e empregos dos servidores referidos neste artigo e no anterior para o
Quadro de Pessoal da Câmara Legislativa do Distrito Federal.
Art. 3? As despesas decorrentes desta resolução correrão
à conta do Orçamento do Distrito Federal para o exercício financeiro de 1991.
(*) Republicada no DO de 29.11.1990 (pág. 3802 deste volume).
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Art. 4? Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.
Senado Federal, 23 de novembro de 1990.
SENADORIRAM SARAIVA
I? Vice-Presidente, no exercício
da Presidência.
Faço saber que o SENADO FEDERAL aprovou, e eu,
IRAM SARAIVA, I? Vice-Presidente, no exercício da Presidência, nos termos do art. 48, item 28, do Regimento Interno, promulgo a seguinte
RESOLUÇÃO N? 49, DE 1990
Estabelece normas para li posse dos
Deputados Distritais, para a solenidade de
posse do Governador e Vice-Governador do
Distrito Federal, eleitos a 3 de outubro de
1990, regula a eleição da Mesa da Câmara
Legislativa do Distrito Federal e dá outras
providências.

Seção I
Da Instalação da Câmara Legislativa
Art. I? A instalação da Câmara Legislativa do Distrito
Federal dar-se-á com a posse dos Deputados Distritais eleitos a
3 de outubro de 1990.
Parágrafo único. A posse realizar-se-á perante a Mesa do
Senado Federal, em sessão preparatória realizada no dia I? de
janeiro de 1991, às dez horas, em local previamente determinado
em edital pelo Presidente do Senado Federal, obedecidas as seguintes formalidades:
I - apresentação à Secretaria-Geral da Mesa do Senado Federal, no período de 17 a 20 de dezembro de 1990, de diploma expedido pela Justiça Eleitoral, a ser publicado no Diário
do Congresso Nacional (Seção Il]:
II - preenchimento de formulário com a declaração de
filiação partidária e nome parlamentar. que figurarão nos registros e publicações da Câmara Legislativa;
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III - realização da sessão preparatorra, com qualquer
número de Deputados Distritais presentes;
IV - prestação, pelo Deputado Distrital mais jovem entre os presentes, do seguinte compromisso:
«Prometo cumprir a Constituição Federal e a Lei Orgânica a ser elaborada e aprovada pela Câmara Legislativa,
que ora se instala, observar as leis, desempenhar fiel e
lealmente o mandato que o povo me conferiu e trabalhar
pelo progresso do Distrito Federal»;
V - chamada, pelo Primeiro Secretário da Mesa do Senado Federal, de cada um dos eleitos que, solenemente, declarará: «Assim o prometo»:
VI - fala do Presidente da sessão declarando instalada a
Câmara Legislativa do Distrito Federal e convite ao Deputado
Distrital mais idoso para ocupar a Presidência da sessão.
VII - retirada dos membros da Mesa do Senado Federal
que irão ocupar, no Plenário, os lugares a eles reservados;
VIII - convocação da Câmara para sessão legislativa de
posse do Governador e Vice-Governador do Distrito Federal;
IX - encerramento da sessão.

Seção II
Da Posse do Governador e do Vice-Governador
Art. 2? O Governador e o Vice-Governador do Distrito Federal, eleitos a 3 de outubro der 1990, tomarão posse no dia I?
de janeiro de 1991, às dezesseis horas, perante a Câmara Legislativa do Distrito Federal.
§ I? A sessão de posse terá caráter solene e se realizará
com qualquer número.
§ 2? Integrarão a Mesa, como Presidente, o mais idoso
dos Deputados Distritais, quatro Deputados Distritais de coligação ou partido diferentes e, mediante convite, o Presidente do
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios.
§ 3? Aberta a sessão, o Presidente declarará a sua finalidade e designará comissão, integrada por três Deputados Distritais de partidos diferentes, que receberá os empossandos no
edifício e os conduzirá a lugar previamente determinado, suspendendo, em seguida, a sessão.
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§ 4? Reaberta a sessão, os empossandos serão Introduzidos no plenário pela comissão designada, indo ocupar, na Mesa,
os lugares a eles destinados.
§ 5? O Governador eleito, ao ser empossado. prestará o seguinte compromisso:
«Prometo cumprir a Constituição Federal, manter, defender e cumprir a Lei Orgânica a ser elaborada e aprovada por esta Câmara Legislativa, observar as leis, servir

com lealdade e dedicação ao povo brasiliense, promovendo
o bem geral e o progresso do Distrito Federal».
§ 6? Cumprido o disposto no parágrafo anterior, o Presidente proclamará empossado o Governador do Distrito Federal
e, observadas as mesmas formalidades, será empossado o ViceGovernador.
§ 7? O Presidente designará um dos componentes da Mesa
para proceder à leitura do termo de posse, que será assinado pelos empossados e demais componentes da Mesa.
§ 8? Ao Governador poderá ser concedida a palavra para
se dirigir à Câmara Legislativa e ao povo do Distrito Federal.
§ 9? O Presidente encerrará a sessão, convocando a Câmara Legislativa para sessão preparatória a realizar-se no dia seguinte, destinada à eleição dos membros de sua Mesa Diretora.
Seçêo III
Da Eleição da Mesa
Art. 3? A Mesa da Câmara Legislativa do Distrito Federal
será integrada por um Presidente, um Vice-Presidente, um Primeiro, um Segundo e um Terceiro Secretários.
§ I? OS Secretários substituirão, sucessivamente, o Presidente na ausência do Vice-Presidente, e serão substituídos por
um Primeiro e um Segundo Suplentes.
§ 2? Os membros da Mesa serão eleitos para mandato de
dois anos, vedada a recondução para o mesmo cargo na eleição
imediatamente subseqüente (Constituição, art. 57, § 4?, combinado com o art. 32, in fine).
§ 3? A eleição dos membros da Mesa será feita por maioria de votos, presente a maioria da composição da Casa, obedecidas as seguintes normas:
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I - presidirá a sessão preparatória o mais idoso dos Deputados Distritais, que convidará, dentre os membros da Câmara Legislativa, dois escrutinadores de partidos diferentes, para
comporem a Mesa;
II - a eleição far-se-á em dois escrutínios secretos,
destinando-se, o primeiro, à eleição do Presidente e do VicePresidente e o segundo, à dos Secretários e seus Suplentes;
IH - a eleição, em cada escrutínio, será feita com cédulas
uninominais, contendo a indicação do cargo a preencher e colocadas numa mesma sobrecarta, de cor e tamanho uniformes;
IV - ao ser chamado, o Deputado Distrital depositará a
sobrecarta em uma urna colocada no plenário. à vista da Mesa,
votando os membros desta em último lugar;
V - na apuração, os escrutinadores farão, preliminarmente, a separação das cédulas referentes ao mesmo cargo,
passando-as ao Presidente que as lerá uma a uma, anotando, os
escrutinadores, o resultado;
VI - terminada a apuração, o Presidente proclamará o resultado e convidará o Presidente eleito a ocupar o seu lugar à
Mesa, a fim de dirigir o processo de eleição dos Secretários e
seus Suplentes;
VII - proclamado o resultado da eleição, será encerrada a
sessão.
§ 4? Se na eleição não for alcançado o quorum estabelecido no parágrafo anterior, repetir-se-á o e-scrutínio uma segunda
e, se necessário, uma terceira vez, sendo, no terceiro escrutínio,
proclamado eleito o candidato que obtiver maior número de votos.

Seção IV
Da Remuneração

Subseção I
Da Remuneração do Governador, Vice-Governador
e Secretários de Governo
Art. 4? Obedecido o disposto no § 2? deste artigo, são fixadas a remuneração e a verba de representação do Governador
Co!. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 182(6, t.l):3727-3794, nov./dez. 1990.
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do Distrito Federal, no período de I? de janeiro de 1991 a 31 de
dezembro de 1994, em valores equivalentes aos efetivamente

percebidos, em 31 de dezembro de 1990, pelo atual Governador.
§ I? Aplica-se à remuneração e à verba de representação
do Vice-Governador e dos Secretários de Governo do Distrito
Federal, e dos cargos a estes equivalentes, o disposto no caput
deste artigo. tomando-se como parâmetro os valores devidos.
em dezembro de 1990, respectivamente, ao Vice-Governador e
Secretários de Governo.
§ 2? A remuneração e a verba de representação de que trata este artigo serão reajustadas nas mesmas datas e nos mesmos índices estabelecidos para os vencimentos dos servidores
do Governo do Distrito Federal.
Subseção II

Da Remuneração dos Membros da Câmara Legislativa
Art. 5?

A remuneração mensal dos membros da Câmara

Legislativa do Distrito Federal, constituída de subsídio e representação devidos a partir da posse, é correspondente a dois terços dos valores estabelecidos para o subsídio e a representação
dos Deputados Federais na próxima Legislatura.
§ I? Salvo os casos de missão oficial, é vedado o pagamento ao Deputado Distrital de qualquer vantagem pecuniária,
como ajuda de custo, gratificação ou ressarcimento de despesas
com locomoção ou moradia.
§ 2? Os valores da remuneração mensal dos Deputados
Distritais serão reajustados, por ato da Mesa, nas mesmas datas e nos mesmos índices fixados para os Deputados Federais.
Seção V

Da Cãmara Legislativa
Subseção I

Do Funcionamento
Art. 6? A primeira sessão legislativa da primeira legislatura da Câmara Legislativa do Distrito Federal iniciar-se-á no
dia I? de janeiro de 1991.
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Art. 7? A Câmara Legislativa realizará suas sessões ordinárias de segunda a sexta-feira, em horário a ser estabelecido
por ato da Mesa, presente no recinto pelo menos um terço de
seus membros.
Art. 8? Poderá ser realizada sessão extraordinária, em dia
e horário diversos dos fixados para as sessões ordinárias, por
convocação do Presidente ou a requerimento de um terço dos
membros da Câmara Legislativa.

Subseção II
Das Comissões

Art. 9? As proposições submetidas à deliberação da Câmara Legislativa serão instruídas, para esclarecimento do Plenário, conforme o assunto nelas tratado, com parecer das Comissões de Constituição e Justiça, de Assuntos Sociais e de Assuntos Econômicos, integradas. cada uma destas, por sete membras.
§ I? Na const.ituíção das comissões obedecer-se-á, tanto
quanto possível, o critério da proporcionalidade partídáría ou
dos blocos parlamentares, sendo a indicação dos membros feita
pela respectiva bancada e sua designação pelo Presidente da
Mesa.
§ 2? O Presidente, o Vice-Presidente e o Primeiro Secretário da Mesa não poderão integrar as comissões previstas neste
artigo, cabendo ao Presidente despachar as proposições à comissão que julgue pertinente para o seu exame e parecer.
Subseção III

Da Tramitação das Proposições
Art. 10. Lida em plenário, a proposição será despachada
às comissões competentes, abrindo-se o prazo de cinco dias
úteis, contados da distribuição de avulsos. para a apresentação
de emendas perante a primeira comissão a que for distribuída.
§ I? Uma vez instruída com parecer das comissões. a proposição será submetida a dois turnos de discussão e votação.
§ 2? A discussão se encerrará após falar o último orador
inscrito, podendo encaminhar a votação até sete Deputados.
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§ 3? As votações serão feitas pelo processo nominal ostensivo, sendo secreta a votação nos casos de escolha de autoridade ou em virtude de requerimento aprovado pelo Plenário.
§ 4? As deliberações serão tomadas por maioria de votos,
presente a maioria da composição da Câmara Legislativa.

§ 5? O Presidente votará como qualquer Deputado. Resultando empate será feita nova votação e, persistindo o mesmo resultado, o Presidente, na votação ostensiva, exercerá o voto de
desempate.
§ 6? Na votação secreta, havendo empate, repetir-se-á a
votação até que se dê o desempate.

Seção VI
Das Disposições Gerais

Art. 11. Além das disposições desta resolução e até que a
Câmara Legislativa fixe disposições próprias que possibifitem o
seu normal funcionamento, a Mesa Diretora, ouvido o Plenário,
poderá aplicar, no que couber, as normas estabelecidas na Resolução n? 157, de 1988, do Senado Federal e em seu Regimento
Interno.
Art. 12. O Senado Federal encaminhará à Câmara Legislativa do Distrito Federal, logo após sua instalação, as matérias
que, em virtude do disposto no § I? do art. 16 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, estejam, ali, em tramitação.
Art. 13. Para organizar as sessões, a serem realizadas no
dia I? de janeiro de 1991, a Mesa do Senado Federal designará
servidores de sua Secretaria.

Art. 14.
blicação.

Esta resolução entra em vigor na data de sua pu-

Senado Federal, 23 de novembro de 1990.
SENADOR IRAM SARAIVA
I? Vice-Presidente, no exercício
da Presidência
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Faço saber que o SENADO FEDERAL aproôou, e eu,
POMPEU DE SOUSA, Terceiro Secretário, no exercício da Presidência, promulgo a seguinte
RESOLUÇÃO N? 50, DE 1990
Dá nova redação ao art. 16 da Resolução n? 94(1), de 15 de dezembro de 1989.

Art. 1?

O art. 16 da Resolução n? 94, de 15 de dezembro de

1989, passa a vigorar com a seguinte redação:

«Art. 16. Esta resolução terá validade até 7 de dezembro de 1990.»
Art. 2? Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.
Senado Federal, 29 de novembro de 1990.
SENADOR POMPEU DE SOUSA
Terceiro Secretário, no exercício
da Presidêncía
Faço saber que o SENADO FEDERAL aprovou, e eu,
NELSON CARNEIRO, Presidente, nos termos do art. 48, item
28, do Regimento Interno, promulgo a seguinte
RESOLUÇÃO N? 51, DE 1990
Autoríza o Governo do Estado da Bahia a emitir um total de 14.103.560.700 de
Letras Financeiras do Tesouro do Estado
da Bahia (LFTBA), com temporária elevação do limite fixado no art. 3?, I, da Resolução n? 94, de 1989, do Senado Federal.

Art. 1? É O Governo do Estado da Bahia autorizado, nos
termos do que estabelece o art. 7? da Resolução n? 94, de 1989,
do Senado Federal, a elevar temporariamente, em até seis por
cento, o limite fixado no art. 3?, I, daquela resolução, mantidos
inalterados os demais limites.
(1) Coleção das Leis. Brasília, 181(6, t.l):3300, nov./dez. 1989.
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Art. 2~ E o Governo do Estado da Bahia autorizado, nos
termos do que estabelece o art. 9~ da Resolução n~ 94, de 1989,
do Senado Federal, a emitir, mediante registro no Banco Central do Brasil, o total de 14.103.560.700 (quatorze bilhões, cento
e três milhões, quinhentos e sessenta mil e setecentos) de Letras
Financeiras do Tesouro do Estado da Bahia (LFTBA), equivalentes a Cr$14.103.560.700,00 em 16 de novembro de 1990, mediante atualização do limite de 21.000.000 de Obrigações do Tesouro da Bahia (OTBA), fixado em outubro de 1987, com vistas
ao saneamento das finanças do Estado e ajuste no fluxo de caixa, sem que se inviabilize o bom andamento de projetos e programas.

Parágrafo único. A emissão e a colocação dos títulos a que
se refere este artigo serão efetuadas com observância das seguintes condições básicas:
a) valor nominal unitário: Cr$I,OO cada, em 16 de novembro
de 1990;
b) modalidade: nominativa-transferível;
c) prazo de resgate: de treze a quarenta e oito meses;
d) rendimentos: igual ao das Letras Financeiras do Tesouro
Nacional, observado o critério estabelecido pelo Decreto Estadual n~ 2.444, de 29 de maio de 1989;
e) forma de colocação: através de ofertas públicas, nos termos da Resolução n? 565, de 1979, do Banco Central do Brasil;
f) colocação dos títulos: 10.103.560.700 (LFTBA) em dezembro de 1990, 2.000.000.000 (LFTBA) em janeiro de 1991 e
2.000.000.000 (LFTBA) em fevereiro de 1991;
g) vencimento dos títulos: a partir de 15 de janeiro de 1992,
sendo o da última parcela de 500.000.000 (LFTBA) em 15 de dezembro de 1994.
Art. 3~ A presente autorização será exercida até 28 de fevereiro de 1991.
Art. 4? Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.
Senado Federal, 6 de dezembro de 1990.

SENADOR NELSON CARNEIRO
Presidente
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Faço saber que o SENADO FEDERAL aprovou, e eu,
NELSON CARNEIRO, Presidente, nos termos do art. 48, item
28, do Regimento Interno, promulgo a seguinte
RESOLUÇÃO N? 53, DE 1990
Altera 8 Resolução n.o 186(1), de 6 de novembro de-1987, do Senado Federal.

Art. I? O art. I? da Resolução n? 186, de 6 de novembro de
1987, do Senado Federal, passa a vigorar com a seguinte redação:
«Art. I? É o Governo do Distrito Federal autorizado
a contratar operação de crédito no valor correspondente a
127.907.840,90 Bônus do Tesouro Nacional (BTN), junto à
Caixa Econômica Federal, destinada a financiar as seguintes atividades:
a) 16.051.966,83 Bônus do Tesouro Nacional (BTN), para complementar serviços de urbanização em Brasília e nas
Cidades Satélites, no ãmbito do Projeto Cura;
b) 19.574.644,29 Bônus do Tesouro Nacional (BTN), para a urbanização, saneamento básico, energia e construção
de equipamentos comunitários em Conjuntos Habitacionais
construídos pelo Sistema Financeiro da Habitação no Distrito Federal;
c) 91.936.024,69 Bônus do Tesouro Nacional (BTN), para a execução de obras e projetos destinados ao abastecimento de água e esgotamento sanitário no Distrito Federal;
d) 345.205,00 Bônus do Tesouro Nacional (BTN), para
atualização do sistema cartográfico do Distrito Federal.»
Art. 2? Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.
Senado Federal, 12 de dezembro de 1990.
SENADOR NELSON CARNEIRO
Presidente
(1) Publicada no DO de 9.11.1987, pág. 18541.
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 182(6, t.ll:3727-3794, nov./dez. 1990.
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Faço saber que o SENADO FEDERAL aprovou, \ nos termos do art. 52, inciso VII, da Constituição, e eu, NELSON
CARNEIRO, Presidente, promulgo a seguinte
RESOLUÇÃO N? 54, DE 1990
Autoriza o Governo do Estado do Rio
Grande do Su.l a emitir Letras Financeiras
do Tesouro do Estado do Rio Grande do Sul
(LFT·RS).

Art. I? É O Governo do Estado do Rio Grande do Sul, nos
termos do art. 33, parágrafo único, do Ato das Disposições
Constitucionais Transitórias, autorizado a emitir e a colocar no
mercado, através de ofertas públicas, 118.220.156 Letras Financeiras do Tesouro do Estado do Rio Grande do Sul (LFT-RS),
destinadas ao pagamento da segunda parceia de precatórias judiciais pendentes, de sua responsabilidade.
Art. 2?

A operação obedecerá às seguintes condições:

a) quantidade: 118.220.156 Letras Financeiras do Tesouro
do Estado do Rio Grande do Sul (LFT-RS);
b) modalidade: nominativa-transferível;
c) rendimento: igual ao das Letras Financeiras do Tesouro
Nacional (mesma taxa referencial);
d) prazo: 1.933 dias;
e) valor nominal: Cr$I,OO (um cruzeiro);
f) previsão de colocação e vencimento dos títulos a serem
emitidos:
Colocação

Vencimento

Data-Base

Quantidade

Novembro/90

15.11.95

1.8.90

118.220.156

g) forma de colocação: através de ofertas públicas nos termos da Resolução n? 565, de 20 de setembro de 1979, do Banco
Central do Brasil;
h) autorização legislativa: Leis Estaduais nrs 6.465, de 15
de dezembro de 1972, e 8.822, de 15 de fevereiro de 1989, e Decreto n? 33.660, de 5 de setembro de 1990.
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 182(6, t.l):3727-3794, nov./dez. 1990.
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Art. 3? A autorização de que trata esta resolução será
exercida até o dia 31 de dezembro de 1990.
Art. 4? Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.
Senado Federal, 13 de dezembro de 1990.

SENADOR NELSON CARNEIRO
Presidente

Faço saber que o SENADO FEDERAL aprovou, nos termos do art. 52, inciso VII, da Constituição, e eu, NELSON
CARNEIRO, Presidente, promulgo a seguinte

RESOLUÇAO N? 55, DE 1990
Autoriza a Prefeitura Municipal de São
Paulo, Estado de São Paulo, a emitir e colocar no mercado 6.191.417.692 Letras Finenceires do Tesouro do Município de São Paulo (LFTM·SP).

Art. I? É a Prefeitura Municipal de São Paulo, Estado de
São Paulo, autorizada a emitir e colocar em mercado, através
de ofertas públicas, 6.191.417.692 Letras Financeiras do Tesouro
do Município de São Paulo (LFTM-SP), cujos recursos serão
destinados à antecipação da receita orçamentária prevista para
o exercício de 1990, em curso.
Parágrafo único. A emissão e colocação dos títulos a que
se refere este artigo será efetuada com observância das seguintes condições básicas:
ai quantidade: 6.191.417.692 Letras Financeiras do Tesouro
do Município de São Paulo (LFTM-SP);
b) modalidade: nominativa-transferivel;
c) rendimento: igual ao das Letras Financeiras do Tesouro
N acionai (mesma taxa referencial);
d) prazo: aproximadamente noventa dias, dependendo da
data efetiva da emissão dos papéis;
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 182(6, t.l):3727-3794, nov./dez. 1990.
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e) valor nominal: Cr$I,OO (um cruzeiro);
f) vencimento: 24 de janeiro de 1991;
g) forma de colocação: através de ofertas públicas nos termos da Resolução n:' 565, de 20 de setembro de 1979, do Banco
Central do Brasil;
h) autorização legislativa: Lei Municipal n? 10.812, de 18 de
dezembro de 1989, e Decreto n:' 27.630, de 26 de janeiro de 1989.
Art. 2? A autorização de que trata esta resolução deverá
ser exercida até o dia 31 de dezembro de 1990.
Art. 3? Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.
Senado Federal, 13 de dezembro de 1990
SENADOR NELSON CARNEIRO
Presidente
Faço saber que o SENADO FEDERAL aprovou, nos termos do art. 52, inciso VII, da Constituição, e eu, NELSON
CARNEIRO, Presidente, promulgo a seguinte
RESOLUÇÃO N? 56, DE 1990
Autoriza a Prefeitura Municipal de Ma·
ringá, Estado do Paraná, a contratar operação de crédito junto à Caixa Econômica
Federal.

Art. I? É a Prefeitura Municipal de Maringá, Estado do
Paraná. autorizada a elevar o valor dos dispêndios com encargos e amortização da dívida fundada vencida e vencível no ano
corrente, devidamente atualizada, acrescido do equivalente a
dez por cento da receita líquida real, a fim de celebrar operação
de crédito junto à Caixa Econômica Federal.
Art. 2? A operação, no valor equivalente a 19.279.193,89
Bônus do Tesouro Nacional (BTN), realizar-se-á de acordo com
as seguintes condições:
a) valor: 19.279.193,89 Bônus do Tesouro Nacional (BTN)
(em complementação à operação de crédito, junto à referida Instituição, no valor de 9.825.260,22 (BTN), recentemente autorizáCol. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 182(6, t.l):3727-3794, nov./dez. 1990.
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da pelo Departamento da Dívida Pública e de Operações Especiais do Banco Central, dentro da competência delegada pelo
Senado Federal a esse órgão para as operações enquadradas nos
limites regulamentares);
b) prazos:
- de carência: 16 meses;
- de amortização: 216 meses;
c) encargos:

- juros: doze por cento ao ano;
- correção monetária: de acordo com o índice de atualização dos saldos das contas vinculadas ao Fundo de Garantia por
Tempo de Serviço (FGTS);
- taxa de risco de crédito: um por cento;
- garantia: vinculação das parcelas do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) e do Fundo de Participação de Municípios (FPM);
d) destinação dos recursos: execução de obras de infraestrutura urbana.
Art. 2? A autorização de que trata esta resolução deverá
ser exercida no prazo de doze meses a contar da data de sua publicação.
Art. 3? Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.
Senado Federal, 13 de dezembro de 1990.

SENADOR NELSON CARNEIRO
Presidente
Faço saber que o SENADO FEDERAL aprovou, e eu,
NELSON CARNEIRO, Presidente, nos termos do art. 48, item
28, do Regimento Interno, promulgo a seguinte
RESOLUÇÃO N? 57, DE 1990
Suspende a execução dos arts. 84 e 89
da Lei n.O 2.454, de 17 de outubro de 1977, do
Município de São Caetano do Sul, Estado
de São Paulo.

Artigo único. É suspensa, em virtude de decisão definitiva
do Supremo Tribunal Federal, nos autos do Recurso ExtraordiCol. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 182(6, t.l):3727-3794, nov./dez. 1990.
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nário n? 120.391-9, a execução dos arts. 84 e 89 da Lei n? 2.454,
de 17 de outubro de 1977, do Município de São Caetano\do Sul,
Estado de São Paulo.
Senado Federal, 13 de dezembro de 1990.
SENADOR NELSON CARNEIRO
Presidente

Faço saber que o SENADO FEDERAL aprovou, nos termos do art. 52, incíso VII, da Constituição, e eu, NELSON
CARNEIRO, Presidente, promulgo a seguinte
RESOLUÇÃO N? 58, DE 1990
Dispõe sobre limites globais e condipara as operações de crédito interno e
externo dos Estados, do Distrito Federal,
dos Municípios e de suas autarquias, e estabelece limites e condições para a concessão de garantias.

ções

Art. 1? Subordinam-se às normas fixadas nesta resolução,
as operações de crédito interno e externo realizadas pelos Estados, pelo Distrito Federal, pelos Municípios e por suas respectivas autarquias.
Parágrafo único. Para os efeitos desta resolução, compreende-se como operação de crédito toda e qualquer obrigação
decorrente de financiamentos ou empréstimos. mediante a celebração de contratos, emissão e aceite de títulos, ou concessão
de quaisquer garantias que representem compromissos assumidos em um exercício para pagamento no próprio ou em
exercícios subseqüentes, com credores situados no País e no exterior.
Art. 2? As operações de crédito realizadas em um
exercício não poderão exceder o montante das despesas de capital. ressalvadas as autorizadas mediante créditos suplementares
ou especiais com finalidade precisa, aprovadas pelo Poder Legislativo, por maioria absoluta, observado o disposto no art. 37
do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias e o previsto nesta resolução.
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 182(6, t.1):3727-3794, nov.Zdez. 1990.
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Art. 3~ As operações de crédito interno e externo, de natureza financeira dos Estados, do Distrito Federal, dos Municípios e de suas respectivas autarquias, bem como a concessão de quaisquer garantias, observarão os seguintes limites:
I - o montante global das operações realizadas em um
exercício financeiro não poderá ultrapassar o valor dos dispêndios com amortizações e encargos da dívida fundada vencida e
vencível no ano, devidamente atualizada, ou vinte por cento da
receita líquida real conforme definida no § 1?, do inciso lI, deste
artigo - o que for maior;
11 - o dispêndio anual máximo, compreendendo principai
e acessórios de todas as operações, não poderá ultrapassar ()
margem de poupança real.
§ 1? Entende-se por margem de poupança real, para os
efeitos desta resolução, o valor da receita líquida real, deduzidas as despesas correntes pagas.
§ 2? Entende-se por receita líquida real, a receita realizada
nos doze meses anteriores ao mês imediatamente anterior ao
mês em que se estiver apurando, excluídas as receitas prove- nientes de operação de crédito e de alienação de bens ocorridos
nos referidos doze meses.
§ 3? Os valores utilizados para cálculo da receita líquida
real e da margem de poupança real serão corrigidos, mês a mês,
pelo índice de Preços ao Consumidor (IPC), ou por outro índice
que vier a substituí-lo, adotando-se como base o primeiro dia
de cada mês.
§ 4? Não serão computados, no limite definido no inciso 11
do caput deste artigo, os dispêndios com as operações garantidas pelos Estados, pelo Distrito Federal e pelos Municípios,
contratadas até 15 de dezembro de 1989.
§ 5? Não serão computados nos limites definidos nos incisos I e II do caput deste artigo, as garantias prestadas nos contratos de refinanciamentos celebrados com o Banco do Brasil
S.A. ao amparo da Lei n" 7.976, de 27 de dezembro de 1989.
§ 6? Os dispêndios referentes às operações mencionadas
no parágrafo anterior não serão computados para efeito do limite estabelecido no inciso I deste artigo.
§ 7? Quando o tomador das operações de crédito a que se
refere o parágrafo anterior atrasar. por mais de trinta dias, o
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 182(6, t.l):3727-3794, nov./dez. 1990.
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pagamento do serviço da divida excluída nos termos 'do parágrafo anterior, será o respectivo valor, com os acréscimos correspondentes, computado para efeito da apuração do limite definido no inciso II do caput deste artigo.
§ 8? Os Estados, o Distrito Federal e os Municípios poderão pleitear ao Senado Federal, que as garantias por eles prestadas não sejam computadas para efeito dos limites fixados neste artigo, desde que comprovem que:
I - a operação de crédito é destinada a financiar projetos
de investimento ou à rolagem da dívida; e
II - o ente garantido possua capacidade de honrar os compromissos assumidos.
§ 9? Os pedidos a que se refere o parágrafo anterior serão
encaminhados ao Senado Federal, devidamente instruídos com:
I - documentação hábil à comprovação da capacidade de
pagamento da entidade garantida;
11 - lei que autorizou a concessão da garantia não computada nos limites desta resolução; e
III - comprovação da inclusão do projeto no orçamento de
investimentos das empresas sob o seu controle, bem como na
Lei do Plano Plurianual e na Lei de Diretrizes Orçamentárias.
Art. 4? A celebração de operação de crédito, inclusive a
concessão de qualquer garantia, pelos Estados, pelo Distrito
Federal, pelos Municípios ou por suas autarquias. somente poderá ser efetuada:
a) se a entidade mutuária e/ou a entidade garantidora comprovarem estar em dia com suas responsabilidades juntos:
ao PIS/Pasep e Finsocial;
- ao Instituto Nacional de Seguro Social (INSS); e
- ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS);
b) após a manifestação prévia do Banco Central do Brasil,
relativamente ao cumprimento do disposto nos arts. 2? e 3? desta resolução;
c) com autorização legislativa para a operação; e
d) após a autorização do Senado Federal, nas hipóteses previstas nesta resolução.
Colo Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 182(6, t.l):3727-3794, nov.ldez. 1990.
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Art. 5? A realização de operações externas de rratureza financeira pelos Estados, pelo Distrito Federal, pelos Municípios
e por suas respectivas autarquias, bem como a concessão de garantias por parte daquelas entidades em operações da espécie
depende, ainda, de prévia e expressa autorização do Senado Federal.
Parágrafo único. Os pedidos de autorização para a realização das operações a que se refere este artigo serão encaminhados ao Senado Federal instruídos com:
a) prova de cumprimento do disposto nos arts. 2?, 3? e 11
desta resolução;
b) análise dos custos e benefícios econômicos e sociais do
projeto a ser financiado pela operação de crédito;
c) análise financeira da operação;
di análise das fontes alternativas de financiamento do projeto;
e) data do início do programa ou do projeto e informação

sobre se o mesmo está incluído na Lei Orçamentária Anual;
f) informações sobre o atendimento do disposto no inciso
111 do art. 167 da Constituição e dos demais limites fixados nesta resolução, no que couber;
g) informações sobre as finanças do tomador e de garantidor, destacando:
1) montante da dívida interna e externa;
2) cronograma de dispêndios com a dívida total, interna e
externa;
3) cronograma de dispêndios com a operação a ser autorizada;
4) comprovação da capacidade de pagamento da operação;
5) débitos vencidos e não pagos;
6) informações sobre as dotações orçamentárias relativas ao
projeto;
h) comprovação de que o projeto está incluído na Lei do
Plano Plurianual e na Lei de Diretrizes Orçamentárias , quando
for o caso;
il lei autorizativa da operação;
Col. Leís Rep. Fed. Brasil, Brasília, 182(6, t.l):3727-3794. nov./dez. 1990.
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j) pareceres preliminares da Procuradoria da Fazenda N acionai e do Departamento do Tesouro Nacional, na hipótese de
garantia pela União;
1) parecer do Banco Central do Brasil em relação ao impacto da operação pleiteada sobre a política cambial e de endividamento externo; e
m) outras informações que habilitem o Senado Federal a
conhecer perfeitamente a operação de crédito.

Art. 6? Os Estados, o Distrito Federal, os Municípios e
suas respectivas autarquias poderão pleitear que os limites fixados no art. 3? desta resolução sejam temporariamente elevados, a fim de realizarem operações de crédito especificamente
vinculadas a empreendimentos financeiramente viáveis e compatíveis com os objetivos e planos nacionais de desenvolvimento, ou ainda. em casos de excepcional necessidade, apresentada.
em qualquer hipótese, cabal fundamentação.
§ I? A elevação de que trata este artigo não poderá ser superior a vinte por cento dos valores inicialmente atribuídos, em
função das disposições contidas no art. 3? desta resolução, aos
limites que se pretende elevar.
§ 2? Os pedidos da espécie deverão ser encaminhados ao
Senado Federal, instruídos com:

I - lei autorizativa para a operação pretendida;
II - características da operação: prazo, taxa de juros, encargos, cronograma financeiro;

In

informações sobre a situação financeira do requeren-

te;
IV - manifestação detalhada e objetiva do Banco Central
do Brasil, quanto ao impacto quantificado da operação pleiteada, em relação à politica monetária desenvolvida pelo Poder
Executivo, à época da solicitação; e
V - informações e documentos previstos nos arts. 4? e 5?
desta resolução.
Art. 7? Os limites fixados no art. 3? desta res.. Iução não
se aplicam às operações de crédito por antecipação da receita
orçamentária, nos termos da lei.
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 182(6, t.1):3727·3794, nov./dez. 1990.
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§ 1? O saldo devedor das operações por antecipacão de receita orçamentária. não poderá ultrapassar quinze por cento da
receita líquida, estimada para o exercício financeiro que estiver

em curso, inclusive computada a receita líquida estimada para a
abertura de créditos suplementares, aprovados até a data da
realização da operação.
§ 2? O dispêndio mensal, compreendendo principal e aceso
sórios, não poderá ultrapassar sete por cento da receita líquida
estimada para o exercício financeiro que estiver em curso, inclusive computada a receita líquida estimada para a abertura de
créditos suplementares, aprovados até a data da realização da
operação.
§ 3? A contratação das operações de que trata este artigo
está condicionada à disposição contida na alínea a do art. 4?
desta Resolução, e deverá ser precedida da manifestação prévia
do Banco Central do Brasil, quanto ao seu enquadramento nos
limites estabelecidos nos §§ 1? e 2? deste artigo.
§ 4? Entende-se como receita líquida estimada para os
efeitos das operacões previstas neste artigo, a receita total prevista para o exercício, menos as operações de crédito e as alienações de bens estimadas para o referido exercício.
§ 5? As operações de que trata este artigo deverão ser
obrigatoriamente liquidadas até trinta dias após o encerramento
do exercício em que forem contratadas, excetuadas aquelas contratadas no último ano de mandato do Chefe do Poder Executivo, que deverão ser liquidadas no próprio exercício.
§ 6? No prazo de cinco dias úteis, a contar do recebimento
da solicitação, o Banco Central do Brasil se pronunciará sobre
a operação pretendida, observado o mesmo rito previsto no § 2?
do art. 13 desta resolução, quando houver pedido de complementação de documento.
Art. 8? Os títulos da dívida pública dos Estados, do Distrito Federal e dos Munícípios somente poderão ser lançados,
oferecidos publicamente ou ter iniciada a sua colocação no mercado, com rendimentos pré-fixados ou pós-fixados, depois de
previamente autorizados pelo Senado Federal.

§ 1? Os pedidos da espécie deverão ser encaminhados ao
Senado Federal com informações sobre:
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 182(6, t.1):3727·3794, nov./dez. 1990,

3751
a) quantidade de títulos da espécie já emitidos e pe'rformance dos mesmos junto ao mercado secundário;
b) perfil do endividamento da entidade emissora, após a
efetivação da emissão de títulos pretendida;
c) política de endividamento mobiliário praticada pelo Governo Federal à época da solicitação de autorização para a
emissão pretendida;
d) parecer do Banco Central do Brasil quanto à observância dos limites fixados nesta Resolução, bem como quanto à
realização da emissão pretendida.
§ 2~ Os títulos de que trata este artigo deverão guardar
equivalência com os títulos federais, e seus respectivos prazos
de resgate não poderão ser inferiores a seis meses, contados da
data de emissão dos referidos titulos.
§ 3? Incluem-se nas disposições deste artigo os títulos a
serem emitidos para atender à liquidação das precatórias judiciais pendentes de pagamento, objeto do art. 33 e seu parágrafo
único do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias.
§ 4~ Os títulos de que trata o parágrafo anterior não se incluem nos limites previstos no art. 3? desta resolução.
Art. 9~ Os Estados, o Distrito Federal, os Municípios e
suas respectivas autarquias deverão remeter ao Banco Central
do Brasil informações mensais sobre a posição de seus endividamentos, indicando para o conjunto de operação:
I - o montante das dívidas flutuantes e consolidadas interna e externa;
II - cronogramas de pagamento do principal e dos encargos das referidas dívidas, inclusive aquelas vencidas e não pagas;

IH - síntese da execução orçamentária; e
IV - limites e condições aplicáveis, valores autorizados e
valores já comprometidos.
§ 1~ O Banco Central do Brasil prestará informações mensais ao Senado Federal sobre a posição de endividamento dos
Estados, do Distrito Federal, dos Municípios e de suas respectivas autarquias.
§ 2~ Os entes públicos a que se refere este artigo remeterão ao Senado Federal, trimestralmente, cronograma físico e fiCol. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 182(6, t.l):3727-3794, nov.Zdez. 1990.
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nanceiro dos novos projetos financiados por operação de crédito.
Art. 10. São condições indispensáveis à autorização para a
realização das operações de crédito de que trata esta resolução,
que os Estados, o Distrito Federal e os Municípios demonstrem:
I - existência de lei para a operação de crédito;
II - estar cumprindo o disposto no art. 212 da Constituição e o disposto no art. 38 e seu parágrafo único do Ato das
Disposições Constitucionais Transitórias: e
III - estar exercendo plenamente a competência tributária
que lhe foi conferida pela Constituição.
Art. 11. É vedado aos Estados, ao Distrito Federal, aos
Municípios e as suas respectivas autarquias assumir compromissos diretamente com fornecedores, prestadores de serviços
ou empreiteiros de obras, mediante emissão ou aval de promissórias, aceite ou duplicatas ou outras operações similares.
Art. 12. As resoluções do Senado Federal autorizativas,
para efeito desta resolução. incluirão, ao menos, as seguintes
informações:
I
valor da operação e moeda em que serão realizadas;
H
objetivo da operação e órgão executor.
IH
condições financeiras básicas da operação; e
IV
prazo para o exercício da autorização.
Art. 13. Os pedidos extralimites e os demais casos que
exijam deliberação serão feitos pelo respectivo Chefe do Poder
Executivo, e darão entrada no Protocolo Legislativo do Senado
Federal.
§ I? No prazo de dez dias úteis, a contar do recebimento
da solicitação do Senado Federal, o Banco Central do Brasil se
pronunciará sobre a operação pretendida.
§ 2? Caso o Banco Central do Brasil constate que a documentação não é suficiente para a sua análise. solicitará ao Senado Federal, imediatamente e de uma só vez, a complementação
dos documentos eíou informações, fluindo, a partir do atendimento das exigências pelo interessado, novo prazo de dez dias
para o parecer a. que se refere o parágrafo anterior.
Art. 14. Os contratos relativos às operações de que trata
esta resolução deverão ser remetidos ao Banco Central do BraCol. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 182(6, t.l):3727-3794, nov.ldez. 1990.
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si! no prazo maximo de trinta dias após sua efetivação, para
efeito de registro e controle.
Art. 15. A inobservância das disposições da presente resolução sujeitará os Estados, o Distrito Federal, os Municípios e
suas respectivas autarquias às sanções pertinentes, cabendo ao
Banco Central do Brasil exercer a competente fiscalização, no
âmbito dos mercados financeiros e de capitais, nas formas previstas em lei.
Art. 16. Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.
Senado Federal, 13 de dezembro de 1990.

SENADOR NELSON CARNEIRO
Presidente
Faço saber que o SENADO FEDERAL aprovou, nos termos do art. 52, inciso VII, da Constituição, e eu, NELSON
CARNEIRO, Presidente, promulgo a seguinte
RESOLUÇÃO N? 59, DE 1990
Autoriza o Governo do Estado de Minas Gerais a emitir um total de
8.982.516.993 Letras Financeiras do Tesouro
do Estado de Minas Gerais (LFT-MG).

Art. I? É o Governo do Estado de Minas Gerais autorizado a emit.ir, mediante registro no Banco Central do Brasil, o total de 8.982.516.993 (oito bilhões, novecentos e oitenta e dois milhões, quinhentas e dezesseis mil, novecentas e noventa e três)
Letras Financeiras do Tesouro do Estado de Minas Gerais
(LFT-MG), equivalentes a Cr$8.982.516.993,00 (oito bilhões, novecentos e oitenta e dois milhões, quinhentos e dezesseis mil,
novecentos e noventa e três cruzeiros), em 12 de novembro de
1990, com vistas à captação de recursos para a capitalização da
Caixa Econômica do Estado de Minas Gerais, mediante subscrição de capital e aquisição de cédulas hipotecárias.
Parágrafo único. A emissão e a colocação dos títulos a que
se refere este artigo será efetuada com observância às seguintes
condições básicas:
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 182(6, t.l):3727-3794, nov./dez. 1990.
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a) quantidade: 8.982.516.993 Letras Financeiras do Tesouro
do Estado de Minas Gerais (LFT-MG);
b) modalidade: nominativa-transferível;
c) rendimento: igual ao das Letras Financeiras do Tesouro
Nacionai (mesma taxa referencial);
d) prazo: 1.826 dias;
e) valor nominal: Cr$l,OO (um cruzeiro);
f) previsão de colocação e vencimento dos títulos a serem
emitidos:
Colocação
Vencimento
Quantidade
Dez/90
1.12.95
8.982.516.993
g) forma de colocação: através de ofertas públicas, nos termos da Resolução n? 565, de 20 de setembro de 1979, do Banco
Central do Brasil;
h) autorização legislativa: Leis Estaduais n?s 9.589 e 10.302,
de 9 de junho de 1988 e 16 de outubro de 1990, respectivamente.
Art. 2? A presente autorização será exercida até 11 de
março de 1991.
Art. 3? Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.
Senado Federal, 17 de dezembro de 1990.
SENADOR NELSON CARNEIRO
Presidente
Faço saber que o SENADO FEDERAL aprovou, nos termos do art. 52, inciso VII, da Constituição, e eu, NELSON
CARNEIRO, Presidente, promulgo a seguinte
RESOLUÇÃO N? 60, DE 1990
Autoriza o Governo do Estado do Rio
de Janeiro a emitir e colocar no mercado
Letras Financeiras do Tesouro do Estado
do Rio de Janeiro - LFT-RJ.

Art. I? É o Governo do Estado do Rio de Janeiro autorizado a emitir e a colocar no mercado, através de ofertas públicas,
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 182(6, t.l):3727-3794, nov./dez. 1990.
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Letras Financeiras do Tesouro do Estado do Rio de Janeiro
(LFT-RJ), no montante necessário ao giro de 270.000.000 (LFTRJ).
Parágrafo único. A emissão e colocação dos títulos a que
se refere este artigo será efetuada com observância às seguintes
condições:
a) quantidade: a ser definida na data de resgate dos títulos
a serem substituídos;
b) modalidade: nominativa-transferível;
c) rendimento: igual ao das Letras Financeiras do Tesouro
N acional (mesma taxa referencial);
d) prazo: até 1.081 dias;
e) valor nominal: Cr$l,OO;
1) características dos títulos a serem substituídos;
Vencimento
Quantidade
Valor dos Títulos
15.12.90
270.000.000
Em 15.10.90 (Cr$ Milhões)
6.410,5
g) previsão de colocação e vencimento dos títulos a serem
emitidos:
Colocação
Vencimento
Data-Base
15.12.90
01.01.92
15.12.90
15.12.90
15.12.90
01.02.92
15.12.90
15.12.90
01.03.92
15.12.90
15.12.90
01.04.92
15.12.90
15.12.90
01.05.92
15.12.90
15.12.90
01.06.92
15.12.90
15.12.90
01.07.92
15.12.90
15.12.90
01.08.92
15.12.90
15.12.90
01.09.92
15.12.90
15.12.90
01.10.92
15.12.90
15.12.90
01.11.92
15.12.90
15.12.90
01.12.92
15.12.90
15.12.90
01.01.93
15.12.90
15.12.90
01.02.93
15.12.90
15.12.90
01.03.93
15.12.90
15.12.90
01.04.93
15.12.90
15.12.90
01.05.93
15.12.90
15.12.90
01.06.93
15.12.90
15.12.90
01.07.93
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 182(6, t.l):3727-3794, nov.zdez. 1990.
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15.12.90
15.12.90
01.08.93
15.12.90
15.12.90
01.09.93
15.12.90
15.12.90
01.10.93
15.12.90
15.12.90
01.11.93
15.12.90
01.12.93
15.12.90
h) forma de colocação: através de ofertas públicas, nos termos da Resolução n? 565, de 20 de setembro de 1979, do Banco
Central do Brasil;
i) autorização legislativa: Leis n?s 1.389 e 1.555, de 28 de
novembro de 1988 e 30 de outubro de 1989, respectivamente.
Art. 2? A autorização de que trata esta resolução será
exercida até o dia 31 de dezembro de 1990.
Art. 3? Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.
Senado Federal, 17 de dezembro de 1990.
SENADOR NELSON CARNEIRO
Presidente
Faço saber que o SENADO FEDERAL aprovou, nos termos do art. 52, inciso VII, da Constituição, e eu, NELSON
CARNEIRO, Presidente, promulgo a seguinte
RESOLUÇÃO N? 61, DE 1990
Autoriza o Governo do Estado de São
Paulo a emitir Letras Financeiras do Tesouro do Estado de São Paulo (LFTPj.

Art. I? É o Governo do Estado de São Paulo, nos termos
do art. 33, parágrafo único do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, autorizado a emitir e a colocar no mercado,
através de ofertas públicas, 3.306.719.821 Letras Financeiras do
Tesouro do Estado de São Paulo (LFTP), destinadas ao pagamento da segunda parcela do total de precatórias judiciais pendentes, de sua responsabilidade.
Art. 2? A operação obedecerá às seguintes condições:
a) quantidade: 3.306.719.821 Letras Financeiras do Tesouro
do Estado de São Paulo (LFTP);
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 182(6, t.l):3727-3794. nov.ldez. 1990.
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b) modalidade: nominativa-transferível;

c) rendimento: igual ao das Letras Financeiras do Tesouro
Nacional (mesma taxa referencial);
di prazo: 2.510 dias;
e) valor nominal: Cr$l,OO (um cruzeiro);
f) previsão de colocação e vencimento dos títulos a serem
emitidos:
Colocação
Vencimento Data-Base Quantidade
Dezembro/90
15.9.97
1.11.90
3.306.719.821
g) forma de colocação: através de ofertas públicas, nos termos da Resoluç~o n? 565, de 20 de setembro de 1979, ido Banco
Central do Brasil:
hl autorização legislativa: Lei Estadual n? 5.684, de 28 de
maio de 1987; Decretos Estaduais n?s 29.463, 29.526 e 30.261, de
29 de dezembro de 1988, 18 de janeiro de 1989 e 16 de agosto de
1989, respectivamente; e Resoluções do Senado Federal nf s 5,
de 19 de janeiro de 1989 e 42, de 14 de setembro de 1990.
Art. 3? A autorização de que trata esta resolução deverá
ser exercida até o dia 31 de dezembro de 1990.
Art. 4? Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.
Senado Federal, 17 de dezembro de 1990.

SENADOR NELSON CARNEIRO
Presidente

Faço saber que o SENADO FEDERAL aprovou, nos termos do art. 52, inciso VII, da Constituição, e eu, NELSON
CARNEIRO, Presidente, promulgo a seguinte
RESOLUÇÃO N? 62, DE 1990
Autoriza o Governo do Estado de São
Paulo a emitir Bônus do Tesouro do Estado
de São Paulo.

Art. I? É o Governo do Estado de São Paulo, nos termos
do art. 8? da Resolução n? 58, de 13 de dezembro de 1990, do SeCol. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 182(6, t.l):3727-3794, nov./dez. 1990.
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nado Federal, autorizado a emitir Bônus do Tesouro ido Estado
de São Paulo no valor equivalente a 353.520.725 Bônus do Tesouro Nacional Fiscal (BTNF), com as características constantes do art. 2? desta resolução, e nas seguintes condições:
1) Data do Resgate Valor em Milhôes
Equivalência
das LFTP
(NCz$)
Em BTNF
15.6.90
8.228
182.848.628
28.9.90
11.211
170.672.097
19.439
353.520.725
2) Autorização legislativa: Lei Estadual n? 5.684, de 28 de
maio de 1987 e Decreto Estadual n? 32.644, de 28 de novembro
de 1990.
Parágrafo único. A operação de que trata este artigo
destina-se à substituição das Letras do Tesouro do Estado de
São Paulo emitidas para resgatar os títulos vencidos em 15 de
junho e 28 de setembro de 1990, as quais deverão ser resgatadas
e canceladas.
Art. 2? É ainda o Governo do Estado de São Paulo autorizado a emitir Bônus do Tesouro do Estado de São Paulo destinados à substituição de 66.854.703 Letras Financeiras do Tesouro do Estado de São Paulo (LFTP), venciveis em 15 de dezembro de 1990, com as seguintes características:
LFTP venciveis em:
Quantidade
15.12.90
66.854.703
Bônus do Tesouro do Estado de São Paulo
Especial
(BTSP-E):
1) valor nominal: NCz$ 1,00 (um cruzado novo);
2) data base de emissão: 19 de março de 1990;
3) prazo de resgate: até 75 meses;
4) modalidade: nominativa-transferível;
5) forma de colocação: por substituição de Letras Financeiras do Tesouro do Estado de São Paulo (LFTP);
6) taxas de juros: seis por cento ao ano ou fração, pro rata,
calculados sobre o valor nominal atualizado e pago no vencimento do título;
7) resgate: pelo valor nominal atualizado monetariamente
pela variação do Bônus do Tesouro Nacional Fiscal (BTNF);
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 182(6, t.l):3727-3794, nov.Zdez. 1990.
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8) autorização legal: Lei Estadual n? 5.684, de 28 de 'maio de
1987, e Decreto Estadual n? 32.644, de 28 de novembro de 1990.
Art. 3? A autorização de que trata esta resolução será
exercida até o dia 31 de dezembro de 1990.
Art. 4? Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.
SENADOR NELSON CARNEIRO
Presidente

Faço saber que o SENADO FEDERAL aprovou, nos termos do art. 52, inciso VII, da Constituição, e eu, NELSON
CARNEIRO, Presidente, promulgo a seguinte
RESOLUÇÃO N? 63, DE 1990
Autoriza o Governo do Estado do Paraná a emitir Letras Financeiras do Tesouro
do Estado do Paraná (LFT-PR).

Art. I? É O Governo do Estado do Paraná, nos termos do
art. 33, parágrafo único, do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, autorizado a emitir e a colocar no mercado,
através de ofertas públicas, 436.287.971 Letras Financeiras do
Tesouro do Estado do Paraná (LFT-PR), destinadas ao pagamento de precatórios judiciais pendentes, de sua responsabilidade.
Art. 2?

A operação obedecerá às seguintes condições:

a) quantidade: 436.287.971 Letras Financeiras do Tesouro
do Estado do Paraná (LFT-PR);
b) modalidade: nominativa-transferível;
c) rendimento: igual ao das Letras Financeiras do Tesouro
Nacional (mesma taxa referencial);
d) prazo: 1.825 dias;
e) valor nominal: Cr$1,OO (um cruzeiro);
CaL Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 182(6. t.l):3727-3794, nov.ldez. 1990.
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f) previsao de colocação e vencimento dos títulos a serem
emitidos:
Colocação
Vencimento
Data-Base
Quantidade
Novembro
15.5.95
9.5.90
436.287.971
g) forma de colocação: através de ofertas públicas nos termos da Resolução n? 565, de 20 de setembro de 1979, do Banco
Central do Brasil;
h) autorização legislativa: Leis Estaduais n?s 8.212, de 30
de dezembro de 1985, e 9.058, de 3 de agosto de 1989, e Decreto
Estadual n? 5.700, de 13 de setembro de 1989.
Art. 3? A autorização de que trata esta resolução será
exercida até o dia 31 de dezembro de 1990.
Art. 4? Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.
Senado Federal, 18 de dezembro de 1990.

SENADOR NELSON CARNEIRO
Presidente

Faço saber que o SENADO FEDERAL aprovou, nos termos do art. 52, inciso VIl, da Constituição, e eu, NELSON
CARNEIRO, Presidente, promulgo a seguinte
RESOLUÇÃO N? 64, DE 1990
Autoriza o Governo do Estado de Santa
Catarina a elevar temporariamente os limites de sua dívida para celebrar operação de
crédito externo.

Art. I? É o Governo do Estado de Santa Catarina autorizado a celebrar operação de financiamento junto à empresa Siemens Aktiengesellchaft Bereich Medizinische Technik, da Alemanha, no valor de DM. 17.681.494,00 (dezessete milhões, seiscentos e oitenta e um mil, quatrocentos e noventa e quatro marcos alemães).
Art. 2? A operação destina-se à compra financiada de
equipamentos médico-hospitalares destinados ao reaparelhaCol. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 182(6, t.l):3727-3794, nov./dez. 1990.
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menta e modernização dos hospitais e unidades de saúde do Estado de Santa Catarina.
Art. 3? A operação obedecerá às seguintes condições básícas:
a) juros: sete e meio por cento ao ano sobre o saldo devedor;
b) pagamentos:
1. do principal: cinco por cento do valor FOB até sessenta
dias após a emissão da guia de importação; dez por cento do valor FOB contra a entrega dos documentos de embarque; o restante deve ser pago em dez prestações semestrais, vencendo-se
a primeira cento e oitenta dias após o recebimento dos equipamentos;
2. dos juros: nas datas de vencimento das prestações do
principal.
Art. 4? A autorização de que trata esta resolução será
exercida no prazo de doze meses a contar de sua publicação.
Art. 5? Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.
Senado Federal, 19 de dezembro de 1990.

SENADOR NELSON CARNEIRO
Presidente

Faço saber que o SENADO FEDERAL aprovou, nos termos do art. 52, inciso V, da Constituição, e eu, NELSON CARNEIRO, Presidente, promulgo a seguinte
RESOLUÇAO N? 65, DE 1990
Autoriza o Presidente da República a
conceder a garantia da União a operação de
crédito externo a ser contratada pelo Banco
Nacional de Desenvolvimento Econômico e
Social (BNDES).

Art. I? É o Presidente da República autorizado a conceder
a garantia da União à operação de crédito externo no valor de
US$300,000,000.00 (trezentos milhões de dólares americanos), ou
CoL Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 182(6, t.1):3727-3794, nov.Zdea. 1990.

3762
seu equivalente em outras moedas, a ser celebrada pelo _~anco
Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES)
com o Banco Internacional de Reconstrução e Desenvolvimento
(Banco Mundial).

Parágrafo único. A operação de que trata este artigo
destina-se ao financiamento parcial do Projeto de Desenvolvimento do Setor Privado, a ser executado pelo Banco Nacional
de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), e deverá
obedecer às seguintes condições financeiras:
a) credor: Banco Internacional de Reconstrução e Desenvolvimento (Banco Mundial);
b) valor: US$300,OOO,OOO.00 (trezentos milhões de dólares
americanos);
c) juros: calculados à taxa de meio por cento ao ano acima
do custo de captação de recursos pelo Banco, apurado no semestre anterior aos respectivos pagamentos. a serem efetivados
semestralmente, em 15 de maio e 15 de novembro de cada ano;
d) amortização: em vinte prestações semestrais iguais e
consecutivas, no valor de US$15,OOO,OOO.00 (quinze milhões de
dólares americanos) vencendo-se a primeira em 15 de maio de
1996 e a última em 15 de novembro de 2005;

e) comissão de compromisso: 0,75% ao ano sobre os saldos
do empréstimo não desembolsados, exigível semestralmente,
juntamente com os juros;
f) desembolsos: poderão ser efetuados até o dia 31 de dezembro de 1993.

Art. 2? A autorização de que trata esta resolução será
exercida no prazo de doze meses a contar da data de sua publicação.

Art. 3? Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.
Senado Federal, 19 de dezembro de 1990.
SENADOR NELSON CARNEIRO
Presidente
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 182{B, t.1l:3727-3794, nov.Zdez. 1990.
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Faço saber que o SENADO FEDERAL aprovou, nos termos do art. 52, inciso V, da Constituição, e eu, NELSON CARNEIRO, Presidente, promulgo a seguinte
RESOLUÇÃO N? 66, DE 1990
Autoriza a República Federativa do
Brasil a contratar operação de empréstimo
externo no valor de US$150, 000, 000. 00 (cento e cinqüenta milhões de dólares), ou o seu
equivalente em outras moedas.

Art. I? É a República Federativa do Brasil autorizada a
celebrar operação de empréstimo externo, no valor de
US$150,OOO,000.00 (cento e cinqüenta milhões de dólares americanos), ou seu equivalente em outras moedas, com o Banco Internacional de Reconstrução e Desenvolvimento (Banco Mundial), destinado ao financiamento parcial do Programa de Apoio
ao Desenvolvimento Científico e Tecnológico - PADCT Il , a
ser executado pela Secretaria de Ciência e Tecnologia da Presidência da República.
Art. 2? A operação realizar-se-á de acordo com as seguintes características básicas:
a) credor: Banco Internacional de Reconstrução e Desenvolvimento (Banco Mundial);
b) valor US$150,000,000.00 (cento e cinqüenta milhões de
dólares americanos);
c) juros: calculados à taxa de meio por cento ao ano acima
do custo de captação de recursos pelo banco, apurado no semestre anterior aos respectivos pagamentos, a serem efetivados semestralmente, em I? de abril e I? de outubro de cada ano;
d) amortização: em vinte prestações semestrais iguais e
consecutivas, no valor de US$7,500,000.00 (sete milhões e quinhentos mil dólares americanos) vencendo-se a primeira em I?
de abril de 1996 e a última em I? de outubro de 2005;
e) comissão de compromisso: 0,75% ao ano sobre os saldos
do empréstimo não desembolsados. exigível semestralmente,
juntamente com os juros;
f) desembolsos: poderão ser efetuados até 31 de dezembro
de 1995.
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Art. 3? A autorização de que trata esta resolução será
exercida no prazo de doze meses a contar da data de sua publicação.

Art. 4? Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.
Senado Federal, 19 de dezembro de 1990.

SENADOR NELSON CARNEIRO
Presidente
Faço saber que o SENADO FEDERAL aprovou, nos termos do art. 52, inciso VII, da Constituição, e eu, NELSON
CARNEIRO, Presidente, promulgo a seguinte
RESOLUÇAO N? 67, DE 1990
Autoriza o Governo do Estado do Rio
de Janeiro a emitir e a colocar no mercado,
através de ofertas públicas, Letras Financeiras do Tesouro do Estado do Rio de Jeneiro (LFT·RJ).

Art. I? É o Governo do Estado do Rio de Janeiro, nos termos do art. 33, parágrafo único do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, autorizado a emitir e a colocar no mercado, através de ofertas públicas, 588.280.935 Letras Financeiras
do Tesouro do Estado do Rio de Janeiro (LFT-RJ), destinadas.
ao pagamento da segunda parcela de precatórias judiciais pendentes, de sua responsabilidade.
Art. 2? A operação obedecerá às seguintes condições:
a) quantidade: 588.280.835 Letras Financeiras do Tesouro
do Estado do Rio de Janeiro (LFT-RJ);
b) modalidade: nominativa-transferível;
c) rendimento: igual ao das Letras Financeiras do Tesouro
Nacional (mesma taxa referencial);
d) prazo: 1.826 dias;
e) valor nominal: Cr$I,OO (um cruzeiro);
f) previsão de colocação e vencimento dos títulos a serem
emitidos:
CoL Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 182(6, t.1):3727·3794, nov./dez. 1990.
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Quaritidads
Colocação
Vencimento
Data-Base
588.280.935
15.12.90
15.12.95
30.9.90
g) forma de colocação: através de ofertas públicas nos termos da Resolução n? 565, de 20 de setembro de 1979, do Banco
Central do Brasil;
h) autorização legislativa: Leis Estaduais n?s 1.389 e 1.555,
de 28 de novembro de 1988 e 30 de outubro de 1989, respectivamente, e Decreto Estadual n? 12.808, de 30 de março de 1989.
Art. 3? A autorização de que trata esta resolução será
exercida até o dia 31 de dezembro de 1990.
Art. 4? Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.
Senado Federal, 18 de dezembro de 1990
SENADOR NELSON CARNEIRO
Presidente

Faço saber que o SENADO FEDERAL aprovou, nos termos do art. 52, inciso VII, da Constituição, e eu, NELSON
CARNEIRO, Presidente, promulgo a seguinte
RESOLUÇAO N? 68, DE 1990
Autoriza o Ministério da Ação Social a
ultimar contratação de crédito externo no
valor de até U8$350,000,000.00 (trezentos e
cinqüenta milhões de dólares americanos),
junto ao Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID).

Art. I? É a República Federativa do Brasil autorizada a
contratar operação de crédito externo junto ao Banco Interamericano de Desenvolvimento, no valor de até US$350,000,000.00
(trezentos e cinqüenta milhões de dólares americanos), para
aplicação no Programa Social de Emergência e Geração de Empregos (Prosege), coordenado pelo Ministério da Ação Social.
Parágrafo único. A operação autorizada no caput deste "artigo será efetuada com observância das seguintes condições básicas:
CoL Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 182(6, t.1):3727-3794, nov.Zdez. 1990.
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a) Seção de US$300,000,000.00:
prazo:

carência:
taxa de juros:

vinte e cinco anos;
três anos;
a taxa de juros é fixada pelo Banco Interamericano de Desenvolvimento em nível igual aos
custos médios dos empréstimos por ele tomados durante 08 doze meses anteriores à data de
aplicação da referida taxa, acrescida de uma
margem apropriada que, determinada pelo
Banco, destina-se a cobrir as suas despesas.
Se ocorrer mudança de taxa (fixada inicial-

mente para o ano todo) o Banco Interamerica-

amortização:

comissão de
compromisso:

no de Desenvolvimento informará o Mutuário
sobre o nível a ser aplicado no segundo semestre do ano. Atualmente a taxa é de 8,05% ao
ano. O pagamento deverá ser efetuado nos
dias 15 de fevereiro e 15 de agosto de cada
ano, iniciando-se em 15 de agosto de 1991;
em prestações semestrais, iguais e consecutivas, vencendo-se a primeira seis meses após a
data limite para utilização dos recursos e, a última em 15 de fevereiro de 2016;
3/4% ao ano sobre o montante não desembol-

sado, pagos semestralmente juntamente com
os juros, em 15 de fevereiro e 15 de agosto de

cada ano;
comissão de
inspeção e
supervisão
geral:

US$3,OOO,OOO.00 (três milhões de dólares
americanos), a ser amortizada em prestações
trimestrais, tanto quanto possível iguais,
ingressando na conta do banco independentemente de solicitação do mutuário.

b) Seção de
prazo:
carência:
taxa de juros:

US$50,000,OOO.00 (equivalente a cruzeiros):
vinte e cinco anos;
três anos;
a taxa de juros será de quatro por cento ao
ano sobre o saldo devedor, paga semestralmente;
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amortização:

comissão de
compromisso:
comissão de
inspeção e
supervisão
geral:

em prestações semestrais, iguais e corisecutivas, vencendo-se a primeira seis meses após a
data limite para utilização dos recursos e, a
última em 15 de fevereiro de 2016;
não há;

US$500,000.00 (quinhentos mil dólares americanos), a ser amortizada em prestações trimestrais, tanto quanto possível iguais, ingressando
na conta do banco independentemente de solicitação do mutuário.
Esta resolução entra em vigor na data de sua pu-

Art. 2?
blicação.
Senado Federal, 18 de dezembro de 1990.

SENADOR NELSON CARNEIRO
Presidente

Faço saber que o SENADO FEDERAL aprovou, nos termos do art. 52, inciso V, da Constituição, e eu, NELSON CARNEIRO, Presidente, promulgo a seguinte
RESOLUÇÃO N? 69, DE 1990
Autoriza a República Federativa do
Brasil a celebrar contrato de cessão e transferência de recursos «e fundo perdido» com
o Governo do Japão, representado pelo
Banco Internacional de Reconstrução e Desenvolvimento (Banco Mundial).

Art. I? É a República Federativa do Brasil autorizada a
celebrar contrato de cessão e transferência de recursos (ta fundo
perdido» com o Governo do Japão, representado pelo Banco Internacional de Reconstrução e Desenvolvimento, no valor de y
113.000.000 (cento e treze milhões de ienes), para financiar a preparação do Projeto Nacional do Meio Ambiente e do Segundo
Projeto de Ciência e Tecnologia.
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Parágrafo umco. o contrato mencionado no calJUt deste
artigo não acarretará encargos financeiros para o Tesouro Na-

cional,
Art. 2?
exercida no
Art. 3?
blicação.
Senado

A autorização prevista nesta resolução deverá ser
prazo de doze meses a contar de sua publicação.
Esta resolução entra em vigor na data de sua pu-

Federal, 18 de dezembro de 1990.
SENADOR NELSON CARNEIRO
Presidente

Faço saber que o SENADO FEDERAL aprovou, nos termos do art. 52, incisos V, VII e VIII da Constituição, e eu,
NELSON CARNEIRO, Presidente, promulgo a seguinte

RESOLUÇAO N? 70. DE 1990
Autoriza o Presidente da República a
conceder garantia da União à operação de
crédito externo a ser contratada pelo Banco
Nacional de Desenvolvimento Econômico e
Social (BNDES) junto ao Banco lnteramericano de Desenvolvimento (BID).

Art. 1? Nos termos do art. 52, incisos V, VII e VIII da
Constituição e do art. 4? da Resolução n? 96, de 15 de dezembro
de 1989, é o Presidente da República autorizado a conceder garantia da União à operação de crédito externo no valor de
US$250,000,000.00 (duzentos e cinqüenta milhões de dólares
americanos), ou seu equivalente em outras moedas. a ser celebrada pelo Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e
Social (BNDES) com o Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID).
Parágrafo único. A operação de que trata este artigo
destina-se ao financiamento parcial do Programa Multisetorial
de Crédito e obedecerá às seguintes condições financeiras;
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 182(6, t.l):3727-3794, nov./dez. 1990.
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a) credor: Banco Interamericano de Desenvolvime':nto
b) valor: US$250,OOO,OOO.00 (duzentos e cinqüenta milhões
de dólares americanos)
c) prazo: vinte anos, com três anos e seis meses de carência
d) juros: serão determinados pelo custo de empréstimos
qualificados para o semestre anterior, acrescidos da margem fixada periodicamente pelo Banco Interamericano de Desenvolvimenta (BID), de acordo com a politica de juros, a serem pagos,
semestralmente, nos dias 15 de outubro e 15 de abril de cada
ano, a partir de 15 de abril de 1991;
e) amortização: em prestações semestrais iguais e consecutivas, de modo a que o empréstimo esteja totalmente amortizado
até 15 de outubro de 2010;
.
f) comissão de compromisso: 0,75% ao ano sobre os saldos
do empréstimo não desembolsados.
Art. 2? A autorizaçao prevista nesta resolução será exercida no prazo de doze meses da sua publicação.
Art. 3? Esta resolução entra em vigor na data de sua publiçação.
Senado Federal, 18 de dezembro de 1990.
SENADOR NELSON CARNEIRO
Presidente

Faço saber que o SENADO FEDERAL aprovou, nos termos do art. 52, inciso VII, da Constituição, e eu, NELSON
CARNEIRO, Presidente, promulgo a seguinte
RESOLUÇÃO N? 71, DE 1990
Autoriza a Prefeitura Municipal de São
Paulo, Estado de São Paulo, a emitir e a co'
locar no mercado, Letras Financeiras do
Tesouro do Município de São Paulo
(LFTM-8P).

Art. I? É a Prefeitura Municipal de São Paulo, Estado de
São Paulo, nos termos do art. 33, parágrafo único do Ato das
CoL Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 182(6, t.l):3727-3794, nov.ldez. 1990.
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Disposições Constitucionais Transitórias, autorizada 'a emitir e
a colocar no mercado, através de ofertas públicas, 1.717.544.757
Letras Financeiras do Tesouro do Município de São Paulo
(LFTM-SPl, destinadas ao pagamento da segunda parcela de
precatórias judiciais pendentes, de sua responsabilidade.
Art. 2?

A operação obedecerá às seguintes condições:

a) quantidade: 1.717.544.757 Letras Financeiras do Tesouro
do Município de São Paulo (LFTM-SP);
b) modalidade: nominativa-transferivel;
c) rendimento: igual ao das Letras Financeiras do Tesouro
Nacional (mesma taxa referencial);
d) prazo: 1.826 dias;

e) valor nominal: Cr$I,OO (um cruzeiro);
f) previsao de colocação e vencimento dos títulos a serem
emitidos:

Colocação
Novembro/90

Vencimento Data-Base Quantidade
1.6.95
1.6.90
1.717.544.757

Código
695.000

g) forma de colocação: através de ofertas públicas nos termos da Resolução n? 565, de 20 de setembro de 1979, do Banco
Central do Brasil;
h) autorização legislativa: Leis Estaduais n? 7.945, de 29 de
outubro de 1973 e 10.020, de 23 de dezembro de 1985 e Decreto
Estadual n? 27.630, de 26 de janeiro de 1989.

Art. 3? A autorização de que trata esta resolução será
exercida até o dia 31 de dezembro de 1990.
Art. 4?
blicação.

Esta resolução entra em vigor na data de sua pu-

Senado Federal, 18 de dezembro de 1990.
SENADOR NELSON CARNEIRO
Presidente
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Faço saber que o SENADO FEDERAL aprovou, nos termos do art. 52, inciso VII, da Constituição, e eu, NELSON
CARNEIRO, Presidente, promulgo a seguinte
RESOLUÇÃO N? 72, DE 1990
Autorizo o Governo do Estado do Rio
Grande do Sul a emitir 14.000.000.000 Letras Financeiras do Tesouro do Estado do
Rio Grande do Sul (LFT·RS).

Art. I? É o Governo do Estado do Rio Grande do Sul autorizado a emitir, mediante registro no Banco Central do Brasil,
o montante de 14.000.000.000 (quatorze bilhões) de Letras Financeiras do Tesouro do Estado do Rio Grande do Sul (LFT-RS),
equivalente a Cr$14.000.000.000,00 (quatorze bilhões de cruzeiros), em I? de setembro de 1990, com vistas a substituir fontes
de financiamento de operações contratadas.
§ I? A emissão a que se refere este artigo será efetuada
com observância das seguintes condições básicas:
a) quantidade: 14.000.000.000 Letras Financeiras do Tesouro
do Estado do Rio Grande do Sul (LFT-RS);
b) valor nominal unitário: Cr$l,OO (um cruzeiro) em l.9.90;
c) modalidade: nominativa-transferível;
d) prazo de resgate: até sete anos:
e) rendimento: igual ao das Letras Financeiras do Tesouro
N acionai (mesma taxa referencial);
fi forma de colocação: através de ofertas públicas, nos termos da Resolução n? 565, de 20 de setembro de 1979, do Banco
Central do Brasil;
g) colocação dos títulos: prevista para dezembro de 1990:
h) vencimento dos títulos:
Vencimento
15.11.91
15.1l.92
15.11.93
15.11.94
15.1l.94
15.11.95
15.1l.96

Valor
3.000.000.000
3.000.000.000
3.500.000.000
l. 500.000.000
l.000.000.000
l.000.000.000
l. 000.000.000
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§ 2? Os títulos emitidos com base na presente autorização
permanecerão bloqueados na conta do Fundo da Dívida Pública
no Selic, indisponíveis para negociação. quer para operações
definitivas, quer para operações de recompra.
Art. 2? A presente autorização será exercida até 13 de
março de 1991.
Art. 3? Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.
Senado Federal, 18 de dezembro de 1990.

SENADOR NELSON CARNEIRO
Presidente

Faço saber que o SENADO FEDERAL aprovou, nos termos do art. 52, inciso V, da Constituição, e eu, NELSON CARNEIRO, Presidente, promulgo a seguinte
RESOLUÇÃO N? 74, DE 1990
Autoriza o Governo do Estado do Rio
de Janeiro a celebrar operação de compra e
venda com financiamento externo junto ao
Magyar kulkereskedelmi Banck R. T., da
Hungria.

Art. I? É o Governo do Estado do Rio de Janeiro autorizado a contratar operação de financiamento junto ao Magyar
Kulkereskedelmi Banck R.T., da Hungria, no valor de
US$17,000,000.00 (dezessete milhões de dólares americanos).
Art. 2? A operação destina-se à compra financiada de
equipamentos médico-hospitalares para equipar hospitais e ambulatórios públicos da rede estadual.
Art. 3? A operação deverá obedecer às seguintes condições básicas:
a) valor: US$17,000,OOO.00 (dezessete milhões de dólares
americanos);
b) amortização: em quatorze prestações semestrais, com carência de dezoito meses;
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 182(6, t.1):3727-3794, nov.ldez. 1990.
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c) juros: sete e meio por cento ao ano, exigíveis em-parcelas
semestrais;
d) garantia: vinculação de parte do Fundo de Participação
dos Estados.
Art. 4? A autorização de que trata esta resolução deverá
ser exercida no prazo de doze meses a contar de sua publicação.
Art. 5? Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.
Senado Federal, 18 de dezembro de 1990.

SENADOR NELSON CARNEIRO
Presidente

Faço saber que o SENADO FEDERAL aprovou, nos termos do art. 52, inciso VII, da Constituição, e eu, NELSON
CARNEIRO, Presidente, promulgo a seguinte
RESOLUÇÃO N? 75, DE 1990
Autoriza o Governo do Estado de Santa
Catarina a emitir e a colocar no mercado,
através de ofertas públicas, Letras Financeiras do Tesouro do Estado de Santa Catarina (LFTC).

Art. I? É o Estado de Santa Catarina autorizado a emitir
e a colocar no mercado, através de ofertas públicas, Letras Financeiras do Tesouro do Estado de Santa Catarina (LFTC), no
montante necessário ao resgate de 138.101.116 Letras Financeiras do Tesouro do Estado de Santa Catarina (LFTC), vencíveis
no mês de janeiro de 1991.
Art. 2? A operação obedecerá às seguintes condições:
a) quantidade: a ser definida na data de resgate dos títulos
a serem substituídos, deduzida a parcela de doze por cento a
título de juros;
b) modalidade: nominativa-transferível;
c) rendimento: igual ao das Letras Financeiras do Tesouro
N acionai (mesma taxa referencial);
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3774
d) prazo: até 1.825 dias;
e) valor nominal: Cr$l,OO (um cruzeiro);
f) características dos títulos a serem substituídos:
Vencimento
Quantidade
1.1.91
138.101.116
g) previsão de colocação e vencimento dos títulos a serem
emitidos:
Colocação
Vencimento
Título
Data-Base
2.1.91
1.9.95
561.713
1.1.91
h) forma de colocação: através de ofertas públicas, nos termos da Resolução n:' 565, de 20 de setembro de 1979, do Banco'
Central do Brasil;
il autorização legislativa: Lei Estadual n? 7.546, de 27 de janeiro de 1989 e Decreto Estadual n:' 2.986, de 10 de fevereiro de
1989.
Art. 3? A autorização de que trata esta resolução deverá
ser exercida até o dia 31 de janeiro de 1991.
Art. 4? Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.
Senado Federal, 18 de dezembro de 1990.
SENADOR NELSON CARNEIRO
Presidente

Faço saber que o SENADO FEDERAL aprovou, nos termos do art. 52, inciso VII, da Constituição, e eu, NELSON
CARNEIRO, Presidente, promulgo a seguinte
RESOLUÇAo N? 76, DE 1990
A utorize o Governo do Estado do Rio
Grande do Sul a emitir e a colocar no mercado Letras Financeiras do Tesouro do Estado do Rio Grande do Sul (LFT-RS).

Art. I? É o Governo do Estado do Rio Grande do Sul autorizado a emitir e a colocar no mercado, através de ofertas públicas, Letras Financeiras do Tesouro do Estado do Rio Grande
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do Sul (LFT-RS), destinadas ao giro de 3.453.294 (três' milhões,
quatrocentos e cinqüenta e três mil, duzentos e noventa e quatro) Letras Financeiras do Tesouro do Estado do Rio Grande do
Sul (LFT-RS), vencíveis no mês de fevereiro de 1991.
Art. 2? A emissão de que trata esta resolução obedecerá
as seguintes condições:
a) quantidade: a ser definida na data de resgate dos títulos
a serem substituídos, deduzida a parcela de doze por cento a
título de juros;
b) modalidade: nominativa-transferível;
c) rendimento: igual ao das Letras Financeiras do Tesouro
Nacional (mesma taxa referencial);
d) prazo: até 7 anos;
e) valor nominal: Cr$l,OO (um cruzeiro);
f) características dos títulos a serem substituídos:
Vencimento
1.2.91

Quantidade
3.453.294

g) previsão de colocação e vencimento dos títulos a serem
emitidos:

Colocação
1.2.91

Vencimento
15.11.93

Título
531.095

Data-Base
1.2.91

h) forma de colocação: através de ofertas públicas, nos termos da Resolução n? 565, de 20 de setembro de 1979, do Banco
Central do Brasil;
i) autorização legislativa: Leis Estaduais n?s 6.465 e 8.822,
de 15 de dezembro de 1972 e 15 de fevereiro de 1989, respectivamente e Decreto Estadual n? 33.668, de 18 de setembro de 1990.

Art. 3? A autorização de que trata esta resolução será
exercida até o dia 31 de janeiro de 1991.
Art. 4? Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.
Senado Federal, 18 de dezembro de 1990.

SENADOR NELSON CARNEIRO
Presidente
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Faço saber que o SENADO FEDERAL aprovou, nos termos do art. 52, inciso VII, da Constituição, e eu, NELSON
CARNEIRO, Presidente, promulgo a seguinte
RESOLUÇAO N? 77, DE 1990
Autoriza o Governo do Estado do Rio
de Janeiro autorizado a emitir e a colocar

no mercado Letras Financeiras do Tesouro
do Estado do Rio de Janeiro (LFT-RJ).

Art. I? É o Governo do Estado do Rio de Janeiro a emitir
e a colocar no mercado, através de ofertas públicas, um montante de Letras Financeiras do Tesouro do Estado do Rio de J aneiro (LFT-RJ), necessário ao giro de 27.148.001 Letras Financeiras do Tesouro do Estado do Rio de Janeiro (LFT-RJ), nos
meses de janeiro e fevereiro de 1991.
Parágrafo único. A emissão e colocação dos títulos a que
se refere este artigo será efetuada com observância das seguintes condições básicas:
a) quantidade: a ser definida na data de resgate dos títulos
a serem substituídos;
b) modalidade: nominativa-transferivel;
c) rendimento: igual ao das Letras Financeiras do Tesouro
Nacionai (mesma taxa referencial);
di prazo: até 1.826 dias;
e) valor nominal: Cr$I,OO (um cruzeiro);
f) características dos t.ítulos a serem substituídos:
Vencimento
Quantidade
1.1.91
13.574.001
1.2.91
13.574.000
Total
27.148.001
g) previsão de colocação e vencimento dos' títulos a serem
emitidos:
Colocação
Vencimento
Titulo
Data-Base
2.1.91
1.1.96
541.826
1.1.91
1.2.91
1.2.96
541.826
1.2.91
h) forma de colocação: através de ofertas públicas, nos termos da Resolução n? 565, de 20 de setembro de 1979, do Banco
Central do Brasil;
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i) autorização legislativa: Lei Estadual n:' 1.389, \:le 28 de
novembro de 1988.
Art. 2? A autorização de que trata esta resolução será
exercida até o dia I? de fevereiro de 1991.
Art. 3? Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.
Senado Federal, 18 de dezembro de 1990.

SENADOR NELSON CARNEIRO
Presidente
Faço saber que o SENADO FEDERAL aprovou, nos termos do art. 52, inciso VII, da Constituição, e eu, NELSON
CARNEIRO, Presidente, promulgo a seguinte
RESOLUÇÃO N? 78, DE 1990
Autoriza o Governo do Estado da Paraíba a emitir Letras Financeiras do Teeouro do Estado da Paraíba (LFT-PB) para a
substituição de 8.021.000 (LFT·PB).

Art. 1? É o Governo do Estado da Paraíba autorizado a
emitir, mediante registro no Banco Central do Brasil, exigível
para tanto a comprovação de já ter honrado os resgates de títulos de sua emissão, vencidos no decorrer de 1990, a quantidade
de Letras Financeiras do Tesouro do Estado da Paraíba (LFTPB) estritamente necessária à substituição de 8.021.000 (oito milhões, vinte e uma mil) Letras Financeiras do Tesouro do Estado da Paraíba (LFT-PB) que vencem em fevereiro de 1991, deduzida a parcela de doze por cento a título de juros, com vistas
ao giro da dívida mobiliária do Estado.
Parágrafo único. A emissão e a colocação dos títulos a que
se refere este artigo será efetuada com observância das seguintes condições básicas:
a) quantidade: a ser definida na data de resgate dos títulos
a serem substituídos, deduzida a parcela de doze por cento a
título de juros;
b) modalidade: nominativa-transferível:
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c) rendimento: igual ao das Letras Financeiras do Tesouro
Nacional (mesma taxa referencial);
d) prazo: até 183 dias;
e) valor nominal: Cr$l,OO (um cruzeiro);
f) características dos títulos a serem substituídos:
Vencimento
Quantidade
1.2.91
8.021.000
g) previsão de colocação e vencimento dos títulos a serem
emitidos:
Data-Base
Colocação
Vencimento
Título
1.8.91
590.181
1.2.91
1.2.91
h) forma de colocação: através de ofertas públicas, nos t.ermos da Resolução n? 565, de 20 de setembro de 1979, do Banco
Central do Brasil;
i) autorização legislativa: Lei Estadual n? 5.121, de 27 de janeiro de 1989.
Art. 2? A presente autorização será exercida até 13 de
março de 1991.
Art. 3? Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.
Senado Federal, 18 de dezembro de 1990.
SENADOR NELSON CARNEIRO
Presidente

Faço saber que o SENADO FEDERAL aprovou, nos termos do art. 52, inciso VII, da Constituição, e eu, NELSON
CARNEIRO, Presidente, promulgo a seguinte
RESOLUÇÃO N? 79, DE 1990
Autoriza o Governo do Estado do
Espírito Santo a emitir e a colocar no mero
cada Letras Financeiras do Tesouro do Estado do Espírito Santo (LFT-ES).

Art. I? É O Governo do Estado do Espírito Santo autorizado a emitir e a colocar no mercado, através de ofertas públiCol. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 182(6.

t.l):3727~3794,
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cas, Letras Financeiras do Tesouro do Estado do Espírito Santo
(LFT-ESI destínadas ao giro de 14.430.000 Letras Financeiras do
Tesouro do Estado do Espírito Santo (LFT-ES), vencíveis no
primeiro semestre de 1991.
Parágrafo único. A emissão e a colocação dos títulos a que
se refere este artigo será efetuada com observância das seguintes condições básicas:
a I quantidade: a ser definida na data de resgate dos títulos
a serem substituídos, deduzida a parcela de 12% a título de juros;
b) modalidade: nominativa-transferível;
c] rendimento: igual ao das Letras Financeiras do Tesouro
N acionai (mesma taxa referencial);
di prazo: 730 dias;
e) valor nominal: Cr$l,OO (um cruzeiro);
f) características dos títulos a serem substituídos:
Vencimento
Quantidade
15.1.91
14.430.000
g) previsão de colocação e vencimento dos títulos a serem
emitidos:
Vencimento
Título
Data-Base
Colocação
670.730
15.1.91
15.1.91
15.1.93
h) forma de colocação: através de ofertas públicas, nos termos da Resolução n:' 565, de 20 de setembro de 1979, do Banco
Central do Brasil;
i) autorização legislativa: Lei Estadual n? 4.216, de 27 de janeiro de 1989, e Decreto Estadual n? 2.986-N, de 9 de maio de
1990.
Art. 2? A autorização de que trata esta resolução deverá
ser exercida até o dia 30 de junho de 1991.
Art. 3? Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.
Senado Federal, 18 de dezembro de 1990.

SENADOR NELSON CARNEIRO
Presidente
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Faço saber que o SENADO FEDERAL aprovou, nos termos do art. 52, inciso VII, da Constituição, e eu, NELSON
CARNEIRO, Presidente, promulgo a seguinte
RESOLUÇAO N? 80, DE 1990
Autoriza o Governo do Estado do Rio
Grande do Norte a emitir Letras Financeiras do Tesouro do Estado (LFTERN) para a
eubstituiçna de 2.776.500 de tais títulos. que
vencem em janeiro de 1991.

Art. I? É o Governo do Estado do Rio Grande do Norte
autorizado a emitir, mediante registro no Banco Central do Brasil, a quantidade de Letras Financeiras do Tesouro do Estado
do Rio Grande do Norte (LFTERN) estritamente necessárias à
substituição de 2.776.500 (dois milhões, setecentas e setenta e
seis mil e quinhentas) Letras Financeiras do Tesouro do Estado
do Rio Grande do Norte (LFTERN), que vencem em janeiro de
1991, deduzida a parcela de doze por cento a titulo de juros, com
vistas ao giro de parte da dívida mobiliária do Estado.
Parágrafo único. A emissão a que se refere este artigo será
efetuada com observância das seguintes condições básicas:
a) quantidade: a ser definida na data de resgate dos títulos
a serem substituídos, deduzida a parcela de doze por cento a
título de juros;
b) modalidade: nominativa-transferível;
c) rendimento: igual ao das Letras Financeiras do Tesouro
Nacional (mesma taxa referencial);
d) prazo de resgate: até 1.095 dias;
e) valor nominal unitário: Cr$I,OO (um cruzeiro);
f) características dos títulos a serem substituídos:
Vencimento
15.1.91

Quantidade
2.776.500

g) previsão de colocação e vencimento dos títulos a serem
emitidos:
Colocação
Vencimento
Título
Data·Base
15.1.91
15.1.94
661.095
15.1.91
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h) forma de colocação: através de ofertas públicas nos termos da Resolução n? 565, de 20 de setembro de 1979, do Banco
Central do Brasil;
i) autorização legislativa: Lei Estadual n:' 5.947, de 10 de
novembro de 1989.
Art. 2? A presente autorização será exercida até 13 de
março de 1991.
Art. 3? Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.
Senado Federal, 18 de dezembro de 1990.

SENADOR NELSON CARNEIRO
Presidente

Faço saber que o SENADO FEDERAL aprovou, nos termos do art. 52, inciso VII, da Constituição, e eu, NELSON
CARNEIRO, Presidente, promulgo a seguinte
RESOLUÇÃO N? 81, DE 1990
Autoriza a Prefeitura Municipal do Rio
de Janeiro a emitir 14.000.000.000 de Letras Financeiras do Tesouro Municipal
(LFTM·RJ).

Art. I? É a Prefeitura Municipal do Rio de Janeiro autorizada a emitir. mediante registro no Banco Central do Brasil, o
montante de 14.000.000.000 (quatorze bilhões) de Letras Financeiras do Tesouro Municipal (LFTM-RJ), equivalentes, nesta
data, a Crs 14.000.000.000,00, com vistas a promover a antecipação de parte da receita orçamentária prevista para 1991.
Parágrafo único. A emissão a que se refere este artigo será
efetuada com observância das seguintes condições básicas:
a) quantidade: 14.000.000.000 de Letras Financeiras do Tesouro Municipal (LFTM-RJ);
b) modalidade: nominativa-transferivel;
c) rendimento: igual ao das Letras Financeiras do Tesouro
Nacional (mesma taxa referencial);
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 182(6, t.l):3727-3794, nov.vdez , 1990.
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di prazo: até 395 dias;
e) valor nominal: Cr$1,00 (um cruzeiro);
f) cronograma de colocação:
Data da Colocação
Quantidade
Vencimento
janeiro/91
3.500.000.000
31.10.91
janeiro/91
3.500.000.000
30.11.91
janeiro/91
3.500.000.000
31.12.91
janeiro/91
3.500.000.000
30.01.92
g) forma de colocação: através de ofertas públicas, nos termos da Resolução n:' 565, de 20 de setembro de 1979, do Banco
Central do Brasil;
h) autorização legislativa: Lei Estadual n? 1.373 e Decreto
n? 8.355, ambos de 26 de janeiro de 1989.
Art. 2? A presente autorização deverá ser exercida até 15
de março de 1991.
Art. 3? Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.
Senado Federal, 18 de dezembro de 1990.
SENADOR NELSON CARNEIRO
Presidente

Faço saber que o SENADO FEDERAL aprovou, nos termos do item 28 do art. 48 do Regimento Interno, e eu, NELSON
CARNEIRO, Presidente, promulgo a seguinte
RESOLUÇAO N? 82, DE 1990
Estabelece condições para a renegociação da dívida externa brasileira.

Art. I? Subordinam-se às diretrizes estabelecidas nesta resolução, além das demais diretrizes do Senado Federal, os contratos de renegociação da dívída externa brasileira firmados a
partir desta data, em que sejam partes, como tomadoras ou gaCol. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 182(6, t.l):3727-3794, nov./dez. 1990.
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rantidoras, a União ou suas autarquias, ou que envolvam, direta ou indiretamente, responsabilidade da União.
Art. 2? O montante de recursos em moeda nacional destinada à aquisição de divisas para saldar os compromissos da
União junto à comunidade financeira internacional será restrito
à capacidade interna de pagamento, salvaguardadas as necessidades de financiamento não inflacionários do crescimento econômico.
§ I? Entende-se por capacidade interna de pagamento a diferença positiva entre as receitas e despesas da administração
Pública Federal direta e indireta, excluída as das instituições financeiras federais.
§ 2? Excluem-se ainda das receitas os recursos provenientes do Programa Nacional de Desestatização.
Art. 3? Respeitados os limites do art. 2?, o desembolso de
divisas destinado à satisfação de compromissos externos não
deverá comprometer a manutenção do nível de. reservas compatível com as necessidades mínimas de importação.
Parágrafo único. Para os efeitos desta resolução, entendese por nível de reservas de divisas compatível com as necessidades mínimas de importação, aquele que assegura recursos suficientes para manter a média das importações dos últimos doze
meses, contados a partir da publicação desta resolução, durante
o período mínimo de quatro meses.
Art. 4~ Os contratos relativos a operações de crédito externo de que participem a União ou suas autarquias:
I - não poderão conter cláusula de natureza política,
atentatória à soberania nacional ou à ordem pública, contrária à
Constituição ou às leis brasileiras;
II - não poderão conter cláusula que preveja compensação automática de débitos e créditos ou o ressarcimento, pela
União ou por suas autarquias, de despesas incorridas pelos credores com viagens, hospedagem ou serviços técnicos ou jurídicos de seu exclusivo interesse;
IH - deverão prever adequada proteção às reservas internacionais do País, depositadas no exterior em nome do Banco
Central do Brasil;
Colo Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 182(6, t.l):3727-3794, nov./dez. 1990.
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IV - deverão conter cláusula prevendo a possrbilidadc de
sua modificação, sempre que necessário, para restabelecer o
equilíbrio contratual, eventualmente rompido pela superveniência de alteração substancial, não causada pelas partes, das condições presentes na época de sua celebração.
§ 1? Os contratos de que trata este artigo deverão estabelecer que os litígios deles decorrentes serão submetidos a arbitragem.
§ 2? Um dos árbitros deverá ser escolhido pelo credor, outro pelo devedor, e o terceiro de comum acordo pelos dois primeiros. Não havendo concordância com respeito ao nome do ter-'
ceiro árbitro, este será designado pelo Presidente da Corte Internacional de Justiça de Haia.

Art. 5? Os créditos externos de médio e longo prazos, relativos à dívida do setor público, somente poderão ser utilizados
na aquisição das participações acionárias no âmbito do Programa Nacional de Desestatização, se sofrerem deságio prévio através de mecanismos de mercado.
§ 1? E vedada a efetivação de qualquer pagamento de
atrasados aos bancos privados sem consulta ao Senado Federal.
§ 2? Excluem-se das restrições previstas no parágrafo anterior o pagamento das dívidas de curto prazo de caráter comercial ou interbancário e da dívida de médio e longo prazo que
vêm sendo servidas regularmente.

Art. 6? Serão admitidas nos contratos de que trata esta resolução todas as condições e cláusulas usuais em contratos de
empréstimo ou similares, subordinando-se sua entrada em vigor
à aprovação pelo Senado Federal, na forma do art. 52, inciso V,
da Constituição.
Art. 7? Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação e não revoga os dispositivos da Resolução n? 96, de
1989.
Senado Federal, 18 de dezembro de 1990.
SENADOR NELSON CARNEIRO
Presidente
coi. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 182(6, t.1):3727-3794, nov.Zdez. 1990.
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Faço saber que o SENADO FEDERAL aprovou, e eu,
NELSON CARNEIRO, Presidente, nos termos do art. 48, item
28 do Regimento Interno, promulgo a seguinte
RESOLUÇAO N? 83, DE 1990
Modifica a Resolução n.o 215(1), de 28 r'e
agosto de 1986, do Senado Federal.

Art. I? Os valores expressos em cruzados no art. I? da
Resolução n? 215, de 28 de agosto de 1986, passam a ser expressos em cruzeiros.
Art. 2? Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.
Senado Federal, 18 de dezembro de '.990.

SENADOR NELSON CARNEIRO
Presidente
Faço saber que o SENADO FEDERAL aprovou, nos termos do art. 52, incisos V, VII e VIII da Constituição, e eu,
NELSON CARNEIRO, Presidente, promulgo a seguinte
RESOLUÇAO N? 84, de 1990
Autoriza a República Federativa do
Brasil a contratar, como garantidora, operação de crédito externo no valor de até
US$ 135,000,000.00 (cento e trinta e cinco
milhões de dólares americanos), junto ao
Banco Interamericano de Desenvolvimento
(BID) e dá outras providências.

Art. 1? É a República Federativa do Brasil autorizada a
contratar, como garantidora, operação de crédito externo de responsabilidade da Companhia Paranaense de Energia (Copel), no
valor de até US$135,000,000.00 (cento e trinta e cinco milhões de
dólares americanos), junto ao Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID).
Parágrafo único. A operação autorizada no caput deste artigo será efetuada com observância das seguintes condições:
(1) Publicada no DO de 29.8.1986, pág. 12970.
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tomador: Companhia Paranaense de Energia (Copel):
credor: Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID);
prazo: vinte anos;
carência: quatro anos;
taxa de juros: será determinada pelo custo de empréstimos
qualificados para o semestre anterior, acrescida de uma margem
(expressa em termos de percentagem anual), que o Banco estabelecerá periodicamente de acordo com sua política 80 bre taxa
de juros;

commitment tee: 0,75% ao ano sobre o saldo não desembolsado do financiamento, pagáveis semestralmente, juntamente
com os pagamentos dos juros. Começará a ser contada sessenta
dias após os ajustes cabíveis.
Condições de pagamento:
- do principal - o pagamento será totalmente amortizado
pelo mutuário até o dia 15 de agosto de 2010, mediante o pagamento de prestações semestrais, consecutivas e iguais. a primeira das quais será paga seis meses contados da data prevista para o desenbolso final dos recursos do financiamento;
- dos juros - serão pagáveis semestralmente nos dias 15
de agosto e 15 de fevereiro de cada ano, começando em 15 de fevereiro de 1991. Serão pagos conjuntamente com as amortizações, efetuando-se os ajustes cabíveis.
Art.. 2~ As contragarantias prestadas à União, como garantidora ao aval na operação autorizada no artigo anterior, não
serão computadas para os efeitos dos limites fixados no art. 3?
da Resolução n? 58, de 1990, do Senado Federal.
Art. 3~
exercida no
cação.
Art. 4?
blicação.
Senado

A autorização prevista nesta resolução deverá ser
prazo de doze meses a contar da data de sua publiEsta Resolução entra em vigor na data de sua puFederal, em 18 de dezembro de 1990.
SENADOR NELSON CARNEIRO
Presidente
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Faço saber que o SENADO FEDERAL aprovou, nos termos do art. 52, incisos V e VIII, da Constituição, e eu, NELSON CARNEIRO, Presidente, promulgo a seguinte
RESOLUÇÃO N? 85, DE 1990
Autoriza a Empresa Brasileira de Telecomunicações S.A. (Embratel) a contratar
quatro operações de crédito externo.

Art. I? É a Empresa Brasileira de Telecomunicações S.A.
(Embratel) autorizada a contratar quatro operações de crédito
externo, com a garantia da União, no valor global de até
US$311,895,OOO.00 (trezentos e onze milhões, oitocentos e noventa e cinco mil dólares americanos), dos quais até
US$293,232,805.00 (duzentos e noventa e três milhões, duzentos
e trinta e dois mil, oitocentos e cinco dólares americanos), a serem contratados nessa moeda e US$18,662,195.00 (dezoito milhões, seiscentos e sessenta e dois mil, cento e noventa e cinco
dólares americanos) a serem contratados em ECU, equivalendo,
à taxa de paridade de US$I,33 (um dólar e trinta e três centavos) por ECU, a ECU 13.031.732,00 (treze milhões, trinta e um
mil, setecentos e trinta e duas unidades monetárias da Comunidade Econômica Européia), junto ao Credit Lyonnaís, ao Bank
Brussels Lambert S.A. e ao Export-Import Bank of the United
States (Exímbank}, destinadas ao financiamento parcial do Projeto da Segunda Geração do Sistema Brasileiro de Telecomunicações por Satélite (SBTS).
Parágrafo único. As operações autorizadas no caput deste
artigo serão efetuadas com observância das seguintes condições
básicas:
I -

Credor: Credit Lyonnais:
a) valores: US$78,093,OOO.00 (setenta e oito milhôes e noventa e três mil dólares americanos) e ECU 14.031.732,00 (quatorze
milhões, trinta e uma mil, setecentas e trinta e duas unidades
monetárias da Comunidade Econômica Européia);
b) juros: pagos semestralmente e calculados à taxa de um
por cento ao ano, acima da Libor de seis meses, durante o
período de carência, bem assim à taxa fixa de 9,65% ao ano durante o período de pagamento;
Ccl. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 182(6, t.1):3727-3794, nov.vdez. 1990.
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c) amortização: em dólares americanos, inclusive ::f parcela
desembolsada em ECU e em quatro secções tranches de vinte
prestações semestrais iguais e consecutivas, iniciando-se o pa-

gamento de duas delas seis meses após o lançamento do primeiro satélite (previsto para março ou abril de 1994), e o das demais, seis meses após o lançamento do segundo satélite (previsto para outubro ou novembro de 1994);
d) comissão de compromisso: 0,5% ao ano sobre os saldos
do empréstimo não desembolsados, exigível semestralmente;
e) seguro de crédito: 5,5% sobre cada desembolso do empréstimo;
fi comissão de administração (Management Fee): 0,5% sobre o valor do contrato, paga após a emissão do Certificado de
Autorização pelo Banco Central do Brasil;
g) comissão de agenciamento (Agency Fee): 0,125% sobre o
valor do contrato, paga após a emissão do Certificado de Antorização pelo Banco Central do Brasil.
II - Credor: Bank Brussels Lambert S.A.:
a) valor: US$17,651,724.00 (dezessete milhões, seiscentos e
cinqüenta e um mil, setecentos e vinte e quatro dólares americanos);
b) juros: pagos semestralmente e calculados à taxa de
9,65% ao ano, durante tanto o período de carência quanto o de
pagamento;

c) amortização: em duas secções tranches de vinte prestações semestrais iguais e consecutivas cada, iniciando-se o pagamento dos primeiros seis meses após o lançamento do primeiro
satélite (previsto para março ou abril de 1994), e o da segunda
seis meses após o lançamento do segundo satélite (previsto para
outubro ou novembro de 1994);

dI comissão de compromisso: 0,5% ao ano sobre os saldos
do empréstimo não desembolsados, exigível semestralmente;

e) seguro de crédito: 5,5% sobre cada desembolso do empréstimo;

fi comissão de administração (Management Fee): 0,5% sobre o valor do contrato, paga após a emissão do Certificado de
Autorização pelo Banco Central do Brasil.
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lU - Credor: Credit Lyonnais:
ai valor: US$19,181,900.00 (dezenove milhões, cento e oitenta e um mil e novecentos dólares americanos);
bl juros: pagos semestralmente e calculados à taxa de um
por cento ao ano, acima da Libor;
c) amortização: em dez prestações iguais e consecutivas, relativas a cada desembolso, sendo a primeira paga cinco meses
após o respectivo desembolso;
d) comissão fixa (Flat Fee): 0,375% sobre o valor do contrato, paga após a emissão do Certificado de Autorização pelo
Banco Central do Brasil;
e] comissão de agenciamento (Agency Fee): 0,125% sobre o
valor do contrato, paga após a emissão do Certificado de Autorização pelo Banco Central do Brasil;
IV - Credor: Export-Import Bank of the United States
(Eximbank):
a) valor: US$178,305,469.00 (cento e setenta e oito milhões,
trezentos e cinco mil, quatrocentos e sessenta e nove dólares
americanos);
b) juros: pagos semestralmente e calculados à taxa fixa de
9,55% ao ano, durante tanto o período de carência quanto o de
pagamento;
c) amortização: em duas secções tranches de vinte prestações semestrais iguais e consecutivas. iniciando-se o pagamento
da primeira seis meses após o lançamento do primeiro satélite
(previsto para março ou abril de 1994), e o da segunda seis meses após o lançamento do segundo satélite (previsto para outubro ou novembro de 1994);
d) comissão de compromisso: 0,5% ao ano sobre os saldos
do empréstimo não desembolsados;
e) seguro de crédito: 5,48% sobre cada desembolso do empréstimo.
Art. 2? Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.
Senado Federal, 18 de dezembro de 1990.
SENADOR NELSON CARNEIRO
Presidente
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 182(6, t.1):3727-3794, nov./dez. 1990.
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Faço saber que o SENADO FEDERAL aprovou, 'nos termos do art. 52, inciso VII, da Constituição, e eu, NELSON
CARNEIRO, Presidente, promulgo a seguinte

RESOLUÇAO N? 86, DE 1990
Autoriza o Governo do Estado da Bahia a emitir Letras Financeiras do Tesouro
do Estado da Bahia (LFT- BA) para a substituição de 25.719.408 (LFT-BA), vencíveis
no início de 1991.

Art. I? É o Governo do Estado da Bahia autorizado a emitir, mediante registro no Banco Central do Brasil, a quantidade
de Letras Financeiras do Tesouro do Estado da Bahia (LFT-BA)
estritamente necessária à substituição de 24.719.408 (vinte e quatro milhões, setecentas e dezenove mil, quatrocentas e oito) Letras Financeiras do Tesouro do Estado da Bahia (LFT-BA), que
vencem em janeiro e fevereiro de 1991, deduzida a parcela de doze por cento a título de juros, com vistas ao giro da dívida mobiliária do Estado.
Parágrafo único. A emissão e a colocação dos títulos a que
se refere este artigo será efetuada com observância das seguintes
condições básicas:
a) quantidade: a definir no resgate das 24.719.408 Letras Financeiras do Tesouro do Estado da Bahia (LFT-BA);
b) valor nominal unitário: Cr$I,OO (um cruzeiro) em 6 de novembro de 1990;
c) modalidade: nominativa-transferível;
d) prazo de resgate: até 731 dias;
e) forma de colocação: através de ofertas públicas, nos termos do art. 565, de 20 de setembro de 1979, do Banco Central do
Brasil;
f) rendimentos: igual ao das Letras Financeiras do Tesouro
Nacional (mesma taxa referencial);
g) colocação: em janeiro e fevereiro de 1991;
h) vencimento: em 15 de janeiro de 1992 e 15 de fevereiro de
1993;
CoL Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 182(6, t.1):3727-3794, nov.ldez. 1990.
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i) autorização legislativa: Lei n? 4.828, de 17 de fevereiro de
1989.
Art. 2? A presente autorização será exercida até 13 de março de 1991.
Art. 3? Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.

Senado Federal, 18 de dezembro de 1990.
SENADOR NELSON CARNEIRO
Presidente

Faço saber que o SENADO FEDERAL aprovou, nos termos do art. 52, inciso VII, da Constituição, e eu, NELSON
CARNEIRO, Presidente, promulgo a seguinte
RESOLUÇÃO N? 87, DE 1990
Autoriza o Governo do Estado de Minas Gerais a emitir Letras Financeiras do
Tesouro do Estado (LFT-MGJ para a subs·
tituição de 14.170.470 de tais títulos, que
vencem no inicio de 1991.

Art. 1? É O Governo do Estado de Minas Gerais autorizado a emitir mediante registro no Banco Central do Brasil, a
quantidade de Letras Financeiras do Tesouro do Estado de Minas Gerais (LFT-MG) estritamente necessárias à substituição
de 14.170.470 (quatorze milhões, cento e setenta mil, quatrocentas e setenta) Letras Financeiras do Tesouro do Estado de Minas Gerais (LFT-MG) que vencem em janeiro e fevereiro de
1991, deduzida a parcela de doze por cento a título de juros, com
vistas ao giro da dívida mobiliária do Estado.
Parágrafo único. A emissão e a colocação dos títulos a que
se refere este artigo será efetuada com observância das seguintes condições básicas:
a) quantidade: a ser definida na data de resgate dos títulos
a serem substituídos, deduzida a parcela de doze por cento a
título de juros;
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 182(6, t.l):3727-3794. nov.ldez. 1990.

3792
b) modalidade: nominativa-transferível;

c) rendimento: igual ao das Letras Financeiras do Tesouro
N acionai (mesma taxa referencial);
d) prazo: até 1.827 dias;
e) valor nominal: Cr$I,OO (um cruzeiro);
f) características dos títulos a serem substituídos:

Vencimento

Quantidade

01.1.91
15.1.91
01.2.91
15.2.91
Total

2.614.333
486.659
10.749.798
319.680
14.170.470

g) prevrsao de colocação e vencimento dos títulos a serem
emitidos:

Colocação
2.1.91
1.2.91

Vencimento
1.1.96
1.2.96

Título
511.826
511.826

Data-Base
1.1.91
1.2.91

h) forma de colocação: através de ofertas públicas nos termos da Resolução n? 565, de 20 de setembro de 1979, do Banco
Central do Brasil;

i) autorização legislativa: Lei Estadual n? 9.589, de 9 de junho de 1988.

Art. 2? A presente autorização será exercida até 13 de
março de 1991.

Art. 3?
blicação.

Esta resolução entra em vigor na data de sua pu-

Senado Federal, em 18 de dezembro de 1990.
SENADOR NELSON CARNEIRO
Presidente
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Faço saber que o SENADO FEDERAL aprovou, nos termos do art. 52, inciso V, da Constituição, e eu, NELSON CARNEIRO, Presidente, promulgo a seguinte
RESOLUÇÃO N? 88, DE 1990
Autoriza a República Federativa do
Brasil a celebrar operação de crédito externo com o Banco Internacional de Reconstrução e Desenvolvimento (Banco Mundial).

Art. I? É a República Federativa do Brasil, na forma do
art. 4? da Resolução n? 96, de 15 de dezembro de 1989, do Senado Federal, autorizada a celebrar contrato de empréstimo externo no valor de US$210,000,OOO.00 (duzentos e dez milhões de dólares americanos), com o Banco Internacional de Reconstrução e
Desenvolvimento (Banco Mundial), destinados ao financiamento
parcial do Projeto de Irrigação Nordeste L
Art. 2? A operação de crédito autorizada no art. I? desta
Resolução deverá obedecer às seguintes condições:
a) credor: Banco Internacional de Reconstrução e Desenvolvimento (Banco Mundial);
b) valor: US$210,000,OOO.00 (duzentos e dez milhões de dólares americanos);
c) juros: calculados à taxa de meio por cento ao ano acima
do custo de captação de recursos pelo Banco. apurado no semestre anterior aos respectivos pagamentos, a serem efetivados
semestralmente, em 15 de abril e 15 de outubro de cada ano;
d) amortização: vinte prestações semestrais iguais e consecutivas, no valor de US$1O,500,000.00 (dez milhões e quinhentos
mil dólares americanos), vencendo-se a primeira em 15 de outubro de 1995 e a última em 15 de abril de 2005;
e) comissão de compromisso: 0,75% ao ano sobre os saldos
do empréstimo não desembolsados, exigível semestralmente
juntamente com os juros. Excepcionalmente até 30 de junho de
1990 tal comissão está fixada em 0,25% ao ano;
f) desembolsos: poderão ser efetuados até 30 de junho de
1995.
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Art. 3? A autorização de que trata esta resolução será
exercida no prazo de doze meses a contar de sua publicação.
Art. 4? Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.
Senado Federal, 18 de dezembro de 1990.
SENADOR NELSON CARNEIRO
Presidente
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ATOS DECLARATÚIUOS

ATO DECLARATÚRIO N? 1, DE 1990
Eu, NELSON CARNEIRO. Presidente do Senado Federal,
no uso da atribuição que me confere o § 5? do art. 57 da Constituição, e tendo em vista o disposto no art. 6?, in fine, da Resolu-

ção n? 1, de 1989-CN, declaro insubsistente a Medida Provisória
n? 280(11, de 14 de dezembro de 1990 que "dispõe sobre os incentivos fiscais para a capacitação tecnológica da indústria, e dá outras providências», conforme decisão do Congresso Nacional em
sessão de 17 de dezembro de 1990.
Senado Federal, 26 de dezembro de 1990.
SENADOR NELSON CARNEIRO
Presidente

ATO DECLARATÚRIO N? 2, DE 1990
Eu, NELSON CARNEIRO, Presidente do Senado Federal,
no uso da atribuição que me confere o § 5? do art. 57 da Constituição. e tendo em vista o disposto no art. 6?, in fine, da Resolução n? 1, de 1989-CN, declaro insubsistente a Medida Provisória n? 281 (1), de 14 de dezembro de 1990, que «autoriza a concessão
(1) V. pág. 3654 deste volume.
(1) V. pág. 3659 deste volume.
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de subvenção econômica ao financiamento da exportação de
bens e serviços nacionais», conforme decisão do Congresso Nacional em sessão de 17 de dezembro de 1990.
Senado Federal, 26 de dezembro de 1990.
SENADOR NELSON CARNEIRO
Presidente
ATO DECLARATÚRIO N? 3, DE 1990
Eu, NELSON CARNEIRO, Presidente do Senado Federal,'
no uso da atribuição que me confere o § 5? do art. 57 da Constituição, e tendo em vista o disposto no art. 6?, in fine, da Resolução n? 1, de 1989-CN, declaro insubsistente a Medida Provisória
n? 283(1), de 14 de dezembro de 1990, que ..dispõe sobre o tratamento tributário aplicável aos fundos, sociedades e carteiras de
investimentos de que participem, exclusivamente, não-residentes
no Brasil», conforme decisão do Congresso N acionai, em sessão
de 17 de dezembro de 1990.
Senado Federal, 26 de dezembro de 1990.
SENADOR NELSON CARNEIRO
Presidente
ATO DECLARATÚRIO N? 4, DE 1990
Eu, NELSON CARNEIRO, Presidente do Senado Federal,
no uso da atribuição que me confere o § 5? do art. 57 da Constituição, e tendo em vista o disposto no art. 6?, in fine, da Resolu·
ção n? 1, de 1989-CN, declaro insubsistente a Medida Provisória
n? 285111, de 14 de dezembro de 1990, que « disciplina a transação
nas causas de interesse da União, suas autarquias, fundações e
empresas públicas federais, dispõe sobre a concessão de medidas liminares contra atos do Poder Público, estabelece medidas
(1) V. pág. 3662 deste volume.

(1) V. pág. 3676 deste volume.
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visando à aceleração das execuções fiscais da Dívida 'Ativa da
União, e dá outras providências», conforme decisão do Congresso Nacional em sessão de 17 de dezembro de 1990.

Senado Federal, 26 de dezembro de 1990.
SENADOR NELSON CARNEIRO
Presidente
ATO DECLARATÓRIO N? 5, DE 1990
Eu, NELSON CARNEIRO, Presidente do Senado Federal,
no uso da atribuição que me confere o § 5? do art. 57 da Constituição, e -tendo em vista o disposto no art. 6?, in fine, da Reso·
lução n? 1, de 1989-CN, declaro insubsistente a Medida Provisória n? 287111, de 14 de dezembro de 1990, que «restabelece os incentivos fiscais que menciona e dá outras providências», conforme
decisão do Congresso Nacional em sessão de 17 de dezembro de
1990.
Senado Federal, 26 de dezembro de 1990.
SENADOR NELSON CARNEIRO
Presidente

(1) V. pág. 3685 deste volume.
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 182(6, t.l):3795-3797, nov.Zdez. 1990.

REPUBLICAÇOES

DECRETOS LEGISLATIVOS
BIMESTRE NOVEMBROIDEZEMBRO DE 1990

Faço saber que o CONGRESSO NACIONAL aprovou, nos
termos do art. 49, inciso XII, da Constituição, e eu, NELSON
CARNEIRO, Presidente do Senado Federal, promulgo o seguinte
DECRETO LEGISLATIVO N? 44, DE 1990 1'1
Aprova o ato que outorga concessão à
Aecofaba Redioâitusea Ltda., para expiorar, pelo prazo de dez anos, sem direito de
exclusividade. serviço de radiodifusão sonora em onda média, na Cidade de Riacho
de Santana, Estado da Bahia.

Art. I? É aprovado o ato que outorga concessão à Aecofaba Radiodifusão Ltda., a partir de 31 de agosto de 1989, para
explorar, pelo prazo de dez anos, sem direito de exclusividade,
na Cidade de Riacho de Santana, Estado da Bahia, serviço de
radiodifusão sonora em onda média.
Art. 2? Este decreto legislativo entra em vigor na data de
sua publicação.
Senado Federal, 27 de novembro de 1990.

SENADOR NELSON CARNEIRO
Presidente
(*) Publicado no DO de 28.11.1990 (pág. 3708 deste volume).
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RESOLUÇÕES
BIMESTRE NOVEMBRO/DEZEMBRO DE 1990

Faço saber que o SENADO FEDERAL aprovou, e eu,
NELSON CARNEIRO, Presidente, nos termos do art. 48, item
28, do Regimento Interno, promulgo a seguinte
RESOLUÇÃO N? 46, DE 1990 (")
Autoriza, em caráter excepcional e temporário, o Governo do Estado de Minas Gerais a emitir e a colocar em mercado.
18.104.135 Letras Financeiras do Tesouro
do Estado de Minas Gerais (LFT-MG).

Art. I? É o Governo do Estado de Minas Gerais, nos termos do art. 9? da Resolução n? 94, de 15 ide dezembro de 1989,
do Senado Federal, autorizado a emitir e a colocar no mercado
um montante de Letras Financeiras do Tesouro do Estado de
Minas Gerais (LFT-MG), necessário ao giro de 18.104.135 (LFTMG), vencidas em I? de junho de 1990.
Parágrafo único. A emissão e colocação dos títulos a que
se referem este artigo serão efetuadas com observância das seguintes condições básicas:
a) quantidade: a ser definida na data de resgate dos títulos
a serem substituídos, deduzida a parcela de doze por cento ao
ano, a título de juros reais;
b) modalidade: nominativa-transferível;
c) rendimento: igual ao das Letras Financeiras do Tesouro
Nacional (mesma taxa referencial);
d) prazo: 1.826 dias;
e) valor nominal: Cr$ 1,00 (um cruzeiro);
f) características dos títulos que estão sendo substituídos:
Vencimentos
Quantidade
01.01.90
18.047.385
15.01.90
12.728
01.02.90
18.096.873

---

(*) Republicada por ter saído com incorreção no DO de 9.11.1990, Seção I,

pág. 21344.
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15.02.90
01.03.90
15.03.90
01.04.90
15.04.90
01.05.90
15.05.90
01.06.90
Total

2.134
17.983.467
2.455
18.056.561
2.875
20.718.803
2.813
18.101.322
111.027.416

g) previsão de colocações e vencimentos dos títulos a serem
emitidos:
Data-Base
Colocações
Vencimentos
01.01.90
01.01.90
01.01.95
01.02.90
01.02.90
01.02.95
01.03.95
01.03.90
01.03.90
01.04.90
01.04.90
01.04.95
01.05.90
01.05.90
01.05.95
01.06.90
01.06.90
01.06.95
h) forma de colocação: através de ofertas públicas nos termos da Resolução n:' 565, de 20 de setembro de 1979, do Banco
Central do Brasil;
í) autorização legislativa: Leis n?s 9.589, de 9 de junho de
1988 e 10.094, de 29 de dezembro de 1989; Decreto n:' 29.200, de
19 de janeiro de 1990.

Art. 2? A autorização de que trata esta resolução deverá
ser exercida até o dia 31 de dezembro de 1990.
Art. 3? Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.
Senado Federal, 8 de novembro de 1990.

SENADOR NELSON CARNEIRO
Presidente

Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 182(6, t.l):3799-3802, nov./dez. 1990.

3802
Faço saber que SENADO FEDERAL aprovou, e eu, IRAM
SARAIVA, 1::' Vice-Presidente, no exercício da Presidência, nos
termos do art. 48, item 28, do Regimento Interno, promulgo a
seguinte
RESOLUÇAO N? 48, DE 1990 (")
Dispõe sobre a realízação de concurso
público para o preenchimento do Quadro de
Pessoal da Cámara Legislativa do Distrito
Federal, e dá outras providências.

Art. 1? No prazo máximo de cinco meses, a contar da instalação da Câmara Legislativa do Distrito Federal, será realizado concurso público de provas, ou de provas e títulos, para o
preenchimento de seu Quadro de Pessoal.
Parágrafo único. Caberá à Câmara Legislativa assumir todas as responsabilidades para efetivação do concurso, a partir
da data de sua instalação.
Art. 2? A Câmara Legislativa poderá solicitar que servidores do Senado Federal, da Câmara dos Deputados, da Administração Pública direta e indireta do Distrito Federal, sejam
colocados a sua disposição.
Parágrafo único. É vedado, por qualquer forma, o aproveitamento, a transformação ou a transposição de cargos e empregos dos servidores referidos neste artigo para o Quadro de
Pessoal da Câmara Legislativa do Distrito Federal.
Art. 3? As despesas decorrentes desta resolução correrão
à conta do Orçamento do Distrito Federal para o exercicio financeiro de 1991.
Art. 4? Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.
Senado Federal, 23 de novembro de 1990.

SENADOR IRAM SARAIVA
1? Vice-Presidente, no exercício
da Presidência

(*) Publicada no DO de 26.11.1990 (pág. 3711 deste volume).
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RETIFICAÇOES
,

LEIS
BIMESTRE SETEMBRO/OUTUBRO DE 1990

LEI N? 8.088, DE 31 DE OUTUBRO DE 1990 l*1
Dispõe sobre a atualização do Bônus do
Tesouro Nacional e dos depósitos de poupança e dá outras providências.

Retificação

Na página 20855, 2~ coluna, no art. 9?:
Onde se lê:
«Art. 18.
I - ... e 7?, da Lei n? 8.024, de 12 de abril de 1990;
Leia-se:
"Art. 18.
I e 7?, desta lei;
o ••

(*) Publicada no DO
182(51:2900,set./out.1990).

de

1.11.1990

(v.

Coleção

das

Leis.

Brasília,

BIMESTRE NOVEMBRO/DEZEMBRO DE 1990

LEI N? 8.115, DE 12 DE DEZEMBRO DE 1990 1*1
Autoriza o Poder Executivo a abrir aos
Orçamentos da União crédito especial no
valor de Cr$104. 000. 000, 00, para os fins que
especifica.
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Retificação
Publica-se, a seguir, o Anexo 11 por ter sido omitido.
ANEXO II
Quadro Demonstrativo da Receita
Anexo a Lei n? 8.115, de 12 de dezembro de 1990
45000 - Ministério da Economia, Fazenda e Planejamento
45201 - Banco Central do Brasil

c-s 1.000,00
Receita

1000.00.00
1600.00.00
1600.02.00
1600.02.05

-

Recursos de todas as fontes e transferências

Desdobramento

Especificação

ESF

Receitas Correntes
Receita de Serviços
Serviços Financeiros
Operações de Autoridade
Monetária

FIS
FIS
FIS

104.000

FIS

104.000

Fonte

Categoria
Econômica
104.000

104.000

Total FiscaL

104.000

(*) Publicado no DO de 13.12.1990 (v. pág. 3530 deste volume),

LEI N? 8.118, DE 14 DE DEZEMBRO DE 1990

(*)

Autoriza o Poder Executivo a abrir aos
Orçamentos da União créditos adicionais
no valor de Cr$1.959.50S.320.000,OO, para os
fins que especifica.

Retificação
Na página 24307, segunda coluna,
Onde se lê:
Art. 5?
crédito suplementar no valor de ...
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Leia-se:
Art. 5?

.. , crédito especial no valor de ...

(*) Publicada no DO de 17.12.1990 (v. pág. 3534 deste volume).

MEDIDAS PROVISÓRIAS
BIMESTRE NOVEMBRO/DEZEMBRO DE 1990

MEDIDA PROVISORIA N? 267, DE 21 DE NOVEMBRO
DE 1990 (*1
Modifica a Lei n? 6.649, de 16 de maio
de 1979, que regula a locação predial urbana, e dá outras providências..

Retificação
Na página 22256, primeira coluna, nas assinaturas
Leia-se:
FERNANDO COLLOR
Jarbas Passarinho
Zélia M. Cardoso de Mello
Publicada no DO de 22.11.1990 (v. pág. 3620 deste volume).

MEDIDA PROVISORIA N? 285, DE 14 DE DEZEMBRO
DE 1990 (*1
Disciplina a transação nas causas de
interesse da União, suas autarquias, fundações e empresas públicas federais, dispõe
sobre a concessão de medidas liminares
contra atos do Poder Público, estabelece
medida visando à ecelereçõo das execuções
fiscais da Dívida Ativa da Uniõo. e dá outras providências.
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Retificação
Na página 24300, segunda coluna, nas assinaturas,
Leia-se:
FERNANDO COLLOR
Jarbas Passarinho
Zélia M. Cardoso de Mello
Publicada no DO de 14.12.1990 (v. pág. 3676 deste volume).

MEDIDA PROVISÓRIA N? 286, DE 14 DE DEZEMBRO
DE 1990 1*1
Dispõe sobre a revisão dos vencimentos, salários, proventos e demais retribuicões dos servidores civis e a fixação dos
soldos dos militares do Poder Executivo,
na Administração direta, autárquica e fundacional, e dá outras providências.

Retificação
Na página 24300, 2~ coluna, no caput do art. I?,
Onde se lê:
e demais retribuições dos servidores civis e militares do
Poder Executivo,
Leia-se:
... e demais retribuições dos servidores civis do Poder Executivo,
o ••

0.0

Publicada no DO de 14.12.1990 (v. pág. 3680 deste volume).

MEDIDA PROVISÓRIA N? 286, DE 14 DE DEZEMBRO
DE 1990 n
Dispôe sobre a revisão dos vencimentos, salários, proventos e demais retribuições dos servidores civis e a fixação dos
soldos dos militares do Poder Executivo,
na Administração direta, autárquica e fundacional, e dá outras providências.
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Retificação
Na página 24301, primeira coluna,
Onde se lê:
Art. 14. O disposto no inciso II do § 5? do art. 2? da Lei
7.923 ...
Leie-se:
Art. 14. O disposto no inciso IV do § 5? do art. 2? da Lei
7.923 ...
Na segunda coluna, nas assinaturas,
Leia-se:
FERNANDO COLLOR
Jarbas Passarinho
Zélia M. Cardoso de Mello
Publicada no DO de 14.12.1990 (v. pág. 3680 deste volume).
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1990.
.

3528

8.114 - Lei de 12 de dezembro de 1990 - Dispõe sobre a organização e
custeio da Seguridade Social e altera a legislação de benefícios da
Previdência Social. Publicada no DO de 13 de dezembro de 1990.

3528

8.115 - Lei de 12 de dezembro de 1990 - Autoriza o Poder Executivo a
abrir aos Orçamentos da União crédito especial no valor de
CrSl04.000.000,OO, para os fins que especifica. Publicada no DO de
13 de dezembro de 1990. .
".

3530

8.116 - Lei de 13 de dezembro de 1990 - Transforma funções do Grupo
Direção e Assistência Intermediárias em funções de Direção Intermediária e dá outras providências. Publicada no DO de 14 de dezembro de 1990.

3531

8.117 - Lei de 13 de dezembro de 1990 - Dispõe sobre o controle prévio das exportações e importações de açúcar, álcool, mel rico ou
mel residual (melaço). Publicada no DO de 14 de dezembro de
1990.

3532

8.118 - Lei de 14 de dezembro de 1990 - Autoriza o Poder Executivo a
abrir aos Orçamentos da União créditos adicionais no valor de
CrS1.959.505.320.000,00, para os fins que especifica. Publicada no
DO de 17 de dezembro de 1990. ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3534
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8.119 - Lei de 14 de dezembro de 1990 - Autoriza o Poder Executivo a
abrir ao Orçamento Fiscal da União crédito extraordinário no valor de Cr$2D.OOQ.OOO.OOO,OO para os fins que especifica. Publicada
no DO de 17 de dezembro de 1990.
...
8.120 - Lei de 17 de dezembro de 1990 - Autoriza o Poder Executivo a
abrir ao Orçamento Fiscal da União crédito suplementar no valor
de Cr$65.778.000,00, para os fins que especifica. Publicada no DO
de 18 de dezembro de 1990.
8.121 - Lei de 17 de dezembro de 1990 - Autoriza o Poder Executivo a
abrir ao Orçamento Fiscal da União crédito especial até o limite
de Cr35.647.395.000,OO, para os fins que especifica. Publicada no
DO de 18 de dezembro de 1990. ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
8.122 - Lei de 19 de dezembro de 1990 - Autoriza o Poder Executivo a
abrir ao Orçamento da Seguridade Social da União créditos adicionais até o limite de Cr$2.236.745.000,00, para os fins que especifica. Publicada no DO de 20 de dezembro de 1990.
8.123 - Lei de 19 de dezembro de 1990 - Autoriza o Poder Executivo a
abrir ao Orçamento Fiscal da União créditos adicionais até o montante de Cr$493.501.732.000,00, para os fins que especifica. Publicada no DO de 20 de dezembro de 1990.
8.124 - Lei de 19 de dezembro de 1990 - Autoriza o Poder Executivo a
abrir ao Orçamento Fiscal da União crédito especial no valor de
Cr$83.071.000,00, para os fins que especifica. Publicada no DO de
20 de dezembro de 1990.
..... ... .. ........ ........... ... .....
8.125 - Lei de 19 de dezembro de 1990 - Autoriza o Poder Executivo a
abrir ao Orçamento Fiscal da União crédito especial até o limite
de Cr$30.000.000,00, para os fins que especifica. Publicada no DO
de 20 de dezembro de 1990.
... ....... .. ........... ...

3537

3538

3538

3539

354C

3542

3543

8.126 - Lei de 19 de dezembro de 1990 - Autoriza o Poder Executivo a
abrir ao Orçamento Fiscal da União créditos adicionais até o limite de CrS732.821.000,OO, para os fins que especifica. Publicada no
DO de 20 de dezembro de 1990.
.......................

3544

8.127 - Lei de 20 de dezembro de 1990 - Prorroga o prazo a que se refere o art. I? da Lei n:' 8.056, de 28 de junho de 1990, e dá nova redação ao art. 33 do Decreto-Lei n? 73, de 21 de novembro de 1966.
Publicada no DO de 21 de dezembro de 1990.
............

3544

8.128 - Lei de 20 de dezembro de 1990 ~, Determina a conversão para
cruzeiros de recursos em cruzados novos de valor igualou inferior
a NCz$5.000,OO e dá outras providências. Publicada no DO de 21
de dezembro de 1990.
8.129 - Lei de 21 de dezembro de 1990 - Autoriza o Poder Executivo a
abrir ao Orçamento Fiscal da União crédito suplementar no valor
de Cr$47.938.434.000,OO, para os fins que especifica. Publicada no
DO de 24 de dezembro de 1990.
................
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8.130 - Lei de 21 de dezembro de 1990 - Reajusta pensão especial concedida pela Lei n:' 3.792, de 2 de agosto de 1960, a Carmem Rocha
Nunes. viúva do ex-Deputado Federal Coaracy Gentil Monteiro
Nunes. Publicada no DO de 24 de dezembro de 1990.

8.131 - Lei de 24 de dezembro de 1990 - Dá nova redação aos arts.
144, 159, 163 e 210 do Decreto-Lei n:' 7.661, de 21 de junho de 1945
(Lei de Falências). Publicada no DO de 26 de dezembro de 1990. ..
8.132 - Lei de 26 de dezembro de 1990 - Altera a redação dos arts. 2:",
5:". 6:", 8?, 13 e 28, revoga o art. 14, da Lei n:' 6.729, de 28 de novembro de 1979, e dá outras providências. Publicada no DO de 27
de dezembro de,1990.

3549

3550

3552

8.133 - Lei de 27 de dezembro de 1990 - Altera a Lei n? 7.798, de 10 de
julho de 1989, e dá outras providências. Publicada no DO de 28 de
dezembro de 1990.

3556

8.134 - Lei de 27 de dezembro de 1990 - Altera a legislação do imposto
de renda e dá outras providências. Publicada no DO de 28 de dezembro de 1990. .
..

3558

8.135 - Lei de 27 de dezembro de 1990 - Transfere para o Banco Central do Brasil a responsabilidade pelo passivo em cruzados novos
das instituições financeiras em regime de liquidação extrajudicial
e dá outras providências. Publicada no DO de 28 de dezembro de
1990.

3569

8.136 - Lei de 27 de dezembro de 1990 - Concede pensão especial à
viúva do Doutor Francisco de Paula Quintanilha Ribeiro. Publicada no DO de 28 de dezembro de 1990.
............

3570

8.137 - Lei de 27 de dezembro de 1990 - Define crimes contra a ordem
tributária, econômica e contra as relações de consumo, e dá outras
providências. Publicada no DO de 28 de dezembro de 1990. .....

3571

8.138 - Lei de 28 de dezembro de 1990 - Altera a redação do art. 4? da
Lei n" 6.932, de 7 de julho de 1981, que dispõe sobre as atividades
do médico residente e dá outras providências. Publicada no DO de
31 de dezembro de 1990.

3579

8.139 - Lei de 28 de dezembro de 1990 - Autoriza o Poder Executivo a
abrir ao Orçamento Fiscal da União crédito suplementar de
Cr$12.235.130.790.000,OO, para os fins que especifica. Publicada no
DO de 31 de dezembro de 1990. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3581

8.140 - Lei de 28 de dezembro de 1990 - Altera a denominação da Fundação Centro de Formação do Servidor Público (Funcep) e dá outras providências. Publicada no DO de 31 de dezembro de 1990. ..

3581

8.141 - Lei de 28 de dezembro de 1990 - Autoriza o Poder Executivo a
abrir ao Orçamento da Seguridade Social da União crédito suplementar no valor de Cr$41.533.000,00, para os fins que especifica.
Publicada no DO de 31 de dezembro de 1990.

3583
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8.142 - Lei de 28 de dezembro de 1990 - Dispõe sobre a participação
da comunidade na gestão do Sistema Único de Saúde (SUS) e sobre as transferências intergovernamentais de recursos financeiros
na área da saúde e dá outras providências. Publicada no DO de 31
de dezembro de 1990. .
"
_. .

3583

8.143 - Lei de 28 de dezembro de 1990 - Autoriza o Poder Executivo a
abrir ao Orçamento Fiscal da União crédito suplementar no valor
de Cr$4.669.7ü9.000,OO para os fins que especifica. Publicada no
DO de 31 de dezembro de 1990.
.. ........ ..... .......... .

3586

8.144 - Lei de 28 de dezembro de 1990 - Autoriza o Poder Executivo a
abrir ao Orçamento Fiscal da União créditos adicionais no valor
de Cr$293.463.000,00, para os fins que especifica. Publicada no DO
de 31 de dezembro de 1990.

3587

8.145 - Lei de 28 de dezembro de 1990 - Autoriza o Poder Executivo a
abrir ao Orçmaento Fiscal da União, crédito suplementar no valor de Cr$127.120.000,00, para os fins que especifica. Publicada no
DO de 31 de dezembro de 1990.
8.146 - Lei de 28 de dezembro de 1990 - Introduz modificação na estrutura organizacional da 4~ Região da Justiça Federal, dá competência ao respectivo Tribunal Regional e determina outras providências. Publicada no DO de 31 de dezembro de 1990.
8.147 - Lei de 28 de dezembro de 1990 - Dispõe sobre a aliquota do
Finsocial. Publicada no DO de 31 de dezembro de 1990.

3587

3588
3589

8.148 - Lei de 28 de dezembro de 1990 - Autoriza o Poder Executivo a
abrir aos Orçamentos da União créditos adicionais no valor de
Cr$2.336.346.000,00, para os fins que especifica. Publicada no DO
de 31 de dezembro de 1990.

3590

8.149 - Lei de 28 de dezembro de 1990 - Autoriza o Poder Executivo a
abrir ao Orçamento Fiscal da União, em favor do Ministério da
Educação - Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação,
crédito suplementar no valor de Cr$15.397.394.000,00. Publicada
no DO de 31 de dezembro de 1990. .

3590

8.150 - Lei de 28 de dezembro de 1990 - Dispõe sobre a aplicação financeira de recursos recolhidos ao FNDE e dá outras providências. Publicada no DO de 31 de dezembro de 1990.

3591

8.151 - Lei de 28 de dezembro de 1990 - Autoriza o Poder Executivo a
abrir aos Orçamentos da Seguridade Social da União créditos adicionais até o limite de Cr$2.432.875.000,00. Publicada no DO de 31
de dezembro de 1990. ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3592

8.152 - Lei de 28 de dezembro de 1990 - Dispõe sobre a criação das
Procuradorias da República nos Estados de Roraima e Amapá e
dá outras providências. Publicada no DO de 31 de dezembro de
1990.

3593
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8.153 - Lei de 28 de dezembro de 1990 - Autoriza o Poder Executivo a
abrir ao Orçamento Fiscal da União crédito suplementar no valor
de Cr$6D3.002.000,OO, para os fins que especifica. Publicada no DO
de 31 de dezembro de 1990. .
o'.
8.154 - Lei de 28 de dezembro de 1990 - Altera a redação do § 3? do
art. 8? da Lei n? 8.029, de 12 de abril de 1990 e dá outras providências. Publicada no DO de 31 de dezembro de 1990.
8.155 - Lei de 28 de dezembro de 1990 - Institui a Taxa de Conservação Rodoviária e dá outras providências. Publicada no DO de 31
de dezembro de 1990. .
_. . . . . . . .

3598

8.156 - Lei de 28 de dezembro de 1990 - Autoriza o Poder Executivo a
abrir aos Orçamentos da União créditos adicionais no valor de
Cr$28.536.608.000,OO, para os fins que especifica e dá outras providências. Publicada no DO de 31 de dezembro de 1990. ... . . . . . . . . .

3601

3595

3596

MEDIDAS PROVISORIAS
259 -

260 -

261 -

262 -

263 -

264 -

265 -

Medida Provisória, de I? de novembro de 1990 - Inclui entre as
competências do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) a
execução dos programas e atividades do Governo Federal na área
do Trabalho e dá outras providências. Publicada no DO de 5 de
novembro de 1990.
Medida Provisória, de I? de novembro de 1990 - Dispõe sobre o
reajuste das prestações pactuadas nos contratos de financiamento
firmados no âmbito do Sistema Financeiro da Habitação, vinculados ao Plano de Equivalência Salarial e dá outras providências.
Publicada no DO de 5 de novembro de 1990.
Medida Provisória, de 8 de novembro de 1990 - Dá nova redação
ao art. 11 da Lei n:' 8.029, de 12 de abril de 1990. Publicada no DO
de 9 de novembro de 1990. .
_
_
Medida Provisória, de 9 de novembro de 1990 - Dispõe sobre o
controle prévio das exportações e importações de açúcar, álcool,
mel rico ou mel residual (melaço). Publicada no DO de 12 de novembro de 1990
_. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Medida Provisória, de 9 de novembro de 1990 - Dá nova redação
ao § 3? do art. 8? da Lei n? 8.029, de 12 de abril de 1990. Publicada no DO de 12 de novembro de 1990. .
_. . . . . . . . . . . . . . . .
Medida Provisória, de 9 de novembro de 1990 - Dispõe sobre a
natureza jurídica do Instituto Brasileiro do Patrimônio Cultural
(IBPC) e da Biblioteca Nacional. Publicada no DO de 12 de novembro de 1990.
Medida Provisória, de 14 de novembro de 1990 - Estabelece regras para a livre negociação de reajuste das mensalidades escolares e dá outras providências. Publicada no DO de 16 de novembro
de 1990.

3605

3606

3608

3608

3611

3612

3613
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266 -

Medida Provisória, de 19 de novembro de 1990 - Dá nova redação aos artigos 144, 159, 163 e 210 do Decreto-Lei n? 7.661, de 21 de
junho de 1945 (Lei de Falências). Publicada no DO de 20 de novembro de 1990.
267 - Medida Provisória, de 21 de novembro de 1990 - Modifica a Lei
n:' 6.649, de 16 de maio de 1979, que regula a locação predial urbana, e dá outras providências. Publicada no DO de 22 de novembro
de 1990.

3617

3620

268 -

Medida Provisória. de 23 de novembro de 1990 - Dispõe sobre
as funções de confiança a que se refere a Lei n? 7.596, de 10 de
abril de 1987, e dá outras providências. Publicada no DO de 26 de
novembro de 1990. ..
269 - Medida Provisória, de 23 de novembro de 1990 - Transfere para
o Banco Central do Brasil a responsabilidade pelo passivo em
cruzados novos das instituições financeiras em regime de liquidação extrajudicial e dá outras providências. Publicada no DO de 26
de novembro de 1990. ...

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

Medida Provisória, de 23 de novembro de 1990 - Autoriza o Poder Executivo a abrir ao Orçamento Fiscal da União crédito extraordinário no valor de Cr$20.000.000.000,OO para os fins que especifica. Publicada no DO de 26 de novembro de 1990.
271 - Medida Provisória, de 23 de novembro de 1990 - Altera disposições do Código de Processo Penal Militar e dá outras providências. Publicada no DO de 26 de novembro de 1990.
272 - Medida Provisória, de 23 de novembro de 1990 - Transforma
funções do Grupo Direção e Assistência Intermediárias em funções de Direção Intermediária e dá outras providências. Publicada
no DO de 26 de novembro de 1990.

3622

3625

270 -

3627

3628

3636

273 -

Medida Provisória, de 28 de novembro de 1990 - Dispõe sobre a
garantia de Salário Efetivo e dá outras providências. Publicada
no DO de 29 de novembro de 1990.

3638

274 -

Medida Provisória, de 30 de novembro de 1990 - Dispõe sobre a
aplicação financeira de recursos recolhidos ao FNDE e dá outras
providências. Publicada no DO de 3 de dezembro de 1990.

3642

275 -

Medida Provisória, de 30 de novembro de 1990 - Dispõe sobre a
extinção da Contribuição Sindical, de que tratam os artigos 578 a
610 da Consolidação das Leis do Trabalho, e dá outras providências. Publicada no DO de 3 de dezembro de 1990.

3643

276 -

Medida Provisória, de 5 de dezembro de 1990 - Institui normas
para a defesa da livre concorrência e dá outras providências. Publicada no DO de 6 de dezembro de 1990.
277 - Medida Provísória.. de 10 de dezembro de 1990 - Prorroga o prazo a que se refere o art. I? da Lei n? 8.056, de 28 de junho de 1990,
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasilia, 182(6, t.1):3809-3827, nov.Zdez. 1990.
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e dá nova redação ao art. 33 do Decreto-Lei nr 73, de 21 de novembro de 1966. Publicada no DO de 11 de dezembro de 1990 ... _.....

3649

278 -

Medida Provisória, de 12 de dezembro de 1990 - Determina a
conversão para cruzeiros de recursos em cruzados novos de valor
igualou inferior a NCz$5.000,OO e dá outras providências. Publicada no DO de 13 de dezembro de 1990.
................

3652

279 -

Medida Provisória, de 13 de dezembro de 1990 - Dispõe sobre a
alíquota do Finsocia1. Publicada no DO de 14 de dezembro de
1990.

3653

280 -

Medida Provisória, de 14 de dezembro de 1990 - Dispõe sobre os
incentivos fiscais para a capacitação tecnológica da indústria e dá
outras providências. Publicada no DO de 14 de dezembro de 1990.

3654

281 -

Medida Provisória, de 14 de dezembro de 1990 - Autoriza a concessão de subvenção econômica ao financiamento da exportação
de bens e serviços nacionais. Publicada no DO de 14 de dezembro
de 1990.
............................................

3659

282 -

Medida Provisória, de 14 de dezembro de 1990 - Altera a Lei n:'
7.798, de 10 de julho de 1989, e dá outras providências. Publicada
no DO de 14 de dezembro de 1990.

3660

283 -

Medida Provisória, de 14 de dezembro de 1990 - Dispõe sobre o
tratamento tributário aplicável aos fundos, sociedades e carteiras
de investimentos de que participem, exclusivamente, nãoresidentes no Brasil. Publicada no DO de 14 de dezembro de 1990.

3662

284 -

Medida Provisória, de 14 de dezembro de 1990 - Altera a legislação do imposto de renda e dá outras providências. Publicada no
DO de 14 de dezembro de 1990.
..

3665

285 -

Medida Provisória, de 14 de dezembro de 1990 - Disciplina a
transação nas causas de interesse da União, suas autarquias, fundações e empresas públicas federais, dispõe sobre a concessão de
medidas liminares contra atos do Poder Público, estabelece medidas visando à aceleração das execuções fiscais da Dívida Ativa da
União e dá outras providências. Publicada no DO de 14 de dezembro de 1990.

3676

286 -

Medida Provisória, de 14 de dezembro de 1990 - Dispõe sobre a
revisão dos vencimentos, salários, proventos e demais retribuições dos servidores civis e a fixação dos soldos dos militares do
Poder Executivo, na Administração direta, autárquica e fundacional, e dá outras providências. Publicada no DO de 14 de dezembro
de 1990.

3680

287 -

Medida Provisória, de 14 de dezembro de 1990 - Restabelece os
incentivos fiscais que menciona e dá outras providências. Publicada no DO de 14 de dezembro de 1990.
.

3685

288 -

Medida Provisória, de 14 de dezembro de 1990 - Autoriza o Poder Executivo a dissolver ou privatizar a Companhia de NavegaCol. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 182(6, t.1):3809-3827, nov./dez. 1990.
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çâo Lloyd Brasileiro (Lloydbrasl. Publicada no DO de 14 de dezembro de 1990.
289 - Medida Provisória. de 17 de dezembro de 1990 - Dispõe sobre o
Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural (ITR) e dá outras
providências. Publicada no DO de 17 de dezembro de 1990.
290 - Medida Provisória, de 17 de dezembro de 1990 - Estabelece regras para a fixação e negociação de encargos educacionais e dá
outras providências. Publicada no DO de 17 de dezembro de 1990.

3691

3691

3698

DECRETOS LEGISLATIVOS
40 -

41 -

42 -

43 -

Decreto Legislativo de 5 de novembro de 1990 - Aprova o texto
do Convênio Comercial, celebrado entre o Governo da República
Federativa do Brasil e o Governo da República de Cuba, em
Brasília, a 16 de outubro de 1989. Publicado no DO de 6 de novembro de 1990.
Decreto Legislativo de 5 de novembro de 1990 - Aprova o texto
da Convenção sobre o Comércio de Trigo, que integra o Acordo
Internacional do Trigo - 1986, aprovado pela Conferência Negociadora do Conselho Internacional do Trigo (ClT), realizada em
Londres, em março de 1986. Publicado no DO de 6 de novembro
de 1990.
Decreto Legislativo de 5 de novembro de 1990 - Aprova o texto
do Acordo de Co-Produção Cinematográfica, celebrado entre o
Governo da República Federativa do Brasil e o Governo da República Popular de Moçambique, em Maputo, em I? de junho de
1989. Publicado no DO de 6 de novembro de 1990.
Decreto Legislativo de 8 de novembro de 1990 - Aprova o texto
dos Atos Finais do XIX Congresso da União Postal Universal,
realizado em Hamburgo, República Federal da Alemanha, em julho de 1984. Publicado no DO de 9 de novembro de 1990.

3705

3706

3706

3707

44 -

Decreto Legislativo de 27 de novembro de 1990 - Aprova o ato
que renova a concessão outorgada à Aecofabo Radiodifusão Ltda.
para explorar serviço de radiodifusão sonora em onda média, na
cidade de Riacho de Santana, Estado da Bahia. Publicado no DO
de 28 de novembro de 1990.

3708

45 -

Decreto Legislativo de 27 de novembro de 1990 - Aprova o ato
que renova concessão à Rádio Cidade AM de Votuporanga Ltda.
para explorar serviço de radiodifusão sonora, em onda média, na
Cidade de Votuporanga, Estado de São Paulo. Publicado no DO
de 28 de novembro de 1990.

3709

46 -

Decreto Legislativo de 27 de novembro de 1990 - Aprova o ato
que outorga concessão à Rádio TV Independência Ltda., para explorar serviço de radiodifusão de sons e imagens (televisão), na
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Cidade de Toledo, Estado do Paraná. Publicado no DO de 28 de
novembro de 1990. .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

47 -

28 de novembro de 1990.

48 -

49 -

50 -

51 -

52 -

53 -

54 -

55 -

3709

Decreto Legislativo de 27 de novembro de 1990 - Aprova o ato
que outorga permissão a Rádio Esmeralda Ltda. para explorar
serviço de radiodifusão sonora em freqüência modulada, na Cidade de Vacaria, Estado do Rio Grande do Sul. Publicado no DO de
Decreto Legislativo de 27 de novembro de 1990 - Aprova o texto
da Convenção n:' 146 da Organização Internacional do Trabalho
(OIT) sobre Férias Remuneradas Anuais da Gente do Mar, adotada em Genebra em 1976, durante a 62~ Sessão da Conferência Internacional do Trabalho. Publicado no DO de 28 de novembro de
1990.
Decreto Legislativo de 27 de novembro de 1990 - Aprova o ato
que outorga concessão à Organização Kímura-Nakaya de Radiodifusão Ltda. para explorar serviço de radiodifusão sonora, na Cidade de Bastos, Estado de São Paulo. Publicado no DO de 28 de
novembro de 1990.
...............................
Decreto Legislativo de 29 de novembro de 1990 - Aprova o ato
que outorga permissão à Rádio Divínal FM Ltda. para explorar
serviço de radiodifusão sonora em freqüência modulada, na Cidade de Formiga, Estado de Minas Gerais. Publicado no DO de 30
de novembro de 1990
_. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Decreto Legislativo de 29 de novembro de 1990 - Aprova o ato
que renova concessão outorgada à Rádio Difusora de Picos Ltda.
para explorar serviço de radiodifusão sonora em onda média. na
Cidade de Picos, Estado do Piauí. Publicado no DO de 30 de novembro de 1990
_. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Decreto Legislativo de 29 de novembro de 1990 - Aprova o ato
que outorga concessão à Televisão Pírapitinga Ltda. para exploração do serviço de radiodifusão de sons e imagens (televisão), na
Cidade de Catalão, Estado de Goiás. Publicado no DO de 30 de
novembro de 1990.
......................................
Decreto Legislativo de 3 de dezembro de 1990 - Aprova o texto
do Acordo de Cooperação Cultural e Educacional entre o Governo
da República Federativa do Brasil e o Governo da República do
Equador, celebrado em Quito, em 26 de outubro de 1989. Publicado no DO de 4 de dezembro de 1990.
Decreto Legislativo de 7 de dezembro de 1990 - Aprova o texto
do Acordo sobre Cooperação Cultural celebrado entre o Governo
da República Federativa do Brasil e o Governo da República Democrática Alemã, em Brasília, a 7 de março de 1990. Publicado no
DO de 10 de dezembro de 1990.. '
_. . . . . . . . . . .
Decreto Legislativo de 7 de dezembro de 1990 - Aprova o ato que
outorga permissão à Santa Luzia Comunicação Ltda. para explo-
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rar, pelo prazo de dez anos, sem direito de exclusividade, serviço
de radiodifusão sonora em freqüência modulada, na Cidade de Luziânia, Estado de Goiás. Publicado no DO de 10 de dezembro de
1990. .

56 -

3716

Decreto Legislativo de 13 de dezembro de 1990 - Aprova o ato
que outorga concessão à Rádio Vale do Vasa-Barris Ltda. para explorar, pelo prazo de dez anos, sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão sonora em onda média, na cidade de Jeremoabo, Estado da Bahia. Publicado no DO de 14 de dezembro de
1990.

3716

57 -

Decreto Legislativo de 13 de dezembro de 1990 - Aprova o ato
que outorga concessão à Rede Nordeste de Comunicação Ltda. para explorar, pelo prazo de quinze anos, sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão de sons e imagens (televisão), na Cidade de Caruaru, Estado de Pernambuco. Publicado no DO de 14 de
dezembro de 1990
_
_. .

3717

58 -

Decreto Legislativo de 13 de dezembro de 1990 - Aprova o ato
que outorga concessão à Rádio Vitória de Batalha Ltda. para explorar serviço de radiodifusão sonora, na Cidade de Batalha, Estado do Piauí. Publicado no DO de 17 de dezembro de 1990.

3717

59 - Decreto Legislativo de 17 de dezembro de 1990 - Aprova o ato que
outorga concessão à Televisão Alvorada do Sul Ltda. para explorar serviço de radiodifusão de sons e imagens (televisão), na Cidade de Floriano, Estado do Piauí. Publicado no DO de 18 de dezembro de 1990.

3718

Decreto Legislativo de 17 de dezembro de 1990 - Aprova o texto
da Convenção celebrada entre o Governo da República Federativa
do Brasil e o Governo do Reino dos Países Baixos, Destinada a
Evitar a Dupla Tributação e Prevenir a Evasão Fiscal em matéria
de impostos sobre a renda, firmada em Brasília, a 8 de março de
1990. Publicado no DO de 18 de dezembro de 1990.

3719

61 -

Decreto Legislativo de 18 de dezembro de 1990 - Aprova o texto
do Acordo de Cooperação Mútua entre os Governos da República
Federativa do Brasil e dos Estados Unidos da América para a Redução de Demanda, Prevenção do Uso Indevido e Combate à Produção e ao Tráfico de Drogas, assinado em Brasília, em 3 de setembro de 1986. Publicado no DO de 19 de dezembro de 1990. _....

3720

62 -

Decreto Legislativo de 19 de dezembro de 1990 - Dispõe sobre a
remuneração do Presidente da República e do Vice-Presidente da
República. Publicado no DO de 20 de dezembro de 1990.

3721

63 -

Decreto Legislativo de 19 de dezembro de 1990 - Dispõe sobre a
remuneração do Presidente da República, do Vice-Presidente da
República e dos Ministros de Estado para o próximo exercício financeiro. Publicado no DO de 20 de dezembro de 1990. ....
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64 -

Decreto 'Legislativo de 19 de dezembro de 1990 - Dispõe sobre a
remuneração dos membros do Congresso Nacional para a legislatura de 1991 a 1995. Publicado no DO de 21 de dezembro de 1990. _
65
Decreto Legislativo de 18 de dezembro de 1990 - Aprova o ato
que outorga permissão à Fundação Educacional, Cultural e Assistencial de Pinheiro IFecapl, para executar, pelo prazo de dez anos,
sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão sonora em
freqüência modulada, com fins exclusivamente educativos. na Cidade de Pinheiro, Estado do Maranhão. Publicado no DO de 21 de
dezembro de 1990.
...........
66 - Decreto Legislativo de 18 de dezembro de 1990 - Ratifica. nos termos do art. 36 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, os fundos que menciona. Publicado no DO de 21 de dezembro
de 1990.
67 - Decreto Legislativo de 15 de dezembro de 1990 - Aprova os atos
que outorgam permissão às Rádio Sombrio FM Ltda. e Mampítuba FM Stéreo Ltda. para explorarem serviço de radiodifusão SOA
nora, na Cidade de Sombrio, Estado de Santa Catarina. Publicado
no DO de 21 de dezembro de 1990. .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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3726

RESOLUÇOES
46 -

47 -

48

49 -

50 -

Resolução de 9 de novembro de 1990 - Autoriza, em caráter excepcional e temporário, o Governo do Estado·de Minas Gerais a
emitir e a colocar em mercado 18.104.135 Letras Financeiras do
Tesouro do Estado de Minas Gerais (LFT-MG). Publicada no DO
de 9 de novembro de 1990 e Republicada no DO de 12 de novembro
de 1990.
Resolução de 20 de novembro de 1990 - Autoriza o Governo do
Estado de Santa Catarina a celebrar operação de compra e venda
com financiamento externo junto à empresa MLW Intermedexport-import, da República Democrática Alemã, no valor de
CL$·RDA 8.259.367,50 (oito milhões, duzentos e cinqüenta e nove
mil, trezentos e sessenta e sete dólares convênio e cinqüenta centavos). Publicado no DO de 21 de novembro de 1990.
Resolução de 23 de novembro de 1990 - Dispõe sobre a realização
de concurso público para o preenchimento do Quadro de Pessoal
da Câmara Legislativa do Distrito Federal e dá outras providências. Publicada no DO de 26 de novembro de 1990.
Resolução de 23 de novembro de 1990 - Estabelece normas para a
posse dos Deputados Distritais, para a solenidade de posse do
Governador e Vice-Governador do Distrito Federal, eleitos a 3 de
outubro de 1990, regula a eleição da Mesa da Câmara Legislativa
do Distrito Federal e dá outras providências. Publicada no DO de
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. .
26 de novembro de 1990.
Resolução de 29 de novembro de 1990 - Dá nova redação ao art.
16 da Resolução n? 94, de 15 de dezembro de 1989. Publicada no
DO de 30 de novembro de 1990.
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51 -

Resolução de 6 de dezembro de 1990 - Autoriza o Governo do Estado da Bahia a emitir um total de 14.103.560.700 Letras Financeiras do Tesouro do Estado da Bahia (LFT-BA), com temporária
elevação do limite fixado no art. 3?, I, da Resolução n? 94, de
1989, do Senado Federal. Publicada no DO de 7 de dezembro de
1990.

......................•..

Resolução de 12 de dezembro de 1990 - Altera a Resolução n:'
186, de 6 de novembro de 1987, do Senado Federal. Publicada no
DO de 14 de dezembro de 1990.
54
Resolução de 13 de dezembro de 1990 - Autoriza o Governo do
Estado do Rio Grande do Sul a emitir Letras Financeiras do Tesouro do Estado do Rio Grande do Sul (LFT-RS). Publicada no
DO de 14 de dezembro de 1990
_......
55 - Resolução de 13 de dezembro de 1990 - Autoriza a Prefeitura Municipal de São Paulo, Estado de São Paulo, a emitir e colocar no
mercado 6.191.417.692 Letras Financeiras do Tesouro do Município de São Paulo (LFTM-SPI. Publicada no DO de 14 de dezembro de 1990.
56 - Resolução de 13 de dezembro de 1990 - Autoriza a Prefeitura Municipal de Maringa, Estado do Paraná, a contratar operação de
crédito junto à Caixa Econômica Federal. Publicada no DO de 14
_. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
de dezembro de 1990. .

3738

53

57 -

58 -

59 -

60 -

61 -

62 -

Resolução de 13 de dezembro de 1990 - Suspende a execução dos
arts. 84 e 89 da Lei n:' 2.454, de 17 de outubro de 1977, do Município de São Caetano do Sul, Estado de São Paulo. Publicada
no DO de 14 de dezembro de 1990. ..... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Resolução de 13 de dezembro de 1990 - Dispõe sobre limites globais e condições para as operações de crédito interno e externo
dos Estados, do Distrito Federal, dos Municípios e de suas autarquías, e estabelece limites e condições para a conceasão de garantias. Publicada no DO de 14 de dezembro de 1990.
Resolução de 17 de dezembro de 1990 - Autoriza o Governo do
Estado de Minas Gerais a emitir um total de 8.982.516.993 Letras
Financeiras do Tesouro do Estado de Minas Gerais (LFT·MGI.
Publicada no DO de 18 de dezembro de 1990.
Resolução de 17 de dezembro de 1990 - Autoriza o Governo do
Estado do Rio de Janeiro a emitir e colocar no mercado Letras Financeiras do Tesouro do Estado do Rio de Janeiro (LFT-RJ). Publicada no DO de 18 de dezembro de 1990..... __ . . . . . . . . . . . . . . . . .
Resolução
Estado de
Estado de
zembro de

3740

3741

3742

3743

3774

3745

3753

3754

de 17 de dezembro de 1990 - Autoriza o Governo do
São Paulo a emitir Letras Financeiras do Tesouro do
São Paulo (LFT-SPI. Publicada no DO de 18 de de1990.

3756

Resolução de 17 de dezembro de 1990 - Autoriza o Governo do
Estado de São Paulo a emitir Bônus do Tesouro do Estado de São
Paulo. Publicada no DO de 18 de dezembro de 1990.

3757

Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 182(6, t.1):3809-3827, nov.Jdez. 1990.

3823
Pág.

63 -

Resolução de 18 de dezembro de 1990 - Autoriza o Governo do
Estado do Paraná a emitir Letras Financeiras do Tesouro do Estado do Paraná (LFT-PR). Publicada no DO de 19 de dezembro de
1990.

3759

64 -

Resolução de 19 de dezembro de 1990 - Autoriza o Governo do
Estado de Santa Catarina a elevar temporariamente os limites de
sua dívida para celebrar operação de crédito externo. Publicada
no DO de 19 de dezembro de 1990.

3760

65 -

Resolução de 19 de dezembro de 1990 - Autoriza o Presidente da
República a conceder a garantia da União à operação de crédito
externo a ser contratada pelo Banco N acionai de Desenvolvimento
Econômico e Social (BNDES). Publicada no DO de 20 de dezembro de 1990.

3761

Resolução de 19 de dezembro de 1990 - Autoriza a República Federativa do Brasil a contratar operação de empréstimo externo no
valor de US$150,000,ÓOO.00 (cento e cinqüenta milhões de dólares),
ou o seu equivalente em outras moedas. Publicada no DO de 24 de
dezembro de 1990.
- Resolução de 18 de dezembro de 1990 - Autoriza o Governo do
Estado do Rio de Janeiro a emitir e a colocar no mercado, através
de ofertas públicas, Letras Financeiras do Tesouro do Estado do
Rio de Janeiro (LFT-RJ). Publicada no DO de 24 de dezembro de
1990.
- Resolução de 18 de dezembro de 1990 - Autoriza o Ministério da
Ação Social a ultimar contratação de crédito externo no valor de
até US$350,OOO,OOO.00 (trezentos e cinqüenta milhões de dólares
americanos), junto ao Banco Interamericano de Desenvolvimento
(BID). Publicada no DO de 24 de dezembro de 1990.
- Resolução de 24 de dezembro de 1990 - Autoriza a República Federativa do Brasil a celebrar contrato de cessão e transferência de
recursos «a fundo perdido» com o Governo do Japão, representado pelo Banco Internacional de Reconstrução e Desenvolvimento
(Banco Mundial). Publicada no DO de 24 de dezembro de 1990. '"
- Resolução de 18 de dezembro de 1990 - Autoriza o Presidente da
República a conceder garantia da União à operação de crédito externo a ser contratada pelo Banco Nacional de Desenvolvimento
Econômico e Social (BNDES), junto ao Banco Interamericano de
Desenvolvimento (BID). Publicada no DO de 24 de dezembro de
1990.
- Resolução de 18 de dezembro de 1990 - Autoriza a Prefeitura Municipal de São Paulo, Estado de São Paulo, a emitir e a colocar no
mercado Letras Financeiras do Tesouro do Município de São Paulo (LFTM-SP). Publicada no DO de 24 de dezembro de 1990. .....
- Resolução de 18 de dezembro de 1990 - Autoriza o Governo do
Estado do Rio Grande do Sul a emitir 14.000.000.000 Letras Ffnan-
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ceiras do Tesouro do Estado do Rio Grande do Sul (LFT-RS). Publicada no DO de 24 de dezembro de 1990.

3771

74 -

Resolução de 18 de dezembro de 1990 - Autoriza o Governo do
Estado do Rio de Janeiro a celebrar operação de compra e venda
com financiamento externo junto ao Magyar kulkereskedelmi
Banck R.T., da Hungria. Publicada no DO de 27 de dezembro de
1990.

3772

75 -

Resolução de 18 de dezembro de 1990 - Autoriza o Governo do
Estado de Santa Catarina a emitir e a colocar no mercado, através
de ofertas públicas, Letras Financeiras do Tesouro do-Estado de
Santa Catarina (LFT-SC). Publicada no DO de 27 de dezembro de
1990.
..

3773

76 -

Resolução de 18 de dezembro de 1990 - Autoriza o Governo do
Estado do Rio Grande do Sul a emitir e a colocar no mercado Letras Financeiras do Tesouro do Estado do Rio Grande do Sul
(LFT-RS). Publicada no DO de 27 de dezembro de 1990. '"

3774

77 -

Resolução de 18 de dezembro de 1990
Estado do Rio de Janeiro a emitir e a
Financeiras do Tesouro do Estado do
Publicada no DO de 27 de dezembro de

- Autoriza o Governo do
colocar no mercado Letras
Rio de Janeiro (LFT-RJ).
1990.

3776

78 -

Resolução de 18 de dezembro de 1990 - Autoriza o Governo do
Estado da Paraíba a emitir Letras Financeiras do Tesouro do Estado da Paraíba (LFT-PB) para a substituição de 8.021.000 (LFTPBj. Publicada no DO de 27 de dezembro de 1990.

3777

79 -

Resolução de 18 de dezembro de 1990
Estado do Espírito Santo a emitir e a
Financeiras do Tesouro do Estado do
Publicada no DO de 27 de dezembro de

3778

80 -

81 -

82 -

83

- Autoriza o Governo do
colocar no mercado Letras
Espírito Santo (LFT·ES).
1990.

Resolução de 18 de dezembro de 1990 - Autoriza o Governo
Estado do Rio Grande do Norte a emitír Letras Financeiras
Tesouro do Estado (LFT-RN) para a substituição de 2.776.500
tais títulos, que vencem em janeiro de 1991. Publicada no DO
27 de dezembro de 1990.

do
do
de
de
3788

Resolução de 18 de dezembro de 1990 - Autoriza a Prefeitura Municipal do Rio de Janeiro a emitir 14.000.000.000 Letras Financeiras do Tesouro Municipal (LFTM-RJ). Publicada no DO de 27
de dezembro de 1990.

3781

Resolução de 18 de dezembro de 1990 - Estabelece condições para
a renegociacâo da dívida externa brasileira. Publicada no DO de
28 de dezembro de 1990. ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3782

Resolução de 18 de dezembro de 1990 - Modifica a Resolução n:'
215, de 28 de agosto de 1986, do Senado Federal. Publicada no DO
de 28 de dezembro de 1990.
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84 -

Resolução de 18 de dezembro de 1990 - Autoriza a República Federativa do Brasil a contratar, como garantidora. operação de crédito externo no valor de até US$135,OOO,OOO.OO (cento e trinta e
cinco milhões de dólares americanos), junto ao Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID), e dá outras providências. Publicada no DO de 28 de dezembro de 1990.

3785

85 -

Resolução de 18 de dezembro de 1990 - Autoriza a Empresa Brasileira de Telecomunicações S.A. (Embratel) a contratar quatro
operações de crédito externo. Publicada no DO de 28 de dezembro
de 1990
_. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3787

86 -

Resolução de 18 de dezembro de 1990 - Autoriza o Governo do
Estado da Bahia a emitir Letras Financeiras do Tesouro do Estado da Bahia (LFT-BA) para a substituição de 25.719.408 (LFTBAl, vencíveís no início de 1991. Publicada no DO de 28 de dezembro de 1990.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . .

3790

87 -

Resolução de 18 de dezembro de 1990 - Autoriza o Governo do
Estado de Minas Gerais a emitir Letras Financeiras do Tesouro
do Estado (LFT-MG) para a substituição de 14.170.470 de tais títulos, que vencem no início de 1991. Publicada no DO de 28 de dezembro de 1990.

3791

88 -

Resolução de 18 de dezembro de 1990 - Autoriza a República Federativa do Brasil a celebrar operação de crédito externo com o
Banco Internacional de Reconstrução e Desenvolvimento (Banco
Mundial). Publicada no DO de 28 de dezembro de 1990.

3793

ATOS DECLARATORIOS
1-

Ato Declaratório de 26 de dezembro de 1990 - Declara insusbistente a Medida Provisória n? 280. Publicado no DO de 27 de dezembro de 1990.

3795

2 - Ato Declaratório de 26 de dezembro de 1990 - Declara insubsistente a Medida Provisória n" 281. Publicado no DO de 27 de dezembro de 1990.
. . .. .. . . . ..

3795

3 - Ato Declaratório de 26 de dezembro de 1990 - Declara insubsistente a Medida Provisória n? 283. Publicado no DO de 27 de dezembro de 1990.

3796

4 -

Ato Declaratório de 26 de dezembro de 1990 - Declara insubsistente a Medida Provisória n? 285. Publicado no DO de 27 de dezembro de 1990.
.. .. .. . . .

3796

5 - Ato Declaratório de 26 de dezembro de 1990 - Declara insubsistente a Medida Provisória n:' 287. Publicado no DO de 27 de dezembro de 1990.
..
. ..
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REPUBLICAÇOES
DECRETOS LEGISLATIVOS
BIMESTRE NOVEMBRO/DEZEMBRO DE 1990

44 -

Decreto Legislativo de 7 de novembro de 1990 - Aprova o ato
que outorga concessão à Aecofaba Radiodifusão Ltda., para explorar, pelo prazo de dez anos, sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão sonora em onda média. na Cidade- de Riacho
de Santana, 'Estado da Bahia. Republicado no DO de 6 de dezembro de 1990.

3799

RESOLUÇOES
BIMESTRE NOVEMBRO/DEZEMBRO DE 1990

46 -

48 -

Resolução de 8 de novembro de 1990 -

Autoriza, em caráter excepcional e temporário, o Governo do Estado de Minas Gerais a
emitir e a colocar em mercado 18.104.135 Letras Financeiras do
Tesouro do Estado de Minas Gerais (LFT-MG). Republicada no
DO de 12 de novembro de 1990.
Resolução de 23 de novembro de 1990 - Dispõe sobre a realização de concurso público para o preenchimento do Quadro de Pessoal da Câmara Legislativa do Distrito Federal, e dá outras providências. Republícada no DO de 29 de novembro de 1990.

3800

3802

RETIFICAÇOES
LEIS
BIMESTRE SETEMBROIOUTUBRO DE 1990

8.088 - Lei de 31 de outubro de 1990
Dispõe sobre a atualização do
Bônus do Tesouro Nacional e dos depósitos de poupança e dá outras providências. Publicada no DO de I? de novembro de 1990 e
retificado no DO de 5 de novembro de 1990. .
.

3803

BIMES'mE NOVEMBRO/DEZEMBRO DE 1990

8.115 - Lei de 12 de dezembro de 1990 - Autoriza o Poder Executivo
a abrir aos Orçamentos da União crédito especial no valor de
CrSl04.000.000,00, para os fins que especifica. Retificada no DO de
14 de dezembro de 1990.

3803

8.118 - Lei de 14 de dezembro de 1990 - Autoriza o Poder Executivo
a abrir aos Orçamentos da União créditos adicionais- no valor de
Cr$1.959.505.320.000,OO, para os fins que especifica. Retificada no
no de 19 de dezembro de 1990
_
-. . . . . . . . .
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MEDIDAS PROVISÚRIAS
BIMESTRE NOVEMBRO/DEZEMBRO DE 1990

267 -

Medida Provisória de 21 de novembro de 1990 - Modifica a Lei
n:' 6.649, de 16 de maio de 1979, que regula a locação predial urbana, e dá outras providências. Retificada no DO de 23 de novembro
de 1990.

3805

285 -

Medida Provisória de 14 de dezembro de 1990 - Disciplina a
transação nas causas de interesse da União, suas autarquias, fundações e empresas públicas federais, dispõe sobre a concessão de
medidas liminares contra atos do Poder Público, estabelece medidas visando à aceleração das execuções fiscais da Dívida Ativa da
União, e dá outras providências. Retificada no DO de 18 de dezembro de 1990.

3805

286 -

Medida Provisória de 14 de dezembro de 1990 - Dispõe sobre a
revisão dos vencimentos, salários, proventos e demais retribuições dos servidores civis e a fixação dos soldos dos militares do
Poder Executivo, na Administração direta, autárquica e fundacional, e dá outras providências. Retificada no DO de 17 de dezembro de 1990 e no DO de 18 de dezembro de 1990.

3806
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Lei n.O 8.117, de 13 de dezembro de 1990.
-

Importação
Controle.
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APOSENTADORIA
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Decreto Legislativo n.0 54, de 7 de dezembro de 1990..............

3715
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Medida Provisória n.O 269. de 23 de novembro de 1990.
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Resolução nf' 65, de 19 de dezembro de 1990.
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3761

BENEFiCIO PREVIDENCIARIO
-
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Lei n.o 8.114, de 12 de dezembro de 1990.

3528
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Medida Provisória nf' 264, de 9 de novembro de 1990.
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3528

BNDES
-
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-

Atualização.
Lei nf' 8.088, de 31 de outubro de 1990 (publicada no DO de I? de
novembro de 1990 e retificada no DO de 5 de novembro de 1990).
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BÚNUS DO TESOURO DO ESTADO DE sAo PAULO
-

Governo do Estado de São Paulo.

Resolução n.O 62, de 17 de dezembro de 1990.

3757
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CAMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL
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Eleição da mesa.

Resolução n.O 49, de 23 de novembro de 1990.
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CINEMA
-

Tratado
Brasil x Mocambique.
Decreto Legislativo n? 42, de 5 de novembro de 1990.

3706

CLT
V. Consolidação das Leis do Trabalho.

CODIGO DE PROCESSO PENAL MILITAR
- Alteração.
Medida Provisória n." 271, de 23 de novembro de 1990.

3628

CODIGO NACIONAL DE TRANSITO
-

Alteração.
Lei n? 8.102, de 10 de dezembro de 1990.

3462

COMPANHIA DE NAVEGAÇAO LLOYD BRASILEIRO ILLOYDBRASI
- Dissolução ou privatizacão.
Medida Provisória n." 288, de 14 de dezembro de 1990
.

3691

COMPANHIA PARANAENSE DE ENERGIA (COPEL)
- Empréstimo externo.
Resolução n." 84, de 18 de dezembro de 1990.

3785

CONCURSO PÚBLICO
-
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ResoluçãO n? 48, de 23 de novembro de 1990 (publicada no DO de
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(Republicada no DO de 29 de novembro de 1990.
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CONGRESSO NACIONAL
- Membros - Remuneração.
Decreto Legislativo n." 64, de 19 de dezembro de 1990.

3722

CONSELHO MONETARIO NACIONAL (CMN)
- Competência
Prazo - Prorrogação.
Medida Provisória n.O 277, de 10 de dezembro de 1990.
Lei n.O 8.127, de 20 de dezembro de 1990.

3649
3544

CONSELHO NACIONAL DE SEGUROS PRIVADOS (CNSP)
Competência
Prazo - Prorrogação.
Medida Provisória n.o 277, de 10 de dezembro de 1990. .. . . . . . . . . . .
Lei n.O 8.127, de 20 de dezembro de 1990.
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3544

Composição.
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CONSOLIDAÇAo DAS LEIS DO TRABALHO (CLT)
- Alteração.
Medida Provisória n." 275, de 30 de novembro de 1990.

3643

CONTRATO DE TRABALHO
- Servidor público
Extinção.
Medida Provisória nf' 286, de 14 de dezembro de 1990 (publicada
no DO de 14 de dezembro de 1990).

(Retificada no DO de 17 de dezembro de 1990.
CONTRIBUIÇAO SINDICAL
- Extinção.
Medida Provisória n." 275. de 30 de novembro de 1990.
COOPERAÇAO CULTURAL
- Tratado
Brasil x Alemanha.
Decreto Legislativo nf' 54, de 7 de dezembro de 1990.
Brasil x Equador.
Decreto Legislativo n.O 53, de 3 de dezembro de 1990.
COOPERAÇAO EDUCACIONAL
- Tratado
Brasil x Equador.
Decreto Legislativo n.O 53. de 3 de dezembro de 1990.
CREDITO ADICIONAL
- Encargos Financeiros da União
Supervisão - Ministério da Economia, Fazenda e Planejamento.
Lei n.O 8.123, de 19 de dezembro de 1990.
.
.
Ministério da Ação Social.
Lei n.O 8.148, de 28 de dezembro de 1990.
- Ministério da Saúde.
Lei n:' 8.122, de 19 de dezembro de 1990.
.
.
- Orçamento da União.
Lei n.O 8.093, de 20 de novembro de 1990.
.
.
Lei n.O 8.103, de 10 de dezembro de 1990
_.
Lei n.O 8.118, de 14 de dezembro de 1990 (publicada no DO de 17 de
dezembro de 1990).
_
.
(Retificada no DO de 19 de dezembro de 1990)
.
Lei n.O 8.123, de 19 de dezembro de 1990
.
Lei n.O 8.151, de 28 de dezembro de 1990.
.
.
CRÉDITO ESPECIAL
-

Banco Central do Brasil.
Lei n.O 8.115, de 12 de dezembro de 1990 (publicada no DO de 13 de
dezembro de 1990). .
.
(Retificada no DO de 14 de dezembro de 1990)
.
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Departamento Nacional de Estradas de Rodagem (DNER).

Lei n.' 8.110. de 10 de dezembro de 1990.
- Ministério da Ação Social.
Lei n.' 8.106, de 10 de dezembro de 1990.
-

Ministério da Aeronáutica.
Lei n.' 8.121 de 17 de dezembro de 1990.

3468
3465
3538

-

Ministério da Educação.
Lei n~ 8.124, de 19 de dezembro de 1990.
- Orçamento da União.
Lei n,o 8.095, de 20 de novembro de 1990.
Lei n~ 8.125, de 19 de dezembro de 1990.
- Poder Judiciário.
Lei n.O 8.097, de 23 de novembro de 1990.

3456

Presidência da República.
Lei n.' 8.109, de 10 de dezembro de 1990.

3468

Fundo do EMF A.
Lei nr 8.126, de 19 de dezembro de 1990.

3544

Secretaria da Cultura da Presidência da República.
Lei n~ 8.107, de 10 de dezembro de 1990.

3466

-

3542

3454
3543

CRÉDITO EXTRAORDINÁRIO
-

Encargos Financeiros da União
Supervisão - Ministério da Economia, Fazenda e Planejamento.
Medida Provisória n.O 270. de 23 de novembro de 1990.
Lei n~ 8.119, de 14 de dezembro de 1990.

3627
3537

CRÉDITO SUPLEMENTAR
-

Encargos Financeiros da União
Supervisão - Ministério da Economia. Fazenda e Planejamento.
Lei n.O 8.139, de 28 de dezembro de 1990.

3581

Entidades em Extinção. Dissolução ou Privatização.
Lei n:' 8.153, de 28 de dezembro de 1990.

3595

Estado-Maior das Forças Armadas.
Lei n~ 8.108, de 10 de dezembro de 1990.

3467

Justiça do Trabalho.
Lei n.' 8.144, de 28 de dezembro de 1990.

3587

-

Justiça Federal.
Lei n~ 8.144, de 28 de dezembro de 1990.

3587

-

Ministério da Ação Social.
Lei n.O 8.141, de 28 de dezembro de 1990.

3583

Ministério da Aeronáutica.
Lei n~ 8.111, de 10 de dezembro de 1990.

3469

-
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-

Ministério da Economia, Fazenda e Planejamento.
Lei n.O 8.105, de 10 de dezembro de 1990.
Lei n.a 8.143, de 28 de dezembro de 1990.

Ministério da Educação
Fundo N acionai de Desenvolvimento da Educação.
Lei n.O 8.149, de 28 de dezembro de 1990.
Ministério da Infra-Estrutura.
Lei n.O 8.120, de 17 de dezembro de 1990.
- Ministério da Justiça.
Lei nf' 8.089, de 7 de novembro de 1990.
Operações Oficiais de Crédito
Supervisão - Ministério da Economia, Fazenda e Planejamento.
Lei nf' 8.104, de 10 de dezembro de 1990.
Lei nf' 8.129, de 21 de dezembro de 1990.
- Orçamento da União.
Lei n." 8.092, de 19 de novembro de 1990.
Lei n? 8.094, de 20 de novembro de 1990.

3465
3586

3590
3538
3447

-

Presidência da República.
Lei n." 8.145, de 28 de dezembro de 1990.
- Secretaria da Ciência e Tecnologia da Presidência da República.
Lei nf' 8.107, de 10 de dezembro de 1990.
- Secretaria da Cultura da Presidência da República.
Lei nf' 8.107, de 10 de dezembro de 1990.
- VALEC: Engenharia, Construção e Ferrovias S.A.
Lei n.' 8.156, de 28 de dezembro de 1990.

3464
3548
3452
3454

-

3587

3466
3496
3601

CRIME CONTRA A FAZENDA PÚBLICA
- Lei n.o 8.137, de 27 de dezembro de 1990.

3571

CRUZADO
- Conversão.
Medida Provisória nr 278, de 12 de dezembro de 1990. .. . . . . . . . . . .
Lei n~ 8.128, de 20 de dezembro de 1990.

3652
3547

CUBA
Tratado comercial
Brasil.
Decreto Legislativo n.o 40, de 5 de novembro de 1990.
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XIX CONCRESSO DA UNIÃO POSTAL UNIVERSAL
Atos finais.
Decreto Legislativo n.a 43, de 8 de novembro de 1990.

3707

DELEGACIA REGIONAL DO TRABALHO IDRTI
- Incorporação
Instituto Nacional do Seguro Social (INSS).
Medida Provisória D.O 259, de I? de dezembro de 1990.
Lei D.O 8.099, de 5 de dezembro de 1990.
DEPARTAMENTO NACIONAL DE ESTRADAS DE
IDNERI
- Crédito especial.
Lei D.a 8.110, de 10 de dezembro de 1990.

3605
3458

RODAGEM

DEPUTADO DISTRITAL
- Posse.
Resolução D.a 49, de 23 de novembro de 1990.
DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO
- Execução fiscal.
Medida Provisória D.a 285, de 14 de dezembro de 1990 (publicada
no DO de 14 de dezembro de 1990).
...........
(Retificada no DO de 18 de dezembro de 1990).
(Insubsistente)
Ato Declaratório D.O 4, de 26 de dezembro de 1990.
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3731

3676
3805
3796

DÍVIDA EXTERNA
- Renegociação.
Resolução n? 82, de 18 de dezembro de 1990.

3782

DROGA
- Tratato
Brasil x Estados Unidos.
Decreto Legislativo D.O 61, de 18 de dezembro de 1990.

3720

E
EDUCAÇÃO
-

Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE)
Recursos - Aplicação.
Medida Provisória D.o 274, de 3D de novembro de 1990.

EFETIVO MILITAR
- Ministério da Marinha.
Lei n.o 8.098, de 27 de novembro de 1990.
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EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇOES IEMBRATELI
-

Empréstimo externo.

Resolução n.o 85, de 18 de dezembro de 1990 .. _

3787

.

EMPRESA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DA PREVIDENCIA
SOCIAL IDATAPREVj
- Atividades de informática.
Medida Provisória n." 261, de 8 de novembro de 1990.
Lei n." 8.101, de 6 de dezembro de 1990.
EMPRÉSTIMO EXTERNO
- Resolução n.o 66. de 19 de dezembro de 1990
- Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico
IBNDESI.
Resolução nf' 65, de 19 de dezembro de 1990.
Resolução n.o 70, de 18 de dezembro de 1990
-

3763

Social
.

3761
3768

.

3785

Companhia Paranaense de Energia (Copell.

Resolução n.o 84, de 18 de dezembro de 1990.
-

.

e

3608
3461

.

Empresa Brasileira de Telecomunicações (Embratel).

Resolução n.o 85, de 18 de dezembro de 1990.
- Governo do Estado de Santa Catarina.
Resolução n.o 64, de 19 de dezembro de 1990.
- Ministério da Ação Social.
Resolução n~ 68, de 18 de dezembro de 1990
- União Federal.
Resolução n? 88, de 18 de dezembro de 1990

3787
3760

.

3765

.

3793

ENAP
- V. Fundação Escola Nacional de Administração Pública.
ENCARGO EDUCACIONAL
- Negociação.
Medida Provisória n.O 290, de 17 de dezembro de 1990.

3698

ENCARGOS FINANCEIROS DA UNIÀO
- Crédito adicional.
Supervisão - Ministério da Economia, Fazenda e Planejamento.
Lei n~ 8.123, de 19 de dezembro de 1990.

3540

-

-

Crédito extraordinário.
Supervisão - Ministério da Economia, Fazenda e Planejamento.
Medida Provisória n.O 270, de 23 de novembro de 1990.
Lei n.O 8.119, de 14 de dezembro de 1990.

3627
3537

Crédito suplementar.
Supervisão - Ministério da Economia, Fazenda e Planejamento.
Lei n.' 8.139, de 28 de dezembro de 1990.

3581
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ENTIDADES EM EXTINÇÁO, DISSOLUÇÁO OU PRIVATIZAÇÁO
-

Crédito suplementar.
Lei n." 8.153, de 28 de dezembro de 1990.

3595

EQUADOR
- Tratado
Cooperação cultural e educacional.
Decreto Legislativo n." 53, de 3 de dezembro de 1990.

3714

ESTABELECIMENTO DE ENSINO
- Mensalidade - Reajustamento.
Medida Provisória n." 265, de 14 de novembro de 1990.

3613

-

Encargo educacional - Negociação.
Medida Provisória n." 290, de 17 de dezembro de 1990.

3698

ESTADO-MAIOR DAS FORÇAS ARMADAS (EMFA)
-

Crédito suplementar.

Lei n." 8.108, de 10 de dezembro de 1990.

3467

ESTADOS UNIDOS
Tratado
Droga
Brasil.

Decreto Legislativo n." 61, de 18 de dezembro de 1990.
EXECUÇÁO FISCAL
- Dívida Ativa da União.
Medida Provisória n." 285, de 14 de dezembro de 1990 (publicada
no DO de 14 de dezembro de 1990).
(Retificada no DO de 18 de dezembro de 1990).
(Insubsistente)
Ato Declaratório n~ 4, de 26 de dezembro de 1990.
EXPORTAÇÁO
Açúcar
Controle.
Medida Provisória n.O 262, de 9 de novembro de 1990.
Lei n.O 8.117, de 13 de dezembro de 1990.

-
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3796
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3532

Alcool

Controle.
Medida Provisória n.O 262, de 9 de novembro de 1990.
Lei nf' 8.117, de 13 de dezembro de 1990.
- Mel
Controle.
Medida Provisória n.o 262, de 9 de novembro de 1990.
Lei nf' 8.117, de 13 de dezembro de 1990.
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-

Subvenção.
Medida Provisória n.O 281, de 14 de dezembro de 1990.
(Insubsistente)
Ato Declaratório n." 2, de 26 de dezembro de 1990.

3659
3795

F
FALENCIA
-

Legislação - Alteração.
Medida Provisória n.O 266, de 19 de novembro de 1990.
Lei n.O 8.131, de 24 de dezembro de 1990.

3617
3550

FGTS
-

V. Fundo de Garantia do Tempo de Serviço.

FINANCIAMENTO EXTERNO
- Governo do Estado de Santa Catarina.
Resolução n.O 47. de 20 de novembro de 1990.
- Governo do Estado do Rio de Janeiro.
Resolução n.o 74, de 18 de dezembro de 1990.

3729
3772

FINSOCIAL
-

V. Fundo de Investimento Social.

FNS
- V. Fundação Nacional de Saúde.
FUNÇAO GRATIFICADA
- Medida Provisória n.O 268, de 23 de novembro de 1990.

3622

FUNCEP
-

V. Fundação Centro de Formação do Servidor Público.

FUNDAÇAO CENTRO DE FORMAÇAO DO SERVIDOR PúBLICO
(FUNCEPI
- Denominação - Alteração.
Lei n.O 8.140, de 28 de dezembro de 1990.

3581

FUNDAÇAO EDUCACIONAL, CULTURAL E ASSISTENCIAL DE
PINHEIRO (FECAP)
-

Radiodifusão
Concessão
Pinheiro (MA).

Decreto Legislativo n? 65. de 18 de dezembro de 1990.
FUNDAÇAO ESCOLA NACIONAL DE ADMINISTRAÇAO PúBLICA
(ENAPI
Lei n? 8.140, de 28 de dezembro de 1990.
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FUNDAÇAO NACIONAL DE SAUDE (FNS)
- Instituição
Legislação - Alteração.
Medida Provisória n." 261, de 8 de novembro de 1990.
Lei n." 8.101, de 6 de dezembro de 1990

.

3608
3461

FUNDAÇAO SERViÇOS DE SAÚDE PÚBLICA (FSESP)
- Incorporação
Fundação Nacional de Saúde WNS).
Medida Provisória n? 261, de 8 de novembro de 1990.
Lei n.o 8.101, de 6 de dezembro de 1990.

3608
3461

FUNDO DE ELETRIFICAÇAO RURAL DE COOPERATIV AS (FUER)
- Ratificação.
Decreto Legislativo n." 66, de 18 de dezembro de 1990.

3725

FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERViÇO (FGTS)
- Conta vinculada
Saldo - Saque.
Medida Provisória n.O 286, de 14 de dezembro de 1990 (publicada
no DO de 14 de dezembro de 1990).
(Retificada no DO de 17 de dezembro de 1990).
............
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FUNDO DE INVESTIMENTO SOCIAL
- Alíquota.
Medida Provisória n.O 279, de 13 de dezembro de 1990
Lei n.O 8.147, de 28 de dezembro de 1990
.

3653
3589

.

FUNDO ESPECIAL PARA CALAMIDADES PUBLICAS (FUNCAPI
- Ratificação.
Decreto Legislativo n~ 66, de 18 de dezembro de 1990.

3725

FUNDO GERAL DO CACAU (FUNGECAUI
- Ratificação.
Decreto Legislativo n.o 66, de 18 de dezembro de 1990.

3725

FUNDO NACIONAL DE AÇAO COMUNITARIA (FUNAC)
- Ratificação.
Decreto Legislativo n~ 66, de 18 de dezembro de 1990.

3725

FUNDO NACIONAL DE COOPERATIVISMO IFUNACOOP)
- Ratificação.
Decreto Legislativo n" 66, de 18 de dezembro de 1990.

3725

FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇAO
(FNDE)
- Recursos - Aplicação.
Medida Provisória n.O 274, de 30 de novembro de 1990.
Lei n,O 8.150, de 28 de dezembro de 1990..... ,....................

3642
3591

Cal. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 182(6, t.1):3829-3859, nov./dez. 1990.
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G
GOVERNADOR
- Posse
Distrito Federal.
Resolução n? 49, de 23 de novembro de 1990.

3731

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
- Operação financeira.
Resolução n." 53, de 12 de dezembro de 1990.

3740

GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA
Letras Financeiras do Tesouro do Estado da Bahia - Emissão.
Resolução n," 51, de 6 de dezembro de 1990.
Resolução n." 86, de 18 de dezembro de 1990.

3738
3790

GOVERNO DO ESTADO DA PARAíBA
- Letras Financeiras do Tesouro do Estado da Paraíba - Emissão.
Resolução n.o 78, de 18 de dezembro de 1990.
..... ....

3777

GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
Letras Financeiras do Tesouro do Estado de Minas Gerais Emissão.
Resolução n.O 46, de 8 de novembro de 1990 (publicada no DO de 9
de novembro de 1990 com o título Decreto Legislativo n? 46).
(Republicada no DO de 12 de novembro de 1990).
Resoluçéo n" 87, de 18 de dezembro de 1990.

3727
3800
3791

GOVERNO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
- Empréstimo externo.
Reeoluçeo n? 64, de 19 de dezembro de 1990.
Financiamento externo
Equipamento médico-hospitalar.
Reeoluçeo n." 47, de 20 de novembro de 1990.
Letras Financeiras do Tesouro do Estado de Santa Catarina Emissão.
Reeoluçeo n? 75, de 18 de dezembro de 1990.
GOVERNO DO ESTADO DE
-

3760
3729

3773

sxo PAULO

Bônus do Tesouro do Estado de São Paulo - Emissão.
ResoluçãO n." 62, de 17de dezembro de 1990.
Letras Financeiras do Tesouro do Estado de São Paulo são.
Resolução n." 61, de 17 de dezembro de 1990.

3757
Emis3756

GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
-

Letras Financeiras do Tesouro do Estado do Espírito Santo Emissão.
Resolução n? 79, de 18 de dezembro de 1990.

3778

CoL Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 182(6, t.1):3829-3859, novJdez. 1990.

3842
Pág.

GOVERNO DO ESTADO DO PARANÁ
- Letras Financeiras do Tesouro do Estado do Paraná - Emissão.
Resolução n.o 63, de 18 de dezembro de 1990.
...........
GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
Financiamento externo.
Resolução n!' 74, de 18 de dezembro de 1990.
Letras Financeiras do Tesouro do Estado do Rio de Janeiro
Emissão.
Resolução n? 60, de 17 de dezembro de 1990.
ResoluçãO n.o 67, de 18 de dezembro de 1990.
Resolução n.o 77, de 18 de dezembro de 1990.

3759

3772

3754
3764
3776

GOVERNO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
Letras Financeiras do Tesouro do Estado do Rio Grande do Norte
- Emissão.
Resolução n.O 80, de 18 de dezembro de 1990.

3788

GOVERNO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
Letras Financeiras do Tesouro do Estado do Rio Grande do Sul Emissão.
Resolução n.o 54, de 13 de dezembro de 1990.
Resolução n? 72, de 18 de dezembro de 1990.
Resolução n? 76, de 18 de dezembro de 1990.

3742
3771
3774

H
HABITAÇÁO
- Contrato
Plano de Equivalência Salarial.
Medida Provisória n" 260, de I? de novembro de 1990.
Lei n." 8.100, de 5 de dezembro de 1990.
.

..

3606
3459

I
IMOVEL URBANO
- Locação.
Medida Provisória .n:' 267, de 21 de novembro de 1990 (publicada
no DO de 22 de novembro de 19901.
(Retificada no DO de 23 de novembro de 1990).

3620
3805

IMPORTAÇÁO
Açúcar
Controle.
Medida Provisória n.o 262, de 9 de novembro de 1990.
Lei n? 8.117, de 13 de dezembro de 1990.

3608
3532

Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 182(6, t.1):3829-3859. nov./dez. 1990.
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Álcool
Controle.

Medida Provisória n.O 262, de 9 de novembro de 1990
Lei n.O 8.117, de 13 de dezembro de 1990
-

Mel

-

Controle.

3608
3532

.
.

Medida Provisória n:' 262, de 9 de novembro de 1990.
Lei n.O 8.117, de 13 de dezembro de 1990

3608
.

IMPOSTO DE IMPORTAÇÃO
Medida Provisória n:' 287, de 14 de dezembro de 1990

3532

3685

.

(Insubsistente)

Ato Declaratório n? 5, de 26 de dezembro de 1990. .
IMPOSTO DE RENDA
Medida Provisória n.O 283, de 14 de dezembro de 1990

.

3797

.

3662

(Insubsistente)

Ato Declaratório nf' 3, de 26 de dezembro de 1990. .
Medida Provisória n? 284, de 14 de dezembro de 1990
Lei n.O 8.134, de 27 de dezembro de 1990

3796
3665
3558

.
'
.

Tratado
Brasil x Países Baixos.

Decreto Legislativo

nr 60,

3719

de 17 de dezembro de 1990.

IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL (ITR)
Medida Provisória n:' 289, de 17 de dezembro de 1990... '

3691

IMPOSTO SOBRE OPERAÇOES FINANCEIRAS (IOF)
Medida Provisória n.O 287, de 14 de dezembro de 1990

.

3685

(Insubsistente)
3797

Ato Declaratório n.O 5, de 26 de dezembro de 1990.
IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS (IPI)
Medida Provisória n? 287, de 14 de dezembro de 1990

.

3685

(Insubsistente)
3797

Ato Declaratório n.O 5, de 26 de dezembro de 1990. . ...
-

Legislação - Alteração.
Medida Provisória n.o 282, de 14 de dezembro de 1990.
Lei n.O 8.133, de 27 de dezembro de 1990
.

.

INCENTIVO FISCAL
Medida Provisória n" 287, de 14 de dezembro de 1990

3660
3556

.

3685

.

(Insubsistente)

3797

Ato Declaratório n.O 5, de 260 de dezembro de 1990. . .....
-

Indústria.

3654

Medida Provisória n.O 280, de 14 de dezembro de 1990 .....
(Insubsistente)

Ato Declaratório n.O 1, de 26 de dezembro de 1990. .

.

3795

Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 182(6, t.l):3829-3859, novo/dez. 1990.
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INDÚSTRIA
- Incentivo fiscal.
Medida Provisória

nr 280, de 14 de dezembro de 1990.

(Insubsistente)
Ato Declaratório nf' 1, de 26 de dezembro de 1990.

3654
3795

INSS
- V. Instituto Nacional do Seguro Social.
INSTITUIÇÃO FINANCEIRA
Passivo - Transferência.
Medida Provisória n.O 269, de 23 de novembro de 1990.
Lei nf' 8.136, de 27 de dezembro de 1990.

3625
3570

INSTITUTO BRASILEIRO DO PATRIMONIO CULTURAL IlBPC)
- Natureza jurídica.
Medida Provisória nf' 264, de 9 de novembro de 1990.
Lei nf' 8.113, de 12 de dezembro de 1990.

3612
3528

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS)
Delegacia Regional do Trabalho (DRT) - Incorporação.
Medida Provisória n:"259, de I? de novembro de 1990.
Lei n? 8.099, de 5 de dezembro de 1990.

3605
3458

J
JUSTIÇA.DO TRABALHO
-

Crédito suplementar.
Lei n~ 8.144, de 28 de dezembro de 1990.

3587

JUSTIÇA FEDERAL
-

Crédito suplementar.
Lei n. o 8.144, de 28 de dezembro de 1990.

3587

L
LEGISLAÇÃO MUNICIPAL
-

Suspensão
São Caetano do Sul (SP).
Resolução n.a 57, de 13 de dezembro de 1990.

LEI DE FALÊNCIAS
- Alteração.
Medida Provisória n.a 266, de 19 de novembro de 1990.
Lei n.a 8.131, de 24 de dezembro de 1990.
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 182(6, t.l):3829·3859. nov./dez. 1990.
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3617
3550

3845
Pág.

LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO DO ESTADO DA BAHIA
- Governo do Estado da Bahia.
Resolução n.o 51, de 6 de dezembro de 1990.
Resolução n.o 86, de 18 de dezembro de 1990.

3738
3790

LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO DO ESTADO DA PARAiBA
- Governo do Estado da Paraíba.
Resolução n? 78, de 18 de dezembro de 1990
.

3777

LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO DO ESTADO DE MINAS
GERAIS
-

Governo do Estado de Minas Gerais.
Reeoluçeo n.o 46, de 8 de novembro de 1990 (publicada no DO de 9
de novembro de 1990 com o título Decreto Legislativo n? 46).
(Republicada no DO de 12 de novembro de 1990).
Resolução n.o 59, de 17 de dezembro de 1990.
Resolução n.o 87, de 18 de dezembro de 1990.

3727
3800
3753
3791

LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO DO ESTADO DE SANTA
CATARINA
-

Governo do Estado de Santa Catarina.
Resolução TI.O 75, de 18 de dezembro de 1990.

LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO DO ESTADO DE
LO
- Governo do Estado de São Paulo.
Resolução D.o 61, de 17 de dezembro de 1990.

3773

sxo

PAU-

3756

LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO DO ESTADO DO ESpiRITO
SANTO
- Governo do Estado do Espírito Santo.
Resolução n? 79, de 18 de dezembro de 1990.

3778

LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO DO ESTADO DO PARANA
- Governo do Estado do Paraná.
Reeoluçeo D.O 63, de 18 de dezembro de 1990
.

3759

LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO DO ESTADO DO RIO DE
JANEIRO
- Governo do Estado do Rio de Janeiro.
Resolução n.o 60, de 17 de dezembro de 1990.
Resolução D.o 67, de 18 de dezembro de 1990.
Resolução D.o 77, de 18 de dezembro de 1990.

3754
3764
3776

LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO DO ESTADO DO
GRANDE DO NORTE
- Governo do Estado do Rio Grande do Norte.
Resolução n? 80, de 18 de dezembro de 1990.

3788

RIO
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LETRAS FINANCEIRAS
GRANDE DO SUL
Governo do Estado do
Resolução n~ 54, de 13
Reeoluçso D.o 72, de 18
Resolução D.o 76, de 18

DO TESOURO DO ESTADO DO RIO
Rio Grande do Sul.
de dezembro de 1990.
de dezembro de 1990.
de dezembro de 1990.

LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO DO MUNICípIO DE
PAULO
- Prefeitura Municipal de São Paulo.
Resolução n" 55. de 13 de dezembro de 1990.
Resolução D.o 71, de 18 de dezembro de 1990.

3741
3771
3774

sxo
3742
3769

LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO MUNICIPAL
- Prefeitura Municipal do Rio de Janeiro.
Resolução n? 81, de 18 de dezembro de 1990.

3781

LICENÇA A GESTANTE
- Médica residente.
Lei n. <> 8.138, de 28 de dezembro de 1990.

3579

LICENÇA-PRÉMIO
- Aposentadoria
Contagem em dobro.
Medida Provisória n.O 286, de 14 de dezembro de 1990 (publicada
no DO de 14 de dezembro de 1990).
(Retificada no DO de 17 de dezembro de 1990)
_. _.......

3680
3806

LIVRE CONCORRÉNCIA
-

Norma de defesa.
Medida Provisória n.O 276, de 5 de dezembro de 1990

.

3643

LOCAÇAO DE IMOVEIS
Medida Provisória n.O 267; de 21 de novembro de 1990 (publicada
no DO de 22 de novembro de 1990).
(Retificada no DO de 23 de novembro de 1990).

3620
3805

M
MAMPITUBA FM STÉREO LTDA.
Radiodifusão
Concessão
Sombrio (SC).

Decreto Legislativo nf' 67. de 18 de dezembro de 1990.
MÉDICO RESIDENTE
- Legislação - Alteração.
Lei n.O 8.138. de 28 de dezembro de 1990.
Col. Leis Rep. Fed. Brasil. Brasília, 182(6, t.1l:3829-3859. nov./dez. 1990.

3726

3579

3847
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MEDIDA LIMINAR
Concessão
União Federal.
Medida Provisória n." 285, de 14 de dezembro de 1990 (publicada
no DO de 14 de dezembro de 1990).
(Retificada no DO de 18 de dezembro de 1990). .
(Insubsistente)
Ato Declaratório n:' 4, de 26 de dezembro de 1990.

3676
3805
3796

MEDIDA PROVISORIA
-

N? 280 - Insubsistente.
Ato Declaratório n." 1, de
- N? 281 - Insubsistente.
Ato Declaratório n." 2, de
- N? 283 - Insubsistente.
Ato Declaratório n." 3, de
N? 285 - Insubsistente.
Ato Declaratório n? 4, de
- N? 287 - Insubsistente.
Ato Declaratório n." 5, de

26 de dezembro de 1990.

3795

26 de dezembro de 1990.

3795

26 de dezembro de 1990.

3796

26 de dezembro de 1990.

3796

26 de dezembro de 1990.

3797

MEL
Exportação
Controle.
Medida Provisória n.O 262, de 9 de novembro de 1990.
Lei n" 8.117, de 13 de dezembro de 1990.
Importação
Controle.
Medida Provisória n.O 262, de 9 de novembro de 1990.
Lei n.O 8.117, de 13 de dezembro de 1990.

3608
3532

3608
3532

MENSALIDADE ESCOLAR
Medida Provisória n? 290, de 17 de dezembro de 1990.

3698

Reajustamento.
Medida Provisória n? 265, de 14 de novembro de 1990.

3613

-

MICROEMPRESA
-

Política de Apoio - Alteração.
Medida Provisória n.O 263, de 9 de novembro de 1990.
Lei n.O 8.154, de 28 de dezembro de 1990.

3611
3596

MINISTÉRIO DA AÇAO SOCIAL
-

Crédito adicional.
Lei n.O 8.148, de 28 de dezembro de 1990.
Crédito especial.
Lei n.O 8.106, de 10 de dezembro de 1990.

3590
3465
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Crédito suplementar.
-

Lei n.O 8.141, de 28 de dezembro de 1990.

3583

Empréstimo externo.
Resolução n? 68, de 18 de dezembro de 1990.

3765

MINISTÉRIO DA AERONÁUTICA
- Crédito especial.
Lei n!' 8.121, de 17 de dezembro de 1990.
- Crédito suplementar.
Lei n? 8.111, de 10 de dezembro de 1990.

3538
3469

MINISTÉRIO DA ECONOMIA, FAZENDA E PLANEJAMENTO
-

Crédito suplementar.

Lei n? 8.105, de 10 de dezembro de 1990
Lei n." 8.143, de 28 de dezembro de 1990.

_.................

3465
3586

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÁO
Crédito especial.
-

Lei n.O 8.124, de 19 de dezembro de 1990.

3542

Crédito suplementar
Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação.
Lei n? 8.149, de 28 de dezembro de 1990.

3590

MINISTÉRIO DA INFRA· ESTRUTURA
- Crédito suplementar.
Lei n" 8.120, de 17 de dezembro de 1990.

3538

MINISTÉRIO DA JUSTIÇA
-

Crédito suplementar.
Lei n.O 8.089, de 7 de novembro de 1990.

3447

MINISTÉRIO DA MARINHA
- Efetivo militar.
Lei nf' 8.098, de 27 de novembro de 1990.

3457

MINISTÉRIO DA SAÚDE
- Crédito adicional.
Lei n? 8.122, de 19 de dezembro de 1990.

3539

MINISTRO DE ESTADO
- Remuneração.

Decreto Legislativo nf' 63, de 19 de dezembro de 1990.

3722

MOÇAMBIQUE
Tratado
Produção cinematográfica
Brasil x Moçambique.
Decreto Legislativo n.O 42, de 5 de novembro de 1990.
CoL Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 182(6, t.1):3829-3859, nov./dez. 1990.
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o
OIT

V. Organização Internacional do Trabalho.

OPERAÇAO FINANCEIRA
-

Governo do Distrito Federal.
Resolução n.O 53, de 12 de dezembro de 1990.
Limites e condições
Estados, Municípios e Distrito Federal.
Resolução n.o 58, de 13 de dezembro de 1990

3740

_............

3745

-

Municípios e Autarquias.
Resolução n.o 50, de 29 de novembro de 1990.

3738

-

Prefeitura Municipal de Maringá (PR).
Resolução n.' 56, de 13 de dezembro de 1990.

3742

OPERAÇAO FINANCEIRA EXTERNA
-

V. Empréstimo externo.

OPERAÇÚES OFICIAIS DE CREDITO
-

Crédito suplementar
Supervisão - Ministério da Economia, Fazenda e Planejamento.
Lei n? 8.129, de 21 de dezembro de 1990.

3548

ORÇAMENTO DA UNIAO
-

Crédito adicional.

Lei n.' 8.093, de 20 de novembro de 1990.
Lei n.O 8.103, de 10 de dezembro de 1990.
Lei n,o 8.118, de 14 de dezembro de 1990 (publicada no DO de 17 de
dezembro de 1990).
(Retificada no DO de 19 de dezembro de 1990).
Lei n.O 8.123, de 19 de dezembro de 1990.
Lei n.O 8.151, de 28 de dezembro de 1990.
- Crédito especial.
Lei n.O 8.095, de 20 de novembro de 1990.
Lei n.O 8.125, de 19 de dezembro de 1990.
- Crédito suplementar.
Lei n.O 8.092, de 19 de novembro de 1990.
Lei n,o 8.094, de 20 de novembro de 1990.
Operações Oficiais de Crédito
Supervisão - Ministério da Economia, Fazenda e Planejamento.
Lei n.' 8.104, de 10 de dezembro de 1990.
ORDEM ECONOMICA
- Norma de defesa.
Medida Provisória

nr 276,

de 5 de dezembro de 1990.

3453
3463

3534
3804
3540
3592
3454
3543
3452
3454

3464

3643

Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 182(6, t.l):3829-3859, nov./dez. 1990.

3850
Pago

ORGANIZAÇAO INTERNACIONAL DO TRABALHO (OIT)
Convenção n? 146

Férias Remuneradas Anuais da Gente do Mar.
Decreto Legislativo n? 48, de 27 de novembro de 1990.

3711

ORGANIZAÇAO KIMURA-NAKAYA DE RADlODlFUSAO LTDA.
Radiodifusão
Concessão
Bastos (SP).
Decreto Legislativo n.O 49, de 27 de novembro de 1990.

3711

p
PAÍSES BAIXOS
Tratado
Imposto de renda
BrasiL

Decreto Legislativo nf' 60, de 17 de dezembro de 1990.

3719

PENSA0 ESPECIAL
Concessão.
Lei D.O 8.136, de 27 de dezembro de 1990.

3570

Reajustamento.
Lei D.O 8.130, de 21 de dezembro .de 1990.

3549

PEQUENA E MICROEMPRESA

-

Política de Apoio - Alteração.
Medida Provieorie n.O 263, de 9 de novembro de 1990.
Lei n? 8.154, de 28 de dezembro de 1990
PLANO DE EQUIVALÊNCIA SALARIAL
- Contrato.
Medida Provisória n.o-260, de I? de novembro de 1990
Lei n.O 8.100, de 5 de dezembro de 1990
PODER JUDICIÁRIO
- Crédito especial.
Lei n.O 8.097, de 23 de novembro de 1990.

3611
.

3596

.
.

3606
3459

3456

POLíCIA CIVIL DO DISTRITO FEDERAL
-

Gratificação por Operações Especiais.
Medida Provisória n.O 286, de 14 de dezembro de 1990 (publicada
no DO de 14 de dezembro de 1990)
"........................
(Retificada no DO de 17 de dezembro de 1990).
POLICIA FEDERAL
- Gratificação por Operações Especiais.
Medida Provisória n.o 286, de 14 de dezembro de 1990 (publicada
no DO de 14 de dezembro de 1990)
.
(Retificada no DO de 17 de dezembro de 1990).
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 182(6, t.l):3829-3859, nov.zdea. 1990.

3680
3806

3680
3806

3851
Pég.

POUPANÇA
-

Depósito - Atualização.
Lei n:' 8.088, de 31 de outubro de 1990 (publicada no DO de 1:" de
novembro de 1990 e retificada no DO de 5 de novembro de 1990).

3803

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARINGÁ IPR)
-

Operação financeira - Autorização.

Resolução n.o 56, de 13 de dezembro de 1990

.

3743

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÁO PAULO ISP)
Letras Financeiras do Tesouro do Município de São Paulo.
Resolução n:' 55, de 13 de dezembro de 1990
_.
Resolução n.O 71, de 18 de dezembro de 1990.

3742
3769

PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO DE JANEIRO IRJI
-

Letras Financeiras do Tesouro Municipal - Emissão.

Resolução n.o 81, de 18 de dezembro de 1990.

3781

PRESIDENCIA DA REPÚBLICA
-

-

Crédito especial.
Lei n.O 8.109, de-lO de dezembro de 1990.

3468

Fundo do Emfa.
Lei n" 8.126, de 19 de dezembro de 1990.

3544

Crédito suplementar.
Lei n.o 8.145, de 28 de dezembro de 1990.

3587

PRESIDENTE DA REPÚBLICA
-

Remuneração.

Decreto Legislativo n? 62, de 19 de dezembro de 1990.
Decreto Legislativo n? 63, de 19 de dezembro de 1990.

3721
3722

PREVIDENCIA SOCIAL
Benefício
Legislação - Alteração.
Lei n? 8.114, de 12 de dezembro de 1990.

3528

PRIVATIZAÇÁO
-

Companhia de Navegação Lloyd Brasileiro (LLOYDBRAS).
n.O 288, de 14 de dezembro de 1990.

Medida Provisória

3691

PROCURADORIA DA REPÚBLICA
Criação
Amapá.
Lei n.O 8.152, de 28 de dezembro de 1990.
Roraima.
Lei n? 8.152, de 28 de dezembro de 1990.

3593
3593

Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 182(6, t.1):3829-3859, nov.Zdez. 1990.
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PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO TECNOLÚGICO INDUSTRIAL
Medida Provisória n.O 280, de 14 de dezembro de 1990.

3654

(Insubsistente)

Ato Declaratório n:' 1, de 26 de dezembro de 1990.

3795

PROGRAMA DE FINANCIAMENTO AS EXPORTAÇOES
-

Subvenção.
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NOTA DO EDITOR
A partir de janeiro de 1989, esta publicação tornou-se bimestral e a
Imprensa Nacional cuidou de facilitar, ainda mais, a recuperação e a
consulta dos textos legais aqui incluídos ou citados, sejam os diretamente referidos, como fundamento aos mesmos textos, sejam, principalmente, aqueles modificados ou revogados. Esse esforço, na verdade;
vem-se desenvolvendo ao longo da existência da Coleção das Leis.
Os consulentes verificarão, em notas de rodapé, e nos índices remissivos, informações e referências quase sempre entrecruzadas com
indicações úteis e precisas que permitem a localização dos dados necessários.
A publicação abrange Os atos do Legislativo e do Executivo. Neste
6~ bimestre/1990, excepcionalmente pelo grande volume de matérias, os
atos foram separados em dois tomos. No conteúdo, reproduz anexos referentes a regimentos, regulamentos e estatutos; estruturas básicas de
órgãos administrativos; tabelas de vencimentos, soldos e gratificações;
e tabelas e quadros de pessoal. Anexos sobre outros assuntos, aqui não
transcritos, têm sua publicação no DO indicada em notas de rodapé.
Espera-se, dessa forma, fazer com que a Coleção das Leis cumpra
melhor seu propósito.
Brasília, dezembro de 1990.

DECRETOS

DECRETO N? 99.664, DE I? DE NOVEMBRO DE 1990
Altera o Decreto n? 99.266(lJ, de 28 de
maio de 1990, e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição
que lhe confere o art. 84, inciso IV. da Constituição, e tendo em
vista o disposto nas Leis n?s 8.025, de 12 de abril de 1990, 8.057,
de 29 de junho de 1990, e 8.068, de 13 de junho de 1990,
DECRETA:
Art. I? Os arts. I?, 5?, 8?, 14,16, 20, 23, 25, 35, 37, 38 e 42
do Decreto n? 99.266, de 28 de maio de 1990, passam a vigorar
com a seguinte redação:
«Art. I?
.
§ 3? Excluem-se da alienação de que trata este artigo
os móveis e utensílios de propriedade da União, cuja remoção cabe ao órgão que era responsável pela administração
do imóvel, em 15 de março de 1990.»
«Art. 5?
.
§ I?
..
§ 2? O disposto no parágrafo precedente também se
aplica ao:
a) servidor que, no momento da aposentadoria. ocupava regularmente o imóvel funcional ou, caso já tenha fale(1) Coleção das Leis. Brasília, 182(3):2104, maio/jun. 1990.
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 182(6, t.2):3861-4287, nov./dez. 1990.
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ciclo, ao seu cônjuge ou companheiro, desde que residentes
no imóvel em 13 de abril de 1990;
b) descendente ou ao ascendente que, quando do falecimento do titular, com ele residisse, desde que preencha o
requisito da alínce b do § I? e ocupasse o imóvel em 15 de
março de 1990.
§ 5? A quitação de taxas e demais despesas relativas
à ocupação do imóvel poderá ser declarada pelo ocupante,
sob as penas do art. 4? da Lei n? 8.025(2), de 1990, e sem
prejuízo da responsabilidade criminal, por ocasião da manifestação de seu interesse na aquisição, e comprovada.

quando do registro do contrato de compra e venda no cartório competente, na forma das instruções a serem baixadas pela SAF/PR."
«Art. 8?
§ I? A comprovação deverá ser feita, pelo interessado, mediante a apresentação de certidões, emitidas pelos
Cartórios de Registro de Imóveis', de não possuir imóvel
residencial no Distrito Federal, inclusive terreno, devendo,
ainda, quando da existência deste, apresentar declaração,
sob as penas da lei, de que não está edificado.
§ 2? As certidões de que trata o parágrafo precedente
poderão ser apresentadas por ocasião do registro do contrato de compra e venda, no cartório competente, desde
que o interessado declare, sob as penas do art. 4~ da Lei n~
8.025, de 1990, e sem prejuízo da responsabilidade criminal,
de que não possui imóvel residencial ou terreno edificado,
no Distrito Federal.
"Art. 14.
.
.
Parágrafo único. A falta de pagamento de três prestações consecutivas importará o vencimento antecipado do
saldo devedor e a imediata execução do contrato..
"Art. 16. Os adquirentes poderão utilizar os saldos
de suas contas vinculadas junto ao Fundo de Garantia do
Tempo de Serviço (FGTS), para pagamento da entrada, de
(2) Coleção das Leis. Brasília, 182(2, t.1):730, mar./abr. 1990.
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 182(6, t.2):3861-4287, nov./dez. 1990.
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parte. das parcelas, ou amortização do saldo devedor, de
acordo com o inciso VII, do art. 20, da Lei n? 8.036131, de 11
de maio de 1990.
Parágrafo único. O pagamento de parte das parcelas
decorrentes da venda a prazo será permitido, desde que:
a) o adquirente conte com o mínimo de três 'anos de
trabalho sob o regime do FGTS, na mesma empresa ou em
empresas diferentes;
b) o valor bloqueado seja utilizado, no minimo, durante o prazo de ,doze meses; e
c) o valor do abatimento atinja. no máximo, oitenta
por cento do montante da parcela.»
"Art. 20. Dos juros anuais de sete por cento cobrados
nas vendas a prazo, será devida à CEF parcela correspondente a um por cento, destinada a cobrir os custos de manutenção do sistema de recebimento e cobrança das respectivas prestações, inclusive judicial.»
«Art. 23. São reservados, para atendimento das necessidades dos órgãos da Administração direta, integrantes
do Poder Executivo, os imóveis residenciais:
§ 1? Será constituída, independentemente do disposto
neste artigo, uma reserva de até cem imóveis residenciais
funcionais, junto à Secretaria-Geral da Presidência da República, destinada, em caráter eventual e excepcional, a
ocupantes de cargos em comissão ou funções de confiança
na Administração Pública Federal direta e indireta de comprovada indispensabilidade para o serviço público, e observado, quanto, à Administração indireta, o disposto no
art. 37, caput e § 1?
§ 2? Os imóveis de que trata este artigo serão administrados pela Secretaria da Administração Federal da
Presidência da República (SAF /PR), excetuados os previstos no inciso lI, que serão administrados pelos respectivos
Ministérios, bem assim os constantes do § I?, administrados pela Presidência da República.
(3) Coleção das Leis. Brasília, 182(3):1783, maio/Iun. 1990.
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 182(6, t.2):3861-4287, nov./dez. 1990.
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§ 3? A permissão de uso dos imóveis de que tratam
os parágrafos precedentes será concedida:
a) para aqueles referidos no § I?, mediante ato do
Subsecretário-Geral da Presidência da República, à vista
de proposta fundamentada dos Secretários de Administração Geral dos Ministérios ou órgão equivalente das Secretarias da Presidência da República;
b) para os demais imóveis referidos no § 2?, mediante
ato da autoridade competente do respectivo Ministérío.»
«Art. 25. O Poder Executivo entregará à administração do Poder Legislativo, do Poder Judiciário, do Tribunal
de Contas da União e do Ministêrio Público da União os
imóveis residenciais por eles declarados indispensáveis aos
seus serviços, dentre aqueles que administravam em 15 de
março de 1990.»
«Art. 35.
.
.
§ I? Para cumprimento do disposto neste artigo, a
SAF/PR deverá, até 31 de dezembro de 1990:
..•....•.•..•••..••••.•.•..•••...•.•..••.••••..••••...•• »

«Art. 37. Os dirigentes das autarquias, fundações
instituídas ou mantidas pela União. empresas públicas, sociedades de economia mista, respectivas subsidiárias e demais entidades controladas direta ou indiretamente pela
União, promoverão, até 22 de abril de 1991, os atos legais e
administrativos necessários à alienação dos imóveis de sua
propriedade. destinados à ocupação por seus servidores e
não vinculados às suas atividades operacionais.
§ 4? Na venda dos imóveis, as entidades referidas
neste artigo observarão as formalidades previstas em seus
estatutos, bem assim o disposto na alínea b do parágrafo
precedente.
§ 5? Os imóveis das entidades em extinção ou liquidação somente poderão ser alienados após incorporados ao
patrimônio da União, observado o que estabelecem os arts.
9? e 20 da Lei n? 8.029 141, de 12 de abril de 1990.»
(4) Coleção das Leis. Brasília, 182(2, t.l);762, mar./abr. 1990.
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 182(6, t.2);3861-4287, nov./dez. 1990.
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«Art. 38. No uso e na venda dos imóveis residenciais
funcionais das entidades referidas no artigo anterior serão
observadas as disposições da Lei n? 8.025, de 1990, e, no
que couber, as deste decreto.»
«Art. 42. A SAF/PR e a Secretaria da Fazenda Nacional do Ministério da Economia, Fazenda e Planejamento,no âmbito de suas atribuições, coordenarão e supervisionarão a execução do disposto neste decreto e expedirão
as instruções necessárias ao seu cumprimento, sem prejuízo das atribuições próprias dos órgãos integrantes do
Sistema de Controle Interno do Poder Executivo, no âmbito de cada Ministério.
Parágrafo único. Incorrerão em responsabilidade administrativa e civil os dirigentes de órgãos e entidades, inclusive os representantes da União, que descumprirem as
disposições deste decreto ou se omitirem no seu cumprimento..
Art. 2? A CEF será responsável pela avaliação e venda,
mediante licitação, ou diretamente aos titulares do direito de
preferência, e representará as entidades da Administração Pública Federal indireta, mediante mandato, na celebração e administração dos contratos de compra e venda, promovendo, inclusive, as medidas judiciais que se tornarem necessárias à sua
execução.
§ I? OS recursos provenientes da venda desses imóveis,
independentemente da forma de pagamento, serão, na proporção
em que ingressarem, depositados na CEF, em conta corrente de
titularidade da vendedora.
§ 2? A CEF apresentará prestação de contas semestral a
cada entidade representada.
Art. 3? Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 4? Revogam-se as disposições em contrário.
Brasília, I? de novembro de 1990; 169? da Independência e
102? da República.

FERNANDO COLLOR
Jarbas Passarinho
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 182(6, t.'2):3861-4287, nov.Zdaz. 1990.
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DECRETO N? 99.665, DE I? DE NOVEMBRO DE 1990
Altera o Decreto n.o 99.209(1), de 16 de
abril de 1990, e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição
que lhe confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e tendo em
vista o disposto no art. 2? da Lei n? 8.057, de 29 de junho de
1990,
DECRETA:
Art. E O art. 8? do Decreto n? 99.209, de 16 de abril de
1990, passa a vigorar com a seguinte redação:
«Art. 8? Os dirigentes das autarquias, das fundações
instituídas ou mantidas pela União, das empresas públicas, das sociedades de economia mista, de suas subsidiárias, e das demais entidades controladas direta ou indiretamente pela União, promoverão, até 22 de abril de 1991, os
atos legais e administrativos necessários à alienação dos
terrenos e edificações de sua propriedade, não vinculados
às suas atividades operacionais.
lI?
.
I 2? O representante da União ou da entidade federal
controladora, nas assembléias gerais, votará de forma a:
a) garantir a alienação dos imóveis;

b) destinar o produto da venda ao pagamento das dívidas da entidade junto ao Tesouro Nacional, prioritariamente, ou para realização de investimentos próprios.
§ 3? Na venda dos imóveis, as entidades referidas
neste artigo observarão as formalidades previstas em seus
estatutos, bem assim o disposto na alínea b do parágrafo
precedente.
§ 4? Os imóveis das entidades em extinção ou liquidação somente poderão ser alienados após incorporados ao
patrimônio da União, observado o que estabelecem os arts.
9? e 20 da Lei n? 8.029 (2) , de 12 de abril de 1990."

---

(1) Coleção das Leis. Brasília, 182(2):1643, mar./abr. 1990.
(2) Coleção das Leis. Brasília, 182(2):762, mar.labr. 1990.
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Art. 2? São acrescentados ao Decreto n? 99.209, de 1990, os
arts. 9? e 10, remunerando-se os demais:
«Art. 9? Na venda dos terrenos e edificações das entidades referidas no artigo anterior será observado o disposto na Lei n? 8.011 131, de 4 de abril de 1990, e, no que couber,
as disposições deste decreto.»
« Art. 10.
A SAF/PR e a Secretaria da Fazenda Nacional do Ministério da Economia, Fazenda e Planejamento, no limite de suas atribuições, coordenarão e supervisionarão a execução do disposto neste decreto, e expedirão as
instruções necessárias ao seu cumprimento, sem prejuízo
das atribuições próprias dos órgãos integrantes do Sistema
de Controle Interno do Poder Executivo, no âmbito de cada Ministério.
Parágrafo único. Incorrerão em responsabilidade administrativa e civil os dirigentes de órgãos e entidades, inclusive os representantes da União, que descrumprirem as
disposições deste decreto ou se omitirem no seu cumprimento.»
Art. 3? Das escrituras de compra e venda das projeções
localizadas no Distrito Federal constará cláusula de retrovenda
pela não edificação, no prazo de três anos, contado da respectiva assinatura.
Art. 4?
cação.

Este decreto entra em vigor na data de sua publi-

Art. 5? Revogam-se o Decreto n? 99.630 (4 ) , de 19 de outubro de 1990, e as disposições em contrário.
Brasília, 1? de novembro de 1990; 169? da Independência e
102? da República.
FERNANDO COLLOR
Jarbas Passarinho
João Alves da Silva Maia
(3) Coleção das Leis. Brasília, 182(2):693, mar./abr. 1990.
(4) Colecõo das Leis. Brasília, 182 (5):, 3315, set.lout. 1990.
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DECRETO N? 99.666, DE 1? DE NOVEMBRO DE 1990
Dispõe sobre inclusões no Programa
N acionaI de Desestatízação.

O PRESIDENTTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição
que lhe confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e tendo em
vista o disposto na Lei n? 8.031, de 12 de abril de 1990,
DECRETA:
Art. 1? Ficam incluídas no Programa Nacional de Desestatização, para os fins da Lei n? 8.031(11, de 12 de abril de 1990,
as seguintes empresas:
I - a Petrobrás Fertilizantes S.A. (Petrofértil);
11 - as participações acionárias da Petrobrás Fert.ilízantes S.A. (Petrofértil) na Araxá Fertilizantes S.A. (Arafértil) e
na Indag S.A.;
III - as participações acionárias da Petrobrás Química
S.A. (Petroquisa) na Salgerna Indústrias Químicas S.A., na
Alclor Química de Alagoas S.A., na Companhia Alagoas Industrial (Cinal), na Coperbo - Companhia Pernambucana de
Borracha Sintética, na Companhia Alcoolquímica Nacional, na
Petrofiex Indústria e Comércio S.A., na Nitrifiex S.A. - Indústria e Comércio, na Companhia Nacional de Álcalis (CNA) e na
FCC - Fábrica Carioca de Catalisadores;
IV
a Empresa de Navegação da Amazônia S.A. (Ena-

sal;
V
o Serviço de Navegação da Bacia do Prata (SNBP);
a Companhia de Navegação do São Francisco (FraVI
nave); e
VII
a Companhia Eletromecãnica Celma.
Art. 2? As ações representativas das participações acionárias da União e das entidades da Administração Pública Federal indireta nas sociedades referidas no artigo anterior deverão
ser depositadas no Fundo Nacional de Desestatização no prazo
máximo de cinco dias, contados da data da publicação deste de-

(1) Coleção das Leis. Brasília, 182(2, t.l):782, mar./abr. 1990.
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ereto. nos termos do art. 10 da Lei n? 8.031, de 12 de abril de
1990.
Art. 3? Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Brasília, I? de novembro de 1990; 169? da Independência e
102? da República.
FERNANDO COLLOR
João da Silva Maia

DECRETO N? 99.667, DE 5 DE NOVEMBRO DE 1990
Declara de utilidade pública, para fins
de desapropriação, os imóveis adjacentes â
futura sede do Tribunal RegIonal do Trebelho da 5~ Região, situados nos n-s 67, 73, 81
e 87 da Rua Gonçalves Dias, antiga Rua Bela Vista do Cabral, subdistrito de Nezeré,
na Cidade de Salvador - Estado da Bahia.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições
que lhe confere o artigo 84, item IV,e de acordo com os artigos
5? item XXIV, e 182, § 3?, da Constituição, combinados com os
artigos 5?, alínea h, e 6? do Decreto-Lei n? 3.365, de 21 de junho
de 1941, alterado pela Lei n? 2.786, de 21 de maio de 1956; e artigo 22, itens IV e X, do Decreto-Lei n? 2.300, de 21 de novembro
de 1986, e tendo em vista o que consta do Processo GM n?
1.303/90, do Ministério da Justiça.
DECRETA:
Art. I? São declarados de utilidade pública, para fins de
desapropriação, os imóveis situados na Rua Gonçalves Dias,
antiga Rua Bela Vista do Cabral, subdistrito de N azaré, na zona urbana da Cidade de Salvador, Capital do Estado da Bahia,
assim descritos:
I - o de n? 67, antigo n? 16, de propriedade de Afonso
Souza Piton e Maria de Lourdes Oliveira Piton, CPF IMG n?
057 264 925-87; medindo 7,OOm de frente por 56,OOm de frente 'aos
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 182(6. t.2):3861-4287, nov.zdez. 1990.
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fundos; com área total de 394,00m 2 , limitando-se: à frente, com
a Rua Bela Vista do Cabral; à direita, com o Edifício Guadiana;
à esquerda. com o n'' 18; e ao fundo, com a Rua Djalma Dutra,
constituído de benfeitorias, com subsolo, térreo e I? andar, em
430,22m 2 de área construída; com:
a) pavimento térreo: inscrito no Cadastro Imobiliário Municipal sob o n? 020.629 e no Registro Geral sob a Matrícula n?
4.484, Protocolo n? 7.095, fls. 215-R2, em 4.7.1983, do 5? Ofício de
Imóveis; e
b) pavimento superior: incrito no Cadastro Imobiliário sob
o n? 163.385 e no Registro Geral sob a Matrícula n? 5.487, Protocolo n? 7.096, fls. 215-RI, em 4.7.1983, do 5? Ofício de Imóveis;

II ~ o de n? 73, antigo 18 (ex 41), de propriedade dos herdeiros de Salomão Gonçalves Burity, Formal de Partilha registrado em 27.9.1982, sob o n? RI, Matrícula n? 4.734, do 5? Ofício
de Registro de Imóveis e Hipotecas, inscrito no Cadastro Imobiliário Municipal sob o n? 20.632; medindo 7,00m de frente por
56,OOm de frente aos fundos; com área total de 392,00m 2 ,
limitando-se: ao norte, com o n? 67 da mesma rua; ao sul, com o
n? 81 da mesma rua, de propriedade de Noélia Silva de Oliveira;
ao leste, com o terreno do TRT; e ao oeste, com a mesma rua;
constituído de benfeitorias, parte térrea e subsolo, em 392,OOm 2
de área construída;
III - o de n? 81, antigo n? 20 (ex 39), de propriedade de
Noélia Silva de Oliveira e Evaldo Barata de Oliveira Melo; inscrito no Cadastro Imobiliário Municipal sob o n? 20.630 e no Registro Geral sob o n? 2.690, Livro 3-A, fls. 73, do 3? Ofício; medindo 7,OOm de frente por 56,00m de frente aos fundos; com área
total de 392,00m 2 , limitando-se: ao norte com o n? 73 da mesma
rua, de propriedade dos herdeiros de Salomão Gonçalves Burity; ao sul, com o n? 87 da mesma rua, de propriedade de Guiomar de Carvalho Florence; ao leste, com terreno do TRT; e ao
oeste, com a mesma rua; constituído de benfeitorias, parte térrea e subsolo, em 240,35m 2 de área construída; gravado de hipoteca em favor da Caixa de Aposentadorias e Pensões dos Funcionários Públicos do Estado da Bahia, registrada sob o n?
1.219, fls. 214, do Livro 02, do 3? Ofício; e
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IV - o de n? 87, antigo 22, de propriedade de Guiomar de
Carvalho Florence; inscrito no Cadastro Imobiliário Municipal
sob o n? 7.366, medindo 7,OOm de frente por 56,OOm de frente aos
fundos; com área total de 392,OOm2 e construida de 300,09m 2 ;
limitando-se: ao norte, com o n? 81 da mesma rua, de propriedade de Noélia Silva de Oliveirra; ao sul e ao leste com terreno do
TRT; e ao oeste com a mesma rua; constituído de benfeitorias.
com térreo, subsolo e I? andar, em 300,09m 2 de área construida,
sendo:
a) térreo e subsolo inscrito no Registro Geral do 3? Ofício, à
margem da Transcrição n? 6.200 do Livro 3-B, fls. 292, em28.12.1956; e
b) 1? andar inscrito no Registro Geral do 3? Oficio sob o n?
21.446 do Livro 3-N, fls. 67, em 13.11.1969.

Art. 2? Os imóveis a que se refere o artigo anterior destinam-se à ampliação da área onde está sendo construída a
sede do Tribunal Regional do Trabalho da 5? Região, com sede
em Salvador BA.
Art. 3? Fica autorizado o Tribunal Regional do Trabalho
da 5~ Região a promover, na forma da legislação vigente, a desapropriação dos imóveis descritos no artigo I? deste decreto,
com a utilização de recursos do seu próprio orçamento.
Art. 4? À desapropriação de que trata este decreto é declarada de urgência, nos termos do Decreto-Lei n? 3.365, de 21 de
junho de 1941, com a redação dada pela Lei n? 2.786, de 21 de
maio de 1956, para efeito de imissão de posse.
Art. 5? Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 6? Revogam-se as disposições em contrário.
Brasilia, 5 de novembro de 1990; 169? da Independência e
102? da República.

FERN<\NDO COLLOR
Jarbas Passarinho

CoL Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 182(6, t.2):3861-4287, nov.ldez. 1990.

3872
DECRETO N? 99.668, DE 6 DE NOVEMBRO DE 1990
Concede à Aeroflot -

Linhas Afeas

Soviéticas autorização para instalar uma
sucursal para venda de transporte aéreo no
Brasil, na Cidade do Rio de Janeiro.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, usando da atribuição
que lhe confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, tendo em
vista a Lei n:' 7.565, de 19 de dezembro de 1986, e o Decreto nf
92.319, de 23 de janeiro de 1986,
DECRETA:
Art. 1? É concedida à Aerofiot - Linhas Aéreas Soviéticas, pessoa jurídica soviética, com sede em Moscou (URSS), autorização para instalar sucursal para venda de transporte aéreo
no Brasil a sediar-se na Cidade do Rio de Janeiro, com os Atos
Constitutivos e o Estatuto Social que apresentou e com o capital destinado às suas operações estimado em 1000 (um mil)
BTNs - Bônus do Tesouro Nacional, obrigando a sociedade a
cumprir, integralmente, as leis e regulamentos em vigor. ou que
venham a vigorar sobre objeto da presente autorização, incluindo as referentes às sociedades comerciais.
Parágrafo único. A presente autorização será revogada de
pleno direito se não for assegurada a reciprocidade de tratamento às congêneres brasileiras.
Art. 2? A autorização contida no art. I? permite à empresa
a venda de transporte dos seus serviços a serem executados em
conexão com os transportadores que operam no território nacional.
Art. 3?

Ficam, ainda, estabelecidas as seguintes cláusu-

las:
I ~ a Aerofiot - Linhas Aéreas Soviéticas é obrigada a
ter permanentemente um representante no Brasil, com plenos e
ilimitados poderes para tratar e, definitivamente, resolver as
questões que se suscitarem, quer com o Governo, quer com particulares, podendo ser demandado e receber citação inicial pela
empresa;
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II - todos os atos praticados no Brasil ficarão sujeitos
unicamente às respectivas leis e regulamentos e à jurisdição de
seus tribunais judiciários ou administrativos, sem que, em tempo algum, possa a referida empresa invocar qualquer exceção,
ou imunidade fundada em seus Atos Constitutivos e no seu estatuto, cujas disposições não poderão servir de base para qualquer reclamação concernente à execução das obras ou serviços a
que eles se referem (fi. 2 do decreto que autoriza a Aeroflot Lihas Aéreas Soviéticas a instalar uma sucursal para venda de
transporte areo no Brasil, na Cidade do Rio de Janeiro);
IH - a empresa não poderá realizar no Brasil os objetivos
constantes de seus Atos Constitutivos e seu Estatuto, que são'
vedados a empresas estrangeiras, e só poderá exercer os que dependam de permissão governamental, depois desta obtida e sob
as condições em que foi concedida;
IV - qualquer alteração que a empresa fizer em seus Atos
Constitutivos ou estatuto dependerá de aprovação do Governo
Federal para produzir efeitos no Brasil;
V - ser-lhe-á cassada a autorização para o funcionamento
no Brasil se infringir as cláusulas anteriores e as disposições
constantes da legislação aeronáutica em vigor ou se, a juízo do
Governo Federal, a empresa exercer atividades contrárias ao interesse público; e
VI - a transgressão de qualquer das cláusulas para a qual
não exista cominação especial, e a prática de infrações de tarifas de transporte aprovadas ou autorizadas pela autoridade competente, serão punidas com multas estabelecidas pela legislação
interna. No caso de reincidência poderá ser cassada a autorização concedida.
Art. 4? A presente autorização de funcionamento poderá
ser revogada a qualquer tempo, a juízo do Governo, e independentemente de qualquer indenização, quando forem infringidos
os termos desta autorização, ou quando
interesse público assim o determinar.

°

Art. 5? Acompanham este decreto, em sua publicação, os
Atos Constitutivos e o seu Estatuto Social apresentados, legal e
devidamente traduzidos, e demais atos mencionados no art. 2?
do Decreto n? 92.319, de 23 de janeiro de 1986.
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Art. 6?

Este decreto entra em vigor na data de sua publi-

cação.
Art. 7?

Revogam-se as disposições em contrário.
Brasília, 6 de novembro de 1990; 169? da Independência e
102? da República.
FERNANDO COLLOR
Sócrates da Costa Monteiro

Os Atos Constitutivos e o Estatuto Social que acompanham este decreto estão publicados no DO de 7.11.1990, págs , 21111/21116.

DECRETO N? 99.669, DE 6 DE NOVEMBRO DE 1990
Dispõe sobre a criação do Comando de
Operações Terrestres e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, usando das atribuições que lhe confere o art. 84, incisos IV e VI, da Constituição,
de acordo com o art. 46 do Decreto-Lei n? 200, de 25 de fevereiro
de 1967, e o disposto no art. 27, inciso H, do Decreto n? 93.188,
de 29 de agosto de 1986,
DECRETA:
Art. I? Fica criado, no Ministério do Exército, o Comando
de Operações Terrestres, com sede em Brasília (DF), subordinado diretamente ao Ministro do Exército.
Art. 2? O Ministro do Exército baixará os atos complementares necessários à execução deste decreto.
Art. 3? Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 4?

Revogam-se as disposições em contrário.
Brasília, 6 de novembro de 1990; 169? da Independência e
102? da República.
FERNANDO COLLOR
Carlos Tinoco Ribeiro Gomes
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DECRETO N? 99.670, DE 6 DE NOVEMBRO DE 1990
Altera o Decreto n? 92.503(1), de 26 de
março de 1986, que dispõe sobre os cargos
privativos de Oficial-General do Exército
em tempo de paz.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, usando da atribuição
que lhe confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, de acordo
com o art. 46, do Decreto-Lei n? 200, de 25 de fevereiro de 1967,
e o disposto no art. 17, da Lei n? 8.071, de 17 de julho de 1990,
DECRETA:
Art. I? Ficam acrescidos às letras a e c do art. I?, do Decreto n? 92.503, de 26 de março de 1986, modificado pelo Decreto
n? 99.403(2), de 19 de julho de 1990, os seguintes cargos:
«Art. I?

a I Do posto de General-de- Exército:
-

Comandante de Operações Terrestres.

c) Do posto de General-de-Divisão ou General-deBrigada, Combatente, conforme constar dos respectivos
Quadros de Organização, de Lotação de Pessoal Militar ou
de Distribuição:

- Chefe do Estado·Maior do Comando de Operações
Terrestres.»
Art. 2? Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 3? Revogam-se as disposições em contrário.
Brasília, 6 de novembro de 1990; 169? da Independência e
1027 da República.
FERNANDO COLLOR
Carlos Tinoco Ribeiro Gomes
O) Coleção das Leis. Brasília, (2):520, jan./mar. 1986.
(2) Coleção das Leis. Brasília, 182(4):2611, jul./ago. 1990.
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DECRETO N? 99.671, DE 6 DE NOVEMBRO DE 1990
Altera os incisos I e VI, do art. 1?, do
Decreto n? 99.402(1), de 19 de julho de 1990,

que dispõe sobre os efetivos do Exército a
vígorarem em 1990.

O PRESIDENTE DE REPÚBLICA, usando da atribuição
que lhe confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e de acordo
com o disposto no art. I?, da Lei n? 8.071, de 17 de julho de
1990,
DECRETA:
Art. I? O quadro mostrado no inciso I (Oficiais-Generais)
do art. I?, do Decreto n? 99.402, de 19 de julho de 1990, fica
acrescido de 1 (um) General-de-Exército Combatente, fazendo-se
as correspondentes alterações no quadro constante do inciso VI
(Total Geral dos Efetivos) do mesmo dispositivo legal.
Art. 2? Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 3? Revogam-se as disposições em contrário.
Brasília, 6 de novembro de 1990; 169? da Independência e
102? da República.
FERNANDO COLLOR
Carlos Tinoco Ribeiro Gomes
DECRETO N? 99.672, DE 6 DE NOVEMBRO DE 1990
Dispõe sobre o Cadastro Nacional de
Bens Imóveis de propriedade da União e dá
outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições
que lhe confere o art. 84, incisos IV e VI, da Constituição,
DECRETA:
Art. I? O Cadastro de bens imóveis de propriedade da
União, organizado e mantido pelo Departamento do Patrimônio
(1) Coleção das Leis. Brasília, 182(4): 2606, jul./ago. 1990.
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da União (DPU), da Secretaria da Fazenda Nacional, do Ministério da Economia, Fazenda e Planejamento, passa denominarse Cadastro Nacional de Bens Imóveis da União.
Parágrafo único. A cada imóvel incluído no Cadastro será
atribuído um registro cadastral numérico, denominado Registro
Imobiliário Patrimonial (RIP).
Art. 2? O DPU fará o registro do imóvel de propriedade
da União no Cadastro, de ofício ou à vista de Documento de Cadastro Nacional de Bens Imóveis da União.
Parágrafo único. O modelo de documento será aprovado
pelo DPU, que promoverá a sua distribuição.
Art. 3? Os órgãos públicos federais restituirão ao DPU, no
prazo de sessenta dias, a contar da data do seu recebimento, o
documento de que trata o artigo anterior, devidamente preenchido, relativamente a cada imóvel de propriedade da União
que esteja sob sua jurisdição.
§ I? A oportuna restituição do documento será promovida
pelas Secretarias de Administração Geral dos Ministérios Civis
ou órgãos equivalentes dos Ministérios Militares e da Presidência da República.
§ 2? O disposto neste artigo aplica-se às autarquias, fundações, empresas públicas, sociedades de economia mista e demais sociedades controladas, direta ou indiretamente, pela
União, que tenham sob sua administração, por qualquer fundamento, imóveis de propriedade da União.
Art. 4? O DPU expedirá as instruções necessárias à execução do disposto neste decreto.
Art. 5? Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 6? Revogam-se o Decreto n? 99.184 111, de 15 de março
de 1990, e as demais disposições em contrário.
Brasília, 6 de novembro de 1990; 169? da Independência e
102? da República.
FERNANDO COLLOR
Zélia M. Cardoso de Mello
(1) Coleção das Leis. Brasília, 182(2, t.2):1541, mar./abr. 1990.
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 182(6, t.2):3861-4287, nov.Zdez. 1990.

3878
DECRETO N? 99.673, DE 7 DE NOVEMBRO DE 1990
Transfere a sede da Empresa Brasileira
de Turismo (Embratur), para a Cidade de
Brasília,

Distrito Federal e dá outras

providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição
que lhe confere o art. 84, incisos IV e VI, da Constituição, e tendo em vista o disposto no § 2? do art. 11 do Decreto-Lei n? 55,
de 18 de novembro de 1966,
DECRETA:
Art. I? Fica transferida, para a Cidade de Brasília, Distrito Federal, a sede da Empresa Brasileira de Turismo (Embratur), autarquia vinculada à Secretaria do Desenvolvimento Regional da Presidência da República.
Art. 2? O Presidente da Embratur adotará as medidas
cabíveis para a remoção do pessoal, bem assim para a transferência dos bens móveis, materiais e equipamentos, imprescindíveis ao funcionamento da sede, na forma da legislação vigente.
Art. 3? E fixado o prazo de sessenta dias para conclusão
das medidas de que trata o art. 2? deste decreto.
Art. 4? Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 5? Revogam-se as disposições em contrário.
Brasília, 7 de novembro de 1990; 169? da Independência e
102? da República.
FERNANDO COLLOR
Jarbas Passarinho
DECRETO N? 99.674, DE 7 DE NOVEMBRO DE 1990.
Altera a redução do § 2? do artigo I? do
Decreto n.o 99.478(1), de 27 de agosto de
1990.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição
que lhe confere o artigo 84, inciso IV, da Constituição, e tendo
(1) Coleção das Leis. Brasília, 182(4):2731, jul./ago. 1990.
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em vista o disposto no artigo 36 do Decreto-Lei n? 1.455, de 7 de
abril de 1976, e artigo 5? da Lei n? 7.965, de 22 de dezembro de
1989,
DECRETA:
Art. I? O § 2? do artigo I? do Decreto n? 99.478, de 27 de
agosto de 1990, passa a vigorar com a seguinte redação:
,,§ 2? O limite global de US$200,000,000.00 (duzentos
milhões de dólares norte-americanos) a que se refere o
caput deste artigo destina-se exclusivamente à importação
de máquinas, equipamentos e insumos para o parque industrial da Zona Franca de Manaus».
Art. 2? Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 3~ Revogam-se as disposições em contrário.
Brasília, 7 de novembro de 1990; 169? da Independência e
102? da República.
FERNANDO COLLOR
Zélia M. Cardoso de Mello

DECRETO N? 99.675, DE 7 DE NOVEMBRO DE 1990
Institui o Comitê Nacional da Qualidade e Produtividade.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição
que lhe confere o art. 84, inciso VI, da Constituição.
DECRETA:
Art. I? Fica instituído o Comitê Nacional da Qualidade e
Produtividade, com o objetivo de orientar e coordenar as ações
do Programa Brasileiro da Qualidade e Produtividade.
Art. 2? Compete ao comitê:
I - estabelecer a orientação estratégica do Programa
Brasileiro da Qualidade e Produtividade;
11 - orientar o planejamento do programa, bem como o
seu detalhamento operacional;
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IH - acompanhar a execução do programa, corrigindo
eventuais distorções das ações programadas;
IV - promover a avaliação periódica dos resultados alcançados, divulgando-os amplamente.
Art. 3? O comitê será presidido pelo Secretário-Geral da
Presidência da República e integrado:
I - pelo Secretário da Ciência e Tecnologia da Presidência da República;
II - pelo Secretário de Assuntos Estratégicos da Presidência da República;
III - pelo Secretário-Executivo do Ministério da Economia, Fazenda e Planejamento;
IV - pelo Presidente do Instituto Nacional de Metrologia,
Normalização e Qualidade Industrial - IInmetro) do Ministério
da Justiça;
V - por três representantes das classes produtoras.
Parágrafo único. Os representantes das classes produtoras
serão designados pelo Presidente da República, mediante indicação do Presidente do comitê, para mandato de dois anos, renovável por iguais períodos.
Art. 4? Os representantes de órgãos do Governo terão suplentes designados mediante portaria do Presidente do comitê.
Art. 5? Compete ao Presidente do comitê:
I - designar, em rodízio anual, o coordenador executivo
do comitê, dentre os membros que o integram;
11 - designar suplentes para os representantes de órgãos
governamentais do comitê;
111 - constituir subcomitês, para a coordenação e acompanhamento de subprogramas, designando os respectivos coordenadores e integrantes;
IV - constituir comissões técnicas temporárias, para assessorar o comitê;
V - baixar os atos necessários ao detalhamento, execução, acompanhamento e avaliação do Programa.
Art. 6? As atividades de apoio ao Presidente do comitê serão desempenhadas pela Assessoria para Assuntos Econômicos
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da Subsecretaria-Geral da Presidência da República, que funcionará como Secretaria Executiva do comitê.
Art. 7? Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Brasilia, 7 de novembro de 1990; 1697 da Independência e
10Z? da República.

FERNANDO COLLOR
Jarbas Passarinho
Zélia M. Cardoso de Mello

DECRETO N? 99.676, DE 7 DE NOVEMBRO DE 1990
Institui o ano de 1991 Ano Nacional da
Qualidade e Produtividade, e dá outras
providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição
que lhe confere o art. 84, inciso IV, da Constituição,
DECRETA:
Art. 1? Fica instituído o ano de 1991 Ano Nacional da
Qualidade e Produtividade.
Art. 2~ A coordenação das atividades relacionadas ao referido evento ficará a cargo do Comitê Nacional da Qualidade e
Produtividade.
Art. 3? Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Brasilia, 7 de novembro de 1990; 169? da Independência e
10Z? da República.

FERNANDO COLLOR
Jarbas Passarinho
zsn« M. Cardoso de Mello
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DECRETO N? 99.677, DE 8 DE NOVEMBRO DE 1990
Revoge.o; Decreto n? 72.898(1), de 9 de
outubro de 1973.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, usando da atribuição
que lhe confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, tendo em
vista o disposto nos artigos 183 e 193 da Lei n? 7.565, de 19 de
dezembro de 1986 - Código Brasileiro de Aeronáutica,
DECRETA:
Art. I? Fica revogado o Decreto n? 72.898, de 9 de outubro
de 1973, que «Regulamenta a concessão ou autorização de serviço aéreo de transporte regular e dá outras providências».
Art. 2? O Ministro da Aeronáutica expedirá instruções, na
forma do art. 193 da Lei n? 7.565121, de 19 de dezembro de 1986
- Código Brasileiro de Aeronáutica, para a exploração de serviços aéreos regulares e para constituição de novas empresas a
eles dedicados.
Art. 3? Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasilia, 8 de novembro de 1990; 169? da Independência e
102? da República.
FERNANDO COLLOR
Sócrates da Costa Monteiro
DECRETO N? 99.678, DE 8 DE NOVEMBRO DE 1990
Aprova a Estrutura R ..s gímentel do Mi·
nistério da Educação e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição
que lhe confere o art. 84, incisos IV e VI, da Constituição, e tendo em vista o disposto nos arts. 27, § 5?, e 57 da Lei n? 8.028, de
12 de abril de 1990,
DECRETA:
(1) Coleção das Leis. Brasília, (8):38, out./dez. 1973.

(2) Coleção das Leis. Brasília, (7):34, out./dez.1986.
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Art. I? Ficam aprovados a Estrutura Regimental, o Quadro Demonstrativo dos Cargos em Comissão e Funções de Confiança e a Lotação Ideal do Ministério da Educação, constantes
dos Anexos I a UI deste decreto.
Art. 2'? Os regimentos internos dos órgãos do Ministério
da Educação serão aprovados pelo Ministro e publicados no
Diário Oficial da União.
Art. 3?
cação.

Este decreto entra em vigor na data de sua publi-

Art. 4? Revogam-se os decretos constantes do Anexo IV e
demais disposições em contrário.

Brasília, 8 de novembro de 1990; 169? da Independência e
102? da República.
FERNANDO COLLOR
Carlos Chiarelli

ANEXO I
(Decreto n:' 99.678, de 8 de novembro de 1990).
Estrutura Regimental
Ministério da Educação
Capítulo I
Da Natureza e Finalidade
Art. I? O Ministério da Educação tem a seguinte área de
competência:
I - política nacional de educação;
11 - educação, ensino civil, pesquisas e extensão universitárias;
magistério;
UI
IV - educação especial.
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Capítulo II
Da Estrutura Regimental
Art. 2?

O Ministério da Educação tem a seguinte estrutu-

ra regimental:

I - órgão de assistência direta e imediata do Ministro de
Estado: Gabinete;
11 - órgãos setoriais:
a) Consultoria Jurídica;
b) Secretaria de Administração Geral;
c) Secretaria de Controle Interno;
III - órgãos singulares:
a) Secretaria Nacional de Educação Básica:
1. Departamento de Educação Pré-Escolar e de Ensino
Fundamental;
2. Departamento de Ensino Médio;
3. Departamento de Educação Supletiva e Especial;
4. Departamento de Desenvolvimento Educacional;
b) Secretaria Nacional de Educação Tecnológica:
1. Departamento de Políticas para a Formação Profissional;
2. Departamento Técnico-Pedagógico e de Desenvolvimento
do Ensino;
c) Secretaria Nacional de Educação Superior:
1. Departamento de Política de Ensino Superior;
2. Departamento de Desenvolvimento do Ensino Superior;
d) Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais;
e) Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível
Superior;

IV - órgão colegiado: Conselho Federal de Educação;
V - unidades descentralizadas: Delegacias do Mínistério
da Educação;
VI - entidades vínculadas:
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a) autarquias:

1. Colégio Pedro II;
2. Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação;
3. universidades federais:
3.1. Universidade Federal de Alagoas;
3.2. Universidade Federal da Bahia;
3.3. Universidade Federal do Ceará;
3.4. Universidade Federal do Espírito Santo;
3.5. Universidade Federal Fluminense;
3.6. Universidade Federal de Goiás;
3.7. Universidade Federal de Juiz de Fora;
3.8. Universidade Federal de Minas Gerais;
3.9. Universidade Federal do Pará;
3.10. Universidade Federal da Paraíba;
3.11. Universidade Federal do Paraná;
3.12. Universidade Federal de Pernambuco;
3.13. Universidade Federal do Rio Grande do Norte;
3.14. Universidade Federal do Rio Grande do Sul;
3.15. Universidade Federal do Rio de Janeiro;
3.16. Universidade Rural de Pernambuco;
3.17. Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro;
3.18. Universidade Federal de Santa Catarina;
3.19. Universidade Federal de Santa Maria;
4. estabelecimentos isolados de ensino superior:
4.1. Escola de Farmácia e Odontologia de Alfenas;
4.2. Escola Federal de Engenharia de Itajubá;
4.3. Escola Paulista de Medicina;
4.4. Escola Superior de Agricultura de Mossoró;
4.5. Faculdade de Ciências Agrárias do Pará;
4.6. Faculdade de Medicina do Triângulo Mineiro;
4.7. Faculdade Federal de Odontologia de Diamantina;
4.8. Escola Superior de Agricultura de Lavras;
5. centros federais de educação tecnológica:
5.1. Centro Federal de Educação Tecnológica Celso
Suckow da Fonseca;
5.2. Centro Federal de Educação Tecnológica do Maranhão;
5.3. Centro Federal de Educação Tecnológica de Minas
Gerais;
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5.4.

6.

bl
1.
2.
3.
4.
5.

Centro Federal de Educação Tecnológica do Paraná;
5.5. Centro de Educação Tecnológica da Bahia;
escolas técnicas federais:
6.1. Escola Técnica Federal de Alagoas;
6.2. Escola Técnica Federal do Amazonas;
6.3. Escola Técnica Federal da Bahia;
6.4. Escola Técnica Federal de Campos;
6.5. Escola Técnica Federal do Ceará;
6.6. Escola Técnica Federal do Espírito Santo;
6.7. Escola Técnica Federal de Goiás;
6.8. Escola Técnica Federal do Mato Grosso;
6.9. Escola Técnica Federal de Ouro Preto;
6.10. Escola Técnica Federal do Pará;
6.11. Escola Técnica Federal da Paraiba;
6.12. Escola Técnica Federal de Pelotas;
6.13. Escola Técnica Federal de Pernambuco;
6.14. Escola Técnica Federal do Piaui;
6.15. Escola Técnica Federal de Quimica (RJ);
6.16. Escola Técnica Federal do Rio Grande do Norte;
6.17. Escola Técnica Federal de Santa Catarina;
6.18. Escola Técnica Federal de São Paulo;
6.19. Escola Técnica Federal de Sergipe;
fundações:
Fundação de Assistência ao Estudante;
Fundação Roquette Pinto;
Fundação Joaquim Nabuco;
Fundação Faculdade Federal de Ciências Médicas de
Porto Alegre;
fundações universitárias:
5.1. Fundação Universidade do Amazonas.
5.2. Fundação Universidade Federal do Amapá;
5.3. Fundação Universidade Federal do Acre;
5.4. Fundação Universidade de Brasília;
5.5. Fundação Universidade do Maranhão;
5.6. Fundação Universidade Federal de Mato Grosso;
5.7. Fundação Universidade Federal de Mato Grosso do
Sul;
5.8. Fundação Universidade Federal de Ouro Preto;
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5.9. Fundação Universidade Federal de Pelotas;
5.10. Fundação Universidade Federal do Piauí;
5.11. Fundação Universidade do Rio Grande;
5.12. Fundação Universidade do Rio de Janeiro;
5.13. Fundação Universidade Federal de Rondônia;
5.14. Fundação Universidade Federal de Roraima;
5.15. Fundação Universidade Federal de São Carlos;
5.16. Fundação Universidade Federal de Sergipe; ,
5.17. Fundação Universídade Federal de Uberlândia;
5.18. Fundação Universidade Federal de Viçosa;
5.19. Fundação de Ensino Superior de São João Del Rei.
c) empresa pública:
1. Hospital de Clínicas de Porto Alegre.
Capítulo III
Da Competência das Unidades

Seção I
Do Órgão de Assistência Direta e Imediata
ao Ministro de Estado
Art. 3? Ao Gabinete compete assistir ao Ministro de Estado em sua representação social e política e incumbir-se do preparo e despacho do seu expediente pessoal, bem assim das atividades de comunicação social e assuntos parlamentares e, ainda, providenciar a publicação e a divulgação das matérias de interesse do Ministério.

Seção II
Dos Órgãos Setoriaís
Art. 4? A Consultoria Jurídica, diretamente subordinada
ao Ministro de Estado, compete assessorá-lo em assuntos de natureza jurídica e, especialmente:
I - atender aos encargos de consultoria e assessoramento jurídicos ao colegiado presidido pelo Ministro de Estado e
aos Órgãos do Ministério, bem assim realizar 08 demais serviços jurídicos que lhe sejam atribuídos;
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II - examinar ordens e sentenças judiciais e orientar as
autoridades do Ministério, quanto ao seu exato cumprimento;
111 - cumprir e velar pelo cumprimento da orientação normativa emanada da Consultoria-Geral da República.
IV - assistir ao Ministro de Estado no controle da legalidade dos atos da administração, mediante:
ai o exame de antepropostas, anteprojetos, projetos e minutas de atos normativos de iniciativa do Ministério;
b) a elaboração de atos, quando isso lhe solicite o Ministro
de Estado;
c) a proposta de declaração de nulidade de ato administrativo praticado no âmbito do Ministério;
V - examinar minutas de edital de licitação, contratos,
acordos, convênios ou ajustes que devam ser assinados pelas
autoridades do Ministério;
VI - fornecer subsídios para defesa dos direitos e interesses da União e prestar informações ao Poder Judiciário, quando
solicitadas;
VII - coordenar as atividades jurídicas do Ministério e supervisionar as de suas entidades vinculadas.
Art. 5? A Secretaria de Administração Geral, órgão setorial dos Sistemas de Planejamento Federal, Modernização Administrativa, Orçamento, Programação Financeira, Pessoal Civil, Serviços Gerais e de Administração de Recursos de Informação e Informática, compete, no âmbito do Ministério:
I - assessorar o Secretário-Executivo na supervisão
dos órgãos subordinados;
II
propor diretrizes para o planejamento da ação global;
111
coordenar as atividades de modernização e reforma
administrativa;
IV - executar as atividades referentes à administração de
material, obras, transportes, patrimônio, comunicações administrativas, serviços de informação e informática, recursos financeiros, orçamento, apoio administrativo e à conservação e
manutenção de imóveis públicos;
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v - planejar, coordenar, orientar, avaliar e executar as
atividades de administração e desenvolvimento de recursos humanos.
Art. 6? À Secretaria de Controle Interno, órgão setorial do
Sistema de Controle Interno, compete exercer, no âmbito do Ministério, as atribuições previstas no Decreto n? 93.874, de 23 de
dezembro de 1986.

Seçéo III
Dos Orgãos Singulares
Art. 7?

A Secretaria Nacional de Educação Básica compe-

te:
I - propor ao Ministro de Estado a política e as diretrizes para o desenvolvimento da educação básica e da educação
especial;
II - prestar cooperação técnica e apoio financeiro aos
Sistemas de Ensino na área da educação básica e da educação
especial;
IH - sugerir a política de formação do magistério para a
educação de menores até seis anos, para o ensino fundamental e
a política de valorização do magistério do ensino fundamental e
do ensino médio;
IV - sugerir a política de formação e valorização do magistério para a educação especial;
V - zelar pelo cumprimento dos dispositivos constitucionais referentes ao direito à educação, inclusive no que tange
à destinação de recursos para a universalização da alfabetização, para o ensino fundamental e para programas suplementares de alimentação, de assistência à saúde, de transporte e de
material didático;
VI - criar mecanismos de articulação com as entidades,
Sistemas de Ensino e setores sociais;
VII - produzir e divulgar documentação técnica e pedagógica relacionada com a educação básica e a educação especial;
VIII - elaborar propostas de dispositivos legais relativos
à educação básica e à educação especial;
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IX - incentivar e disseminar as experiências técnicopedagógicas.
Art. 8? Ao Departamento de Educação Pré-Escolar e de
Ensino Fundamental compete:
I - subsidiar a formulação de políticas, diretrizes, estratégias e critérios para o desenvolvimento da educação básica.
apoiando as ações necessárias à sua definição. implementação e
avaliação;
II - propor e apoiar articulação com 08 Sistemas de Ensino, com organizações governamentais e não-governamentais, nacionais e estrangeiras, bem assim com organismos internacionais;
IH - viabilizar assistência técnica e propor critérios para
a assistência financeira aos Sistemas de Ensino, no âmbito de
sua competência;
IV - promover a produção e a difusão de metodologia e
recursos tecnológicos de apoio nos processos educacionais;
V - contribuir para o aperfeiçoamento dos dispositivos
legais relativos à educação básica, promovendo ações que conduzam à sua observância;
VI - produzir e divulgar documentação técnica e pedagógica relacionada à sua área de competência.
Art. 9? Ao Departamento de Ensino Médio compete:
I - subsidiar a formulação de políticas, diretrizes, estratégias e critérios que conduzam ao desenvolvimento do ensino
médio, apoiando progressiva extensão da obrigatoriedade a este
nível de ensino, apoiando ações necessárias à sua definição, implementação e avaliação;
II - promover assistência técnica e propor critérios para
assistência financeira aos Sistemas de Ensino, no âmbito de sua
competência;
UI - incentivar a geração, o aprimoramento e a difusão de
metodologias, de recursos tecnológicos e alternativas pedagógicas que favoreçam um ensino médio de qualidade;
IV - apoiar os Sistemas de Ensino na formulação, implementação e avaliação de políticas de formação e valorização do
magistério para a educação básica;
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v - desenvolver e apoiar a utilização de mecanismos de
articulação com o ensino fundamental e o ensino superior;
VI - coordenar as ações referentes à análise e elaboração
de propostas de dispositivos legais relativos ao ensino médio.
Art. 10. Ao Departamento de Educação Supletiva e Especial compete:
I - subsidiar a formulação de políticas, diretrizes, estratégias e critérios para o desenvolvimento do ensino supletivo e da educação especial e apoiar as ações necessárias à sua
definição, implementação e avaliação;
II - apoiar os Sistemas de Ensino na formulação, implementaçãO e avaliação de políticas de formação e valorização do
magistério, no âmbito de sua competência;
111 - viabilizar a assistência técnica e propor critérios para a assistência financeira aos Sistemas de Ensino;
IV - fomentar a geração, o aprimoramento e a difusão de
metodOlogias e tecnologias educacionais que ofereçam a melhoria de qualidade e a expansão de oferta dos serviços educacionais, no âmbito de sua competência;
V - propor e apoiar a articulação, com organismos governamentais e não-governamentais, nacionais e estrangeiros,
bem assim com organismos internacionais, objetivando fortalecer a cooperação e o intercâmbio que contribuam para o desenvolvimento do ensino supletivo e da educação especial;
VI - promover a execução de programas de alfabetização
e de programas formais e não-formais de educação básica para
jovens e adultos que não tiveram acesso à escola ou que dela foram excluídos;
VII - contribuir para o aperfeiçoamento dos dispositivos
legais relativos ao ensino supletivo e à educação especial, promovendo ações que conduzam à sua observância.
Art. 11. Ao Departamento de Desenvolvimento Educacional compete:
I - coordenar o processo de elaboração das políticas, diretrizes, estratégias e critérios concernentes à educação básica;
11 - coordenar e orientar as atividades de programação,
articulação e assistência técnica e financeira da Secretaria N acional de Educação Básica aos Sistemas de Ensino;
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III - subsidiar as decisões e ações no âmbito da educação
básica com análises, dados e informações;
IV - assessorar o Secretário Nacional de Educação Básica
na avaliaçâo do desempenho da Secretaria e dos Sistemas de
Ensino, visando o aperfeiçoamento dos processos decisórios
concernentes ao desenvolvimento da educação básica;

V -

administratar programas, projetos, convênios, acordos

e atividades de caráter bilateral e multilateral;
VI - promover, em articulação com as demais unidades
da Secretaria Nacional de Educação Básica e com os Sistemas
de Ensino, a formulação de princípios, metodologia e critérios
para organização de redes, construção e manutenção de prédios,
instalações, equipamentos e mobiliário escolar.
Art. 12. A Secretaria Nacional de Educação Tecnológica
compete:
I - propor a política e as diretrizes para o desenvolvimento do ensino de formação profissional, industrial agrícola e
de serviços, nos níveis de pré-qualificação técnica e tecnológica;
11 - promover e coordenar o ensino para formação profissional, mediante convênios de cooperação técnica e financeira
com os Estados, o Distrito Federal e os Municípios.

In - estabelecer prioridades para o desenvolvimento do
ensino de formação profissional, considerando as características
locais e regionais;
IV - promover mecanismos de articulação e integração
com as entidades e Sistemas de Ensino, bem assim com os demais setores sociais;
V - promover estratégias alternativas para o desenvolvimento de recursos humanos no ensino de formação profissional;
VI - divulgar documentação técnica e pedagógica relacionada com o ensino de formação profissional;
VII - supervisionar as Escolas Agrotécnicas Federais.
Art. 13. Ao Departamento de Politicas para a Formação
Profissional compete:
I - propor diretrizes e estratégias para o desenvolvimento do ensino de formação profissional nos diversos níveis e
áreas do mercado de trabalho;
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11 - acompanhar o desenvolvimento das atividades e programas de ensino de formação profissional.
Art. 14. Ao Departamento Técnico-Pedagógico e de Desenvolvimento do Ensino compete:
I - estabelecer diretrizes para organização e atualização
dos currículos de formação profissional;
11 - supervisionar as instituições federais de ensino e
articular-se com sistemas congêneres dos Estados, do Distrito
Federal e dos Municípios, visando a garantir a qualidade do
ensino;
In - promover a formação profissional rural, em articulação com órgãos dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios;
IV - promover a articulação entre as instituições de ensino e o Serviço N acionai da Indústria, o Serviço Nacional do
Comércio, o Serviço Social da Indústria e o Serviço Social do
Comércio;
V - promover o aperfeiçoamento de pessoal docente para o ensino de formação profissional;
VI - promover a modernização das instituições de ensino
de formação profissional, inclusive mediante reequipamento e
adequação de suas instalações.
Art. 15. À Secretaria Nacional de Educação Superior
compete:
I - propor ao Ministro de Estado, em articulação .com
os órgãos envolvidos, a política nacional de educação superior;
11 - realizar estudos sobre a educação superior e suas
relações com a sociedade e fixar as diretrrzes para atuação da
secretaria;
111 - manter intercâmbio com entidades congêneres nacionais e estrangeiras, inclusive mediante a celebração de acordos
e convênios;
IV - atuar como órgão setorial de ciência e tecnologia do
Ministério da Educação, para as finalidades previstas no Decreto n? 75.225, de 15 de janeiro de 1975.
Art. 16. Ao Departamento de Política de Ensino Superior
compete:
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I - elaborar estudos com vistas à proposta do plano nacional de educação, no âmbito do ensino superior;
11 - realizar estudos visando a definir uma política de integração das ações das universidades e das instituições isoladas
de ensino superior;
111 - elaborar e desenvolver políticas e estratégias que visem ao desenvolvimento de sistema de supervisão e acompanhamento das universidades e instituições privadas de ensino
superior;
IV - desenvolver estudos e definir as diretrizes necessárias à implementação e ao fortalecimento de programas de apoio
à melhoria de qualidade do ensino superior brasileiro.
Art. 17.

Ao Departamento de Desenvolvimento do Ensino

Superior compete:
I - coordenar e supervisionar a execução da política nacional de educação superior em todo o território nacional;
11 - desenvolver ações que visem à integração das universidades e instituições isoladas de ensino superior entre si, de
forma a elevar os padrões de qualidade do desempenho;
111 ~ supervisionar e acompanhar a execução das atividades das instituições públicas privadas de ensino superior;
IV - executar programas governamentais de apoio à melhoria da qualidade do ensino superior;
V - definir diretrizes para a expansão e organização do
sistema de educação superior;
VI - acompanhar e avaliar o desempenho gerencial das
instituições de ensino superior, provendo a Secretaria Nacional
de Educação Superior com os sistemas de informações necessários ao desenvolvimento de suas atividades.
Art. 18. Ao Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas
Educacionais compete:
I - promover o desenvolvimento de estudos e pesquisas
mediante apoio técnico e financeiro a projetos de investigação e
experimentação, executados por instituições públicas e privadas
ou por pesquisadores isolados, em áreas de interesse da admínistração educacional;
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II - desenvolver ações relativas ao estabelecimento de diretrizes para a pesquisa educacional, acompanhamento e avaliação da produção do conhecimento científico na área de educação;
111 - estabelecer e implementar critérios e mecanismos
institucionais de financiamento de estudos e pesquisas, assim
como de assessoramento a instituições de pesquisa e a órgãos
governamentais;
IV - desenvolver e gerenciar o Sistema de Informações
Bibliográficas em Educação, promover a melhoria de utilização
do acervo de publicações convencionais e não-convencionais,
para apoio dos processos de planejamento e tomada de decisões.
Art. 19. A Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de
Nível Superior compete:
I - assessorar a Secretaria Nacional de Educação Superior na formulação da política referente a pós-graduação, pesquisa e extensão universitária e formação de recursos humanos
de nível superior;
II - elaborar a proposta do Plano Nacional de PósGraduação, acompanhar e coordenar a sua execução, bem assim
fomentar, mediante a concessão de auxílio financeiro, o aperfeiçoamento do pessoal de nível superior;
IH - promover estudos e avaliações sobre o ensino superior, necessários à formulação da política de pós-graduação e de
aperfeiçoamento de recursos humanos;
IV - fomentar atividades que direta ou indiretamente
contribuam para o desenvolvimento e consolidação das instituições de ensino superior;
V - conceder bolsas de estudos para formação e aperfeiçoamento de recursos humanos de nível superior;
VI - manter intercâmbio com outros órgãos da administração pública e com entidades privadas nacionais, internacionais e estrangeiras, visando à celebração de convênios, acordos,
contratos e ajustes relativos à pós-graduação e ao aperfeiçoamento do pessoal de nível superior;
VII - promover a realização de projetos especiais e experimentos, com o objetivo de testar inovações de interesse
científico-educacional;
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VIII - acompanhar e avaliar os cursos de pós-graduação e
a interação entre o ensino e a pesquisa;
IX - gerir a aplicação de recursos financeiros, orçamentários e de outras fontes, nacionais e estrangeiras, destinados
ao desenvolvimento da pós-graduação:
X - estimular a atividade editorial, mediante incentivo
a docentes, pesquisadores e alunos, e apoiar a editoração
científica nacional;
XI - promover, acompanhar e apoiar o envolvimento
das instituições de ensino superior em projetos de transferência
de tecnologias apropriadas às condições específicas de âmbito
local e regional.

Seção IV
Do Órgão Colegiado
Art. 20. Ao Conselhó Federal de Educação compete colaborar na formulação da Política Nacional de Educação, exercer
atuação normativa quanto à organização, funcionamento. expansão e aperfeiçoamento do Sistema Federal de Ensino, e, especialmente:
I - interpretar, na órbita administrativa, os dispositivos da legislação referente ao ensino superior;
n - propor modificações e medidas que visem a organização, funcionamento, expansão e aperfeiçoamento do ensino;
In - autorizar experiências pedagógicas para os estabelecimentos de ensino do sistema federal;
IV - opinar sobre a autorização e o reconhecimento
dos estabelecimentos isolados de ensino superior, federais e
particulares e de universidades não compreendidas no art. 15 da
Lei n? 4.024, de 20 de dezembro de 1961;
V - propor normas para renovação periódica do reconhecimento concedido a universidades e a estabelecimentos isolados de ensino superior;
VI - aprovar os regimentos dos estabelecimentos isolados de ensino superior e os estatutos e regimentos gerais das
universidades sujeitas à sua jurisdição;
Co1. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 182(6, t.2):3861-4287, nov.zdez, 1990.

3897

VII - fixar as condições para revalidação de diplomas
expedidos por instituições estrangeiras de nível superior e de 2?
grau, para os fins previstos em lei;
VIII - deliberar, nos termos da legislação pertinente, sobre anuidades, taxas e demais emolumentos correspondentes
aos serviços prestados pelos estabelecimentos de ensino;
IX - fixar os currículos mínimos e a duração mínima
dos cursos superiores correspondentes a profissões reguladas
por lei e de outros necessários ao desenvolvimento nacional;
X - baixar normas sobre os exames de suficiência
destinados ao recrutamento de professores e especialistas para
o ensino de I? e 2? graus e indicar os estabelecimentos de ensino
que os realizarão;
XI - dispor sobre as adaptações necessárias no caso
de transferências de alunos de cursos superiores, inclusive
quando oriundos do exterior;
XII - promover sindicâncias nos institutos de ensino
sujeitos à sua jurisdição;
XIII - propor, após inquérito administrativo, a suspensão do funcionamento de qualquer estabelecimento isolado de ensino superior ou da autonomia de qualquer universidade, por
motivo de infringência da legislação de ensino ou de preceito estatutário ou regimental, designando diretor ou reitor pro
tempore;
XIV - fixar as matérias do núcleo comum dos cursos de
I? e 2? graus, definindo- lhes os objetivos e amplitude, bem assim o mínimo a ser exigido em cada habilitação profissional ou
conjunto de habilitação afins;
XV - relacionar as matérias de ensino de I? e 2? graus
do sistema federal que poderão ser escolhidas pelos estabelecimentos para constituir a parte diversificada de seus currículos
plenos;
XVI - dispor sobre os princípios que regerão a complementação de estudos para o registro de professores, na forma
do art. 78 da Lei n? 5.692, de 11 de outubro de 1971;
XVII - opinar sobre a incorporação de estabelecimentos
de ensino superior ao sistema federal;
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XVIII - aprovar os planos de curso (art. 18 da Lei n~
5.540, de 28 de novembro de 1968), para efeito do disposto no
art. 9?, parágrafo único, do Decreto-Lei n? 464, de 11 de novembro de 1969;
XIX - apreciar recursos de decisões finais nos casos
previstos no art. 50 da Lei n? 5.540, de 1968.
Parágrafo único. Os atos e decisães do Conselbo Federal
de Educação somente produzirão efeitos depois de aprovados ou
homologados pelo Ministro de Estado da Educação.

Seção V
Das Unidades Descentralizadas
Art. 21. As Delegacias do Ministério da Educação compete coordenar, supervisionar, controlar, orientar e executar as
atividades do Ministério das respectivas áreas de atuação e promover a articulação necessária com as demais esferas do setor

educacional.
CAPÍTULO IV
Das Atribuições dos Dirigentes

Seção I
Do Secretário-Executivo
Art. 22. Ao Secretário-Executivo incumbe exercer a supervisão das secretarias não subordinadas diretamente ao Ministro
de Estado, bem assim outras atribuições que lhe forem por este
cometidas.

Seção II
Dos Secretários Nacionais
Art. 23. Aos Secretários Nacionais incumbe planejar. dirigir. coordenar. orientar a execução. acompanhar e avaliar as atividades de suas respectivas unidades e exercer outras atribuições que lhes forem cometidas em regimento interno.
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Parágrafo único. Incumbe, ainda, aos Secretários Nacionais exercer as atribuições que lhe forem expressamente delegadas, admitida a subdelegação a autoridade diretamente subordinada, especialmente a Diretores de Departamento.

Seção III
Dos Demais Dirigentes
Art. 24. Ao Chefe do Gabinete, ao Consultor Jurídico, ao
Secretário de Administração Geral, ao Secretário de Controle
Interno, aos diretores, aos coordenadores e aos delegados incumbe planejar, dirigir, coordenar e orientar a execução das atividades das respectivas unidades e exercer outras atribuições
que lhe sejam cometidas.
CAPiTULO V
Das Disposições Gerais e Transitórias
Art. 25. É assegurada ao Instituto Nacional de Estudos e
Pesquisas Educacionais e à Coordenação de Aperfeiçoamento
de Pessoal de Nível Superior a autonomia prevista em seus respectivos atos constitutivos, até que o Poder Público estabeleça
natureza jurídico-administrativa diferenciada para esses órgãos.
Art. 26. Subordinam-se ao Ministério da Educação o Instituto Nacional de Educação de Surdos e o Instituto Benjamin
Constant, ficando-lhes assegurada a autonomia prevista nos
respectivos atos constitutivos.
ANEXO II DO DECRETO N? 99.678/90
Ministério da Educação
a) Quadro Demonstrativo dos Cargos em Comissão e Funções
de Confiança
Unidade

N? Cargos!
Funções
4
2

Denominação
Cargo/Função
Assessor do Ministro
Assessor do
Secretário-Executivo

DAS/DI
102.3
102.3
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Unidade

Gabinete
Assessoria
Divisão
Serviço
Unidade de Direção
Intermediária

Consultoria Jurídica
Coordenação
Unidade de Direção
Intermediária

Secretaria de Administração
Geral
Coordenação Geral
Coordenação
Divisão
Serviço
Unidade de Direção
Intermediária

Secretaria de Controle Interno
Coordenação
Divisão
Serviço
Unidade de Direção
Intermediária

Secretaria N aciona! de
Educação Básica
Gabinete
Divisão
Serviço

Departamento de Educeçéo
Pré-Escolar e de Ensino
Fundamental
Coordenação Geral
Divisão

Departamento de Ensino Médio
Coordenação Geral
Divisão

Departamento de Educação
Supletiva e Especial

N? Cargos/
Funções

Denominação
Cargo/Função

DAS/DI

Chefe
Chefe
Chefe
Chefe

101.5
101.4
101.2
101.1

1
2
3

Chefe
Consultor Jurídico
Assessor
Coordenador

101.5
102.2
101.3

4

Chefe

D.I.

Secretário
Assessor
Coordenador Geral
Assessor
Coordenador
Chefe

101.5
102.2
101.4
102.1
101.3
101.2
101.1

1
2
4
3
16

1
1
5
5
13
22
4

Chefe

D.I.

78

Chefe

D.I.

1
1
3
11
1

Secretário
Assessor
Coordenador
Chefe
Chefe

101.5
102.2
101.3
101.2
101.1

20

Chefe

D.I.

1
2
1
1
1

Secretário Nacional
Assessor
Chefe
Chefe
Chefe

101.6
102.2
101.4
101.2
101.1

1
1
2
4

Diretor
Assessor
Coordenador Geral
Chefe

101.5
102.1
101.4
101.2

1
1
1
2

Diretor
Assessor
Coordenador Geral
Chefe

101.5
102.1
101.4
101.2

Diretor
Assessor

101.5
102.1
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Unidade

Coordenação Geral
Divisão

Departamento de
Desenvolvimento Educacional
õordenacao Geral
Divisão
Unidade de Direção
Intermediária

Secretaria Nacional d, Educacso Tecnológica
Gabinete
Divisão
Serviço

N? Cargos/

Denominação
Cargo/Função

Funções

DAS/DI

2
4

Coordenador-Geral
Chefe

101.4
101.2

1
1
3
6

Diretor

Assessor
Coordenador Geral
Chefe

101.5
102.1
101.4
101.2

Chefe

D.I.

22
1
2

Secretário Nacional
Assessor

1
4
1

Chefe
Chefe
Chefe

101.6
102.2
101.4
101.2
101.1

Departamento de Políticas para
8 Formação Profissional

Diretor
Assessor

Chefe

101.5
102.1
101.1

Diretor
Assessor
Chefe

101.5
102.1
101.1

Chefe

D.I.

1
4
1
1
1

Secretário Nacionai
Assessor
Chefe
Chefe
Chefe

101.6
102.2
101.4
101.2
101.1

1
1
1

Diretor
Assessor
Chefe
Chefe

101.5
102.1
101.2
101.1

1
1
3
2

Diretor
Assessor
Chefe
Chefe

101.5
102.1
101.2
101.1

Chefe

D.I.

Diretor
Assessor

101.5
102.2

Serviço

Departamento TécnicoPedagógico e de
Desenvolvimento de Ensino
Serviço
Unidade de Direção
Intermediária

Secretaria Nacional de
Educação Superior
Gabinete
Divisão
Serviço
Departamento de Política de
Ensino Superior
Divisão
Serviço
Departamento de
Desenvolvimento do Ensino
Superior
Divisão
Serviço
Unidade de Direção
Intermediária
Instituto Nacional de Estudos
e Pesquisas Educacionais

17

4

14

1
2
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Unidade

Coordenação
Serviço
. Unidade de Direção
Intermediária

Ccordeneçeo de
Aperfeiçoamento do Pessoal de
Nível Superior
Coordenação Geral
Coordenação
Divisão
Unidade de Direção
Intermediária

Conselho Federal de Edl1caçao

Gabinete
Divisão
Serviço
Unidade de Direção
Intermediária

N? Cargos/

Denominação

Funções

Cargo/Função

2
7
14

1
2
2
4
1
8

Delegacias do MEG nos
Estados de SPIRJIMGI
RSIBAIGEIPEIPR

Serviço
Unidade de Direção
Intermediária
Delegacias do MEG nos

Estados de ALIAMIAGI
APIESIGOIMAIMSIMTI
PAIPBIPII
RNIROIRRISGISEITO
Serviço
Unidade de Direção
Intermediária

Coordenador
Chefe

101.3
101.1

Chefe

D.I.

Diretor
Assessor
Coordenador Geral
Assessor
Coordenador
Chefe

101.5
102.2
101A
102.1
101.3
101.2

Chefe

D.I.

Presidente
Assessor
Chefe
Chefe
Chefe

101.5

Chefe

D.I.

Coordenador Geral

101.4

Assessor
Chefe

101.1

Chefe

D.I.

8
8
16
24

Delegado
Assessor
Assessor
Chefe

101.3
102.2
102.1
101.1

80

Chefe

D.I.

18
18
54

Delegado
Assessor
Chefe

101.3
102.1
101.1

Chefe

D.I.

14
1
3
1
2
7
10

Coordenação de Unidades
Regionais
Serviço
Unidade de Direção
Intermediária

DAS/DI

4

126
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101.1

102.1
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b) Quadro Demonstrativo de Custo/Função
Quantidade de
Cargos/Funções

Código
Cargo/Função

DAS

3

101.6
101.5
101.4
101.3
101.2
101.1
102.3
102.2
102.1

358

D.I.

419

Total

777

(Em Cr$)

112.263,57
96.425,52
82.784,03
71.038,82
59.545,36
48.588,64
71.038,82

15
21
49
76
109
6
24
55

Subtotal

Valor Total

Valor Unitário
(Em Crsl

336.790,71
1.446.382,80
1.738.464,63
3.480.902,18
4.525.447,36
5.296.161,76
426.232,92
1.429.088,64
2.672.375,20

59.545,36
48.588,64

21.351.846,20
10.675,95

4.471.966,05
25.823.812,25

ANEXO UI DO DECRETO N? 99.678/90
Presidência da República - PR
Secretaria da Administração Federal - SAF
Quadro/Tabela de Lotação Ideal
1

Órgão ou Entidade: Ministério da Educação
Lotação

2 Denominação

3 Código

4 Fim 5 Meio 6 Tolo

7 Item7
IN09/90

8

Lotação
Cento

9

Lotação

Ideal
(6+1)

Categorias Funcionais
Arquivista

AR-230l

Técnico de Arquivo
Artífice Estr. Obras e Metalurgia
Artífice de Mecãnica
Artífice de Eletricidade e Comunico
Artífice Carpint. e Marcenaria
Artífice de Artes Gráficas
Auxiliar de Artífice
Auxiliar Rural

AR-2302

61
2

ART-70l
ART-702
ART-703
ART-704
ART-706
ART-709
NAOlO302

2
4
3
6
2
22

96
10
1
1
3
4
3

157
12
1
3
7
7
9
2
22

18
1

175
13
1
3
8
7
9
2
22
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Lotação
2

Denominação

Servente de Limpeza
Auxiliar de Cozinha
Lavadeira

Passador
Servente de Obras
Auxiliar de Carpintaria
Auxiliar de Encanador
Auxiliar de Padeiro
Contínuo
Copeiro

Lancheiro
Porteiro
Vestiarista
Açougueiro
Atendente de Enfermagem
Auxiliar de Eletricista
Auxiliar de Mecânica
Ajustador Mecânico
Armazenista
Auxiliar de Agropecuária
Auxiliar de Artes Gráficas
Aux. Indust, e Conservo de
Alimentos
Auxiliar de Nutr-ição
Carpinteiro
Chapeador/Funileiro/Lanterneiro
Costureiro
Cozinheiro
Encanador/Área
Garçom
Jardineiro
Marceneiro
Mateiro
Operador de Máquinas Agrícolas
Operador de Máquinas Copiadoras
Padeiro
Pedreiro
Pintor/Área
Recepcionista
Salva-Vidas
Seleiro
Serralheiro
Soldador
Telefonista
Auxiliar Opero Serviços Diversos
Agente de Atividades Agropecuárias
Desenhista
Auxiliar em Assuntos Educacionais
Auxiliar em Assuntos Culturais
Agente 'I'elecom. e Eletricidade

3

Código

1

NA02ÜS03

NAOSOS04
NAOS03D6
NA030Sü7
NADSÜSOB
NA040S12
NA040S15
NA040321
NA040326
NA040327
NA040328
NA040330
NA040340
NAOSD341
NAOSDS46
NA05D347
NAOSü349
NA060361
NA060S65
NA060366
NA060368
NAOe0372
NAOe0375
NA060379
NA060380
NAOe0382
NA060383
NA060386
NAOe0390
NA060391
NA060392
NAOe0394
NA060397
NA060399
NA060401
NA060403
NA060404
NAOe0406
NAOe0407
NAOe0409
NA060411
NA060412
NA060413
NM-lOO6
NM-lOO7
NM-1014
NM-1025
NM-102e
NM-I027

Fim 5 Meio
36
21
21
1
3

1
1

11
2
8
4
1
2
2

1
3
211

6
15
12
6
151
1

6

Tot.

29
8
22
3
4
1
1
4
14
1
25
7

2
2
5

1
13
29
1
2

99
13

4

6

28
3
6
3
4

1
36
1
3
47
2
2

18
6
4
14
2
3
J1
8
10
1
3
1
5
1
37
4
3
6

65
29
43
4
7
1
1
1
5
25
3
33

11
1
2
2
4
1
8
211
1
7
28
41
1
8
250
14
4
24
6
4
42
5
9
34
8
14
1
3
1
5
2

7 Item7
IN09/90

8

Lotação
CenL

9

Lotação

Ideal
(6+7)

8

3

8

65
30
43
4
7
1
1
1
5
33
3
33
14
1
3
2
4
1
8
219
1
8
28
42
1

1
5

4

73

6

1
7
50
2
8

2
5
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255
14
4
25
7
4
46
5
9
34
8
15
1
3
1
5
2
79
1
7
52
2
13

-

3905

Lotação
2

Denominação

Agente de Comunicação Social
Agente Cinefotografia e Microf.
Técnico de Contabilidade
Agente de Mecaniz.ação de Apoio
Telefonista
Agente de Vigilância

Auxiliar Administrativo
Auxiliar de Enfermagem
Auxiliar de Veterinária e Zootecnia
Bombeiro
Contra-Mestre/Ofício
Datilógrafo
Eletricista/Area
Encadernador
Guarda Floresta!
Mecânico/Área
Motorista
Operador de Caldeiras
Operador de Central Hídroelétrtca
Operador de Estação de Tratam.
Agua
Torneiro Mecânico
Vidreiro
Vigilante
Assistente de Alunos
Datilógrafo de Textos Gráficos
Mestre/Ofício
Almoxarife
Assistente em Adminiatração
Desenhista Projetista
Técnico em Agropecuária
Técnico em Contabilidade
Técnico em Economia Doméstica
Técnico em Eletrônica
Técnico em Enfermagem
Técnico de Laboratório
Técnico em Mecânica
Técnico em Móveis e Esquadrias
Técnico em Nutrição e Dietética
Técnico em Secretariado
Médico
Enfermeiro

Nutricionista
Psicólogo
Odontõlogo
Engenheiro Agrônomo
Engenheiro
Arquiteto
Engenheiro de Operações

Código

7

Fim 5 Meio

6

NM-I044
NM-ID45
NMQIOI02
NMOIOI04
NMOlOIOS

4
2
50
2
2
78
17
3
18

2
1
8
2
3

NMOlonO

3

NMOlO1l2
NMOIOIIG
NMOI01l7
NMOlO121
NMOI0127
NMOlO128
NMOI0129
NMOlO130

44

NMOlO132
NM010138
NM010139
NMOlO140
NM020143
NM020151
NM020155
NM030162
NM040181
NM040183
NM040194
NM040200
NM040202
NM040207
NMD40209
NMD40218
NM04D220
NM04D224
NM040226
NMD40234
NS-9Dl
NS-9D4
NS-905

3

3

4

NM-I032
NM-1033

NM-I042
NM-I043

NS-9D7

NS-9D9
NS-912
NS-916
NS-917
NS-918

4

11
59
1

29
34
2
18
1
293
54
7
4
1
1
1
1
1
1
2
5
3
3
1
1
16
5

30
29
1
4
9
20
32
1
1
27
62
1
5
8
3
1
98

19
7
186
2
6
34
1

8
1
4
2
10
2
1
10
6
2
3

Item7

IN 09/90

Tolo

8

Lotação
Cent

9 Lotação

Ideal
(6+7)

6
3
58
4
5
108
46
4
18
4
12
64
36
1
1
38
121
2
5

2
1
1

3
1
5

1
2

8
4
59
4
8
109
51
4
18
4
13
64

38
1
1

38
8
2

129
4
5

11

11

3
1
127
34
2
37
8
479
2
60
41
5
1
1
1
4
2
5
4
15
5
1
13
7
1
18
8

3
1
134
36
4

7
2
2
1
1
9

2

2
4
1

38
9
488
2
60
41
5
1
1
2
4
2
5
4
16
5
1
15
7
1
20
12
1
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Lotação
2

Denominação

Economista
Administrador
Contador
Estatístico
Técnico em Assuntos Educacionais
Técnico em Assuntos Culturais
Sociólogo

3

Código

4

NS-922
NS-923
NS-924
NS-926

NS-927
NS-928
NS-929

Assistente Social
Técnico em Comunicação Social
Bibliotecário
Técnico de Cooperativismo

NS-930
NS-931
NS·932

Administrador

NSDSOOO4
NSDSOOO5
NSDSOOO6
NSDSOOn
NS030015
NSDSOOIB
NSDSOO20
NSDSOO31
NSDSOO32
NSDSOO34
NSOSOO37

Advogado
Analista de Sistemas
Assistente Jurídico
Bibliotecário/Documentalista
Cirurgião-Dentista
Contador
Economista
Economista Doméstico
Enfermeiro
Engenheiro Agrônomo
Engenheiro Civil/Especialidade
Médico
Médico Veterinário
Pedagogo/Habilitação
Programador Cultural
Revisor de Textos
Secretário Executivo
Técnico Desportivo
Técnico em Assuntos Educacionais
Técnico de Planejamento
Analista de Sistemas
Programador
Perfurador-Digitador
Agente Administrativo
Datilógrafo
Analista de Informações
Assistente Jurídico
Advogado de Ofício (Tr-ib. Marítimo)
Motorista Oficial
Agente de Portaria
Subtotal
Carreira
Professor de I? e 2? Graus
Subtotal
Categorias Profissionais
Agente Administrativo
Auxiliar Administrativo

NSOlOOO3

NSOSOOS8
NSOSOO62
NSOSOO6S
NSOSOO71
NSOSOO74
NSOSOO82
NSOSOO85
NSOSOO87
NSOSOO88
P-1501
PRO-1601
PRO·1602
PRO·1604
SA-801
SA-802
SI-14m
SJ-l102
SJ-ll05
TP-1201
TP-1202

Fim

r,

Meio

15
39
15
2
544
18
1
7
33
10
1

1
3
3
2
1

7
5
3
10

40
5
2
4
612
85
6
48
1
41
108

7 Item 7

IN 09/90

6 Tot.

3
34
7

1.209
1.209
1
5

18

73

22
2
51 595
23
5
2
1
7
45
12
10
1
8
8
1
1
1
1
6
5
1
4
4
7
6
4
8
7
1
1
1
1
8
1
1
1
6
1
3
11
1
1
1
1
1
3
3
2
2
10
50
1
6
2
2
3
1
8
4
285 897
64 149
9
3
85
37
2
1
59 100
45 153

51.214
51.214
1
13

Lotação
Cent.

9

Lotação
Ideal
(6+7)

S.225 1.878 5.10S
AlOOOO

8

2
10
1
54
3
1
5
2

2

3

96
22
1
7

20
83
23
2
649
26
2
8
50
12
1
8
1
1
6
4
8
6
8
1
1
10
1
6
3
11
1
1
3
2
50
9
2
3
8
993
171
10
92
2
107
160

7
7
352

5.455

49
49

1.263
1.263

2
18
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Lotação
::Denominação
í:uxiliar de Artes Gráficas
Auxiliar de Enfermagem
Barbeiro
Carpinteiro
Costureiro
Cozinheiro
Datilógrafo
Desenhista
Eletricista
Encadernador 1 e 2
Impressor
Marceneiro
Motorista
Operador de Máquinas
Operador de Máquinas Copiadoras
Pintor
porteiro
Telefonista
Vigilante
Armazenista
Assistente Administração
Auxiliar em Serviços Diversos
Copeiro
Massagista
Técnico de Artes Gráficas
Técnico de Contabilidade
Técnico de Enfermagem
Técnico de Mecânica
Técnico de Eletricidade
Técnico em Ortóptica
Assistente de Aluno
Compositor em Artes Gráficas
Administrador
Arquivista
Assistente Jurídico
Assistente Social
Comunicólogo
Contador
Enfermeiro
Médico
Nutricionista
Pedagogo
Professor
Psicólogo
Sociólogo
Técnico em Assuntos Educacionais
Tradutor Intérprete
Fonoaudiologo
Cirurgião Dentista
Impressor

3

Código

4

Fim

5

Meio

Tot.

6

1
.1

1
8
2
1

2
1
2
4

3

2
8
1
1
8
1
1
2
12
2
13
50

11
1
1

Lotação
Ideal

(6+7l
1
1
2
1
3
12
5
1
2
8
1
1
8
1
1
2
12
2
13

1
1
2
1
3
12
5
1
2
8
1
1
8
1
1
2
12
2
13

4

4

88

4

4

6

i"7

2
5
3
1
3

4

1
1

17
1
1

6

6

8
1
1
1
2.
1
4
5
3
2
2

8
1
1
2
29

1
5
5
3
2
2
3
1

3
1

o

s
2
1
1

2

3

3

1
14
1

11

11

3
2

s

2
158
4
1
15
1

4

NMOI0123

9

88

1

2
157

Lotação
Cento

4

6

2
1

8

38

8

1
2.
1
2

7 Item7
IN 09/90

3
2

2

164
4
1
15
1
12
3
2
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Lotação
2

Denominação

Técnico em Som
Transcritor de Sistema Braille
Revisor de Textos Braille
Matemático
Subtotal
Total Geral

3

Código

4

NM030l78
NMOS018ü
NM040191

Fim

5

7 Item1

Meio 6 'Iot.

IN09/90

S

Lotação

9 Lotação

Cera.

Ideal

16+11

1
2
5
1
497

5

1
2
5
1
502

4.7812.0336.814

406

7.220

1
2
5

NS030061
347

1
150

o Anexo IV está publicado no DO de 9.11.1990. pégs. 21351/21366.
DECRETO N? 99.679, DE 8 DE NOVEMBRO DE 1990
Dá nova regulamentação â Lei n?
6.874 W de 3 de dezembro de 1980, que atri·
bui à empresa exploradora de serviços públicos de telecomunicações a edição de listas telefônicas.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição
que lhe confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e tendo em
vista o disposto na Lei n? 6.874, de 3 de dezembro de 1980,
DECRETA:

Art. I? As empresas exploradoras de serviços públicos de
telecomunicações são obrigadas a divulgar, periodicamente, as
relações de seus assinantes, nas condições definidas neste Regulamento.
§ I? A divulgação das relações a que se refere este artigo
está compreendida no regime de exploração dos serviços de telecomunicações, sendo inerente à sua prestação.
§ 2? A criação e designação dos códigos de acesso às instalações de seus assinantes constitui atribuição da empresa exploradora do serviço, sendo tais códigos de sua propriedade autoral e de sua competência exclusiva alterá-los ou substituí-los.
(1) Coleção das Leis. Brasília, (6):158, out./dez. 1980.
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 182(6, t.2):3861-4287, nov./dez. 1990.
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Art. 2? A empresa exploradora de serviço telefônico públidistribuirá, gratuita e obrigatoriamente, as seguintes puhlí~~ções técnicas periódicas, denominadas listas telefônicas:
I - Lista de Assinantes, organizada por ordem alfabética de nomes de assinantes;
II - Lista Classificada, organizada por ordem alfabética
de títulos de atividades e de produtos de assinantes não residenciais, que exerçam atividades econômicas ou de interesse da
comunidade;
III - Lista de Endereços, organizada por ordem alfabética
OU numérica de logradouro, nas localidades com mais de 500.000
(quinhentos mil) habitantes.
S l? É de doze meses a periodicidade básica das Listas de
Assi~antes e Classificados e de vinte e quatro meses a Lista de
Endereços, podendo ser antecipadas em dois meses ou prorrogadas por até quatro meses, por motivo de ordem operacional.
§ 2? As listas obedecerão a padrões de qualidade, especificações técnicas e critérios de distribuição estabelecidos pelo Ministério da Infra-Estrutura.
Art. 3? A edição e a divulgação das listas indicadas no artigo anterior e a comercialização da publicidade nelas inseridas
são de competência exclusiva da empresa exploradora de serviço telefônico público.
Parágrafo único. É vedada a edição ou reprodução, total
ou parcial, sob qualquer forma ou denominação, de listas telefônicas sem a necessária contratação junto à empresa exploradora, sob pena de busca e apreensão dos exemplares e documentos
a eles pertinentes, além da indenização correspondente ao valor
da publicidade neles inserta.
Art. 4? E facultada ao assinante a divulgação do seu códígo de acesso em impressos particulares, anúncios por meio da
imprensa, rádio e televisão e em publicações que não se caracterizem como listas telefônicas, assim entendidas as que, embora
contendo códigos de acesso de assinante, se restrinjam a um ramo específico de qualquer setor. da atividade econômica e sejam
de distribuição não destinada especificamente a assinante de
serviço público de telecomunicações.
Art. 5? É livre:
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 182(6, t.2):3861-4287, nov.ldez. 1990.
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I ~ a publicação, em âmbito restrito, de relações de assinantes sem finalidade comercial e de distribuição gratuita;
II - a publicação. comercialização e distribuição de relações específicas, cujo objetivo seja facilitar a interligação de assinantes possuidores de equipamentos não telefônicos acoplados
à rede do serviço telefônico público.
Art. 6? É assegurado aos assinantes do serviço telefônico
público o direito de figurar. gratuitamente, na Lista de Assinantes e. quando elaborada, na Lista de Endereços da localidade.
sendo também gratuita a figuração, nas Listas Classificadas,
dos assinantes não residenciais que exerçam atividade econômica ou atividade do interesse da comunidade.
§ 1? A figuração gratuita conterá os dados julgados rele-

vantes ao estabelecimento de comunicação entre os assinantes.
§ 2? Ao assinante é facultado deixar de figurar, em todo
ou em parte, nas listas telefônicas.
§ 3? Ê obrigatória a informação, pelo serviço de auxílio às
listas, sem ônus para o usuário, dos códigos de acesso correspondente às instalações de assinantes ativadas ou aqueles alterados após a confecção das listas, bem como, aqueles objeto de
erro ou omissão essencial, na figuração.
Art. 7? A empresa exploradora de serviço telefônico público permitirá a qualquer interessado, mediante pagamento, inserção de figuração opcional ou publicidade em qualquer das
listas telefônicas.
Art. 8? As atividades previstas no caput do art. 3? devem
ser contratadas pela empresa exploradora de serviço telefônico
público com terceiros da iniciativa privada, mediante licitação,
de acordo com a legislação em vigor e na forma que for estabelecida em instruções complementares baixadas pelo Ministério
da Infra-Estrutura.
§ 1? O contrato deverá ter prazo de vigência determinado,
admitindo-se sua prorrogação uma única vez e por igual período, no interesse do serviço e desde que a contratada tenha satisfeito os padrões de desempenho técnico e comercial nele estabelecidos.
§ 2? A empresa exploradora considerará como receita do
serviço a parcela que lhe couber na comercialização da publicidade inserida nas listas.
Cal. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 182(6, t.2):3861·4287, nov.z'dez. 1990.
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Art. 9? Com anuência expressa da empresa exploradora e
observadas as condições pactuadas nos contratos a que se refere o artigo anterior, poderão ser produzidas listas telefônicas
especiais. inclusive com a inserção de matéria publicitária.
§ I? As listas especiais não estão sujeitas às normas de figuração, periodicidade, vigência, abrangência e padrões técnicos a que se subordinam as listas obrigatórias.
§ 2? A confecção de listas especiais, sob qualquer forma
ou denominação, competirá, exclusivamente, à empresa contratada para produção das listas obrigatórias.
Art. 10. As disposições deste decreto aplicam-se, no que
couber, às relações de assinantes dos demais serviços públicos
de telecomunicações.
Art. 11. O Ministério da Infra-Estrutura baixará normas
complementares à execução deste decreto.
Art. 12. Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 13. Revogam-se o Decreto n? 97.684 121, de 21 de abril
de 1989, e demais disposições em contrário.
Brasilia, 8 de novembro de 1990; 169? da Independência e
102? da República.
FERNANDO COLLOR
Ozires Silva
DECRETO N? 99.680, DE 8 DE NOVEMBRO DE 1990
Dispõe sobre as obrigações, de caráter
financeiro, contraidas com a garantia do
Tesouro Nacional, pelas entidades referidas
no art. 4.°da Lei n:' 8.029(1), de 12 de abril de
1990, e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições
que lhe confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e tendo em
vista o disposto no art. 20, § I?, da Lei n? 8.029 de 12 de abril de
1990.
DECRETA:
(2) Coleção das Leis. Brasília, 181(2): 736, mar./abr. 1989.
(1) Coleção das Leis. Brasília, 182{2, t.I):762. marr/abr. 1990.
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Art. I? Fica autorizado o Ministro da Economia, Fazenda
e Planejamento a negociar o refinanciamento e reescalonamento
das obrigações, de caráter financeiro, constituídas, com a garantia do Tesouro Nacional, pelas entidades referidas no art. 4?
da Lei n:' 8.029, de 12 de abril de 1990.
§ I? Uma vez definidos os termos e condições sob os quais
a União assumirá as obrigações a que se refere este artigo, a
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional negociará, junto aos
respectivos credores, a formalização dos aditivos contratuais
pertinentes.
§ 2? A formalização dos aditivos de que trata o parágrafo
anterior será previamente autorizada pela Ministra da Economia, Fazenda e Planejamento à vista de pareceres da Secretaria
da Fazenda Nacional e da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional.
§ 3? Dos aditivos contratuais, constará, obrigatoriamente,
cláusula prescrevendo que a União se tornará credora da massa
da entidade liquidanda, até o montante da garantia anteriormente prestada.
Art. 2? Firmados os instrumentos contratuais de que trata
o artigo anterior, o Departamento do Tesouro Nacional, da Secretaria da Fazenda Nacional:
I - providenciará o respectivo registro junto ao Banco
Central do Brasil e outros atos que se façam necessários;
II - fará comunicação ao Departamento de Orçamentos da
União, da Secretaria Nacional de Planejamento, para que este
providencie a abertura ou suplementação do crédito orçamentário necessário para o atendimento da despesa com a amortização e encargos da obrigação assumida pela União.
Art. 3? Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 4? Revogam-se as disposições em contrário.
Brasília, 8 de dezembro de 1990; 169? da Independência e
102? da República.
FERNANDO COLLOR
Zélia M. Cardoso de Mello
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 182(6, t.2):3861-4287, nov./dez. 1990.
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DECRETO N? 99.681, DE 8 DE NOVEMBRO DE 1990
Reduz, temporariamente, a alíquota do
Imposto sobre Produtos Industrializados
incidente sobre os cigarros.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição
que lhe confere o artigo 84, inciso IV, da Constituição, e tendo
em vista o disposto no artigo 4?, inciso I, do Decreto-Lei n?
1.199, de 27 de dezembro de 1971,
DECRETA:
Art. I? Para o cálculo do Imposto sobre Produtos Industrializados incidente sobre os cigarros classificados no item
2402.20.9900, da Tabela anexa ao Decreto n? 97.410 111, de 23 de dezembro de 1988, serão aplicadas as alíquotas de 315,64%,
318,71%, 321,83%, 325,02% e 328,27%, em relação aos fatos geradores a ocorrerem, respectivamente, durante os meses de novembro de 1990, dezembro de 1990, janeiro de 1991, fevereiro de
1991 e a partir de I? de março de 1991 (inclusive).
Art. 2? Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 3? Revogam-se as disposições em contrário.
Brasília, 8 de dezembro de 1990; 169? da Independência e
102? da República.

FERNANDO COLLOR
Zélia M. Cardoso de Mello
DECRETO N? 99.682, DE 8 DE NOVEMBRO DE 1990
Altera o Decreto nf' 99.518(1), de 10 de
setembro de 1990.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição
que lhe confere o artigo 84, inciso IV, da Constituição,
DECRETA:
(l)

Coleção das Leis. Brasília, (8):735, out.Z dez. 1988.

(1) Coleção das Leis. Brasília, 182(5): 3055, set.Zout. 1990.
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Art. I? O art. I? do Decreto n:' 99.518, passa a vigorar
com as seguintes alterações:
«Art. I?
§ I?
.
§ 2? Para fins de comprovação de que trata o parágrafo anterior, os valores das despesas de custeio constantes das demonstrações financeiras correspondentes ao último trimestre do exercício de 1989 serão convertidos. mês a
mês, em quantidades de Bônus do Tesouro Nacional

(BTN), adotando-se, para tanto, o valor do BTN do respectivo mês».
§ 3? Para fins do disposto neste artigo, excluem-se
das despesas de custeio em geral as relativas a:

I
11
lU
IV

V

pagamento de tributos e contribuições sociais;

juros e encargos em operações financeiras;
indenizações trabalhistas;
aquisição de matérias-primas; e
pagamentos decorrentes de decisões judiciais.

Art. 2? O plano extraordinário de redução de despesas, a
que se refere o art. I? do Decreto n? 99.518, de 10 de setembro
de 1990, poderá, até 20 de novembro de 1990, ser retificado, na
conformidade do disposto neste decreto.
Art. 3?

Este decreto entra em vigor na data de sua publi-

cação.

Art. 4?

Revogam-se as disposições em contrário.

Brasilia, 8 de novembro de 1990; 169? da Independência e
102? da República.
FERNANDO COLLOR
Zélia M. Cardoso de Mello
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 182(6, t.2):3861-4287, nov./dez. 1990.
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DECRETO N? 99.683, DE 8 DE NOVEMBRO DE 1990
Dispõe sobre o Projeto «Ministério da
Criança", define procedimentos organizacionais para sua execução, e dá outras
providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições
que lhe confere o art. 84, incisos H, IV e VI, da Constituição e
tendo em vista o disposto pelo art. 86, da Lei n? 8.069, de 13 de
julho de 1990,
DECRETA:
Art. I? Fica instituído o Projeto Ministério da Criança
com o objetivo de dar atendimento integrado à criança e ao adolescente no que concerne aos múltiplos aspectos de sua formação e desenvolvimento, mediante:
I - a promoção e a proteção da saúde materno-infantil e
do adolescente;
II - o desenvolvimento infanto-juvenil;
IH - a promoção da criança e do adolescente como sujeitos de direito;
IV
a prevenção e o atendimento de deficiência; e
V - o apoio ao desenvolvimento comunitário.
§ I? O Projeto Ministério da Criança incorpora todas as
ações, dos órgãos e das entidades do Governo Federal, destinadas à criança e ao adolescente compreendendo a execução regular das seguintes atividades básicas:
a) identificação e compatibilização de programas, projetos e
atividades no ãmbito federal destinados à criança e ao adolescente;
b) identificação de áreas de atuação prioritária e formulação de projetos de ação integrada;
c) compatibilização e coordenação das ações de órgãos e entidades da Administração Pública Federal; e
d) articulação com os Estados, Distrito Federal e Municípios, bem assim com associações e sociedades em geral.
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§ 2? Os órgãos e entidades tratarão com prioridade as
ações incorporadas ao projeto.

Art. 2? O Projeto Ministério da Criança será desenvolvido
e coordenado mediante a atuação de:
I
II
Art. 3?

um Conselho Diretor; e
uma Comissão Técnica.
Compõem o Conselho Diretor:

I - o Secretário Nacional dos Direitos da Cidadania e
Justiça do Ministério da Justiça;
II - o Secretário Nacional de Educação Básica do Ministério da Educação;
III - o Secretário Nacional de Assistência à Saúde do
Ministério da Saúde;
IV - o Secretário Nacional de Planejamento do Ministéfio da Economia, Fazenda e Planejamento;
V - o Secretário Nacional do Trabalho do Ministério do
Trabalho e da Previdência Social;
VI - o Secretário Nacional da Promoção Social do Ministério da Ação Social;
VII - o Secretário-Adjunto da Secretaria da Cultura da
Presidência da República;
VIII - o Secretário-Adjunto da Secretaria do Meio Ambiente da Presidência da República;
IX - o Secretário-Adjunto da Secretaria dos Desportos
da Presidência da República.
Parágrafo único. O Secretário Nacional da Promoção Social será o presidente do Conselho Diretor.
Art. 4? Compete ao Conselho Diretor:
I - aprovar o programa anual de compatibilização da
atuação dos vários órgãos e entidades no projeto, com a definição das respectivas atribuições;
11 - estabelecer diretrizes e critérios de compatibilização e coordenação das ações;
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III - aprovar projetos específicos de ação integrada e definir diretrizes organizacionais para as atividades sob a sua
coordenação nos níveis estaduais e municipal;
IV - estimar necessidades de recursos para inclusão nas
propostas orçamentárias dos órgãos e entidades participantes
do projeto;
V - acompanhar e avaliar a execução do projeto, submetendo relatórios aos titulares dos Ministérios e órgãos participantes, por intermédio do Ministro de Estado da Ação Social;
VI - promover, com órgãos e entidades públicas e privadas, as articulações necessárias à consecução do projeto;
VII - promover a divulgação de informações, dados e
procedimentos, com vistas a facilitar o acesso das pessoas e das
entidades aos benefícios do projeto; e
VIII - aprovar o seu regimento interno, bem como o da
Comissão Técnica.
Parágrafo único. O Presidente da República poderá designar coordenadores de áreas de execução do projeto.
Art. 5? A Comissão Técnica, vinculada ao Conselho Diretor, é composta de representantes dos órgãos e das entidades federais participantes do projeto.
§ I? OS membros da Comissão Técnica, bem assim o seu
Presidente, serão designados pelo Presidente do Conselho Diretor.
§ 2? O Presidente da Comissão Técnica participará das
reuniões do Conselho Diretor, na qualidade de Secretário.
§ 3? A Comissão Técnica pode subdividir-se para o trato
de temas específicos, admitindo-se, nos grupos, a participação
de representantes de outros órgãos e entidades públicas ou privadas.

Art. 6? Compete à Comissão Técnica:
I - elaborar e submeter ao Conselho Diretor:
a) proposta de programa anual de compatibilização da atuação dos vários órgãos e entidades;
b I proposta de projetos específicos de ação integrada; e
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c) relatórios de acompanhamento e avaliação do projeto;
II - realizar outras tarefas que lhe forem atribuídas pelo
Conselho Diretor.
Art. 7? As funções de membro do Conselho Diretor ou da
Comissão Técnica não serão remuneradas. sendo seu exercício
considerado relevante serviço para o amparo da criança e do
adolescente.
Art. 8? Ao Ministério da Ação Social, por intermédio da
Secretaria Nacional de Promoção Social, incumbe propiciar o
apoio administrativo necessário ao funcionamento do Conselho
Diretor e da Comissão Técnica.
Art. 9? O Presidente do Conselho Diretor poderá convidar
representantes de órgãos e entidades da Administração Pública
Federal para participarem, com direito a voz, das reuniões convocadas para deliberar sobre matérias que lhe sejam afetas.
Art. 10. Cabe ao Ministro de Estado da Ação Social acompanhar e supervisionar o funcionamento e as atividades do Conselho Diretor, mantendo os titulares dos Ministérios e órgãos
que participarem do projeto devidamente informados do andamento e dos resultados dos trabalhos.
Art. 11.

Este decreto entra em vigor na data de sua publi-

cação.

Art. 12.

Revogam-se as disposições em contrário.

Brasília, 8 de dezembro de 1990; 169? da Independência e
102? da República.
FERNANDO COLLOR
Jarbas Passarinho

Carlos Chiarelli
Alceni Guerra
Zélia M. Cardoso de Mello
Antonio Magri
Margarida Procópio
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DECRETO N? 99.684, DE 8 DE NOVEMBRO DE 1990
Consolida as normas regulamentares
do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS).

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição
que lhe confere o art. 84, inciso IV, da Constituição,
DECRETA:
Art. 1? Fica aprovado o Regulamento Consolidado do
Fundo de Garantia do Tempo de Serviço, que com este baixa.
Art. 2?

Este decreto entra em vigor na data de sua publi-

cação.

Art. 3? Revogam-se as disposições em contrário, em especial os Decretos n?s:
I
59.820 111, de 20 de dezembro de 1966;
II
61.405 121, de 28 de setembro de 1967;
III
66.619 131, de 21 de maio de 1970;
IV
66.819 141, de 1? de julho de 1970;
V
66.867 151, de 13 de julho de 1970;
VI
66.939 161, de 22 de julho de 1970;
VII
69.265 171, de 22 de setembro de 1971;
VIII
71.636 181, de 29 de dezembro de 1972;
IX
72.141 191, de 26 de abril de 1973;
X
73.423 1101, de 7 de janeiro de 1974;
XI
76.218 1111, de 9 de setembro de 1975;
(1) Coleção das Leis. Brasília, (8):409, out./dez. 1966.

(2) Coleção das Leis. Brasília, (6):519, jul./set. 1967.
(3) Coleção das Leis. Brasília. (4):245, abr./jun. 1970.
(4) Coleção das Leis. Brasília, (6}:4, jul./set. 1970.
(5) Coleção das Leis. Brasília, (6):32, jul./set. 1970.

(6) Coleção das Leis. Brasília, (6):70, jul./set. 1970.
(7) Cotecao das Leis. Brasília, (6):391, juL/set. 1971.

(8) Coleção das Leis. Brasília, (8):496, out./dez. 1972.
(9) Coleção das Leis. Brasília, (4):124, abr./jun. 1973.
(10) Coleção das Leis. Brasília, (2):13, jan./mar. 1974.
(11) Coleção das Leis. Brasília, (6):569, jul./set. 1975.
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XII
76.7501121, de 5 de dezembro de 1975;
XIII
77.357 1131, de I? de abril de 1976;
XIV
79.8911141, de 29 de junho de 1977;
XV
84.5091151, de 25 de fevereiro de 1980;
XVI
87.567 1161, de 16 de setembro de 1982;
XVII
90.4081171, de 7 de novembro de 1984;
XVIII
92.366 1181, de 4 de fevereiro de 1986;
XIX
97.8481191, de 20 de junho de 1989; e
XX
98.813 1201, de 10 de janeiro de 1990.
Brasília, 8 de novembro de 1990; 169? da Independência e
102? da República.
FERNANDO COLLOR
Antonio Megri
REGULAMENTO DO FUNDO DE GARANTIA
DO TEMPO DE SERVIÇO (FGTS)
CAPÍTULO I
Das Disposições Preliminares
Art. I? Nas relações jurídicas pertinentes ao Fundo de
Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) será observado o disposto neste regulamento.
Art. 2? Para os efeitos deste regulamento considera-se:
I - empregador, a pessoa natural ou jurídica de direito
público ou privado, da Administração Pública direta, indireta
ou fundacional de qualquer dos Poderes, da União, dos Esta(12) Coleção das Leis. Brasília, (8);537, out.ldez. 1975.
(13) Coleçeo das Leis. Brasília, (2);3, abr.viun. 1976.

(14) Coleção das Leis. Brasília, (4):384, abr./jun. 1977.
(15) Coleção das Leis. Brasília, (2):213, jan./mar. 1980.
(16) Coleção das Leis. Brasília, (6):229, jul./set. 1982.

Coleção das Leis. Brasília. (8):206, out./dez. 1984.
(18) Coleção das Leis. Brasília. (2):252, jan./mar. 1986.

(17)

(19) Coleção das Leis. Brasília, 181 (3):1291, maio/jun. 1989.
(20) Coleção das Leis. Brasília, 182(1):128, jan./fev. 1990.
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dos do Distrito Federal e dos Municípios, que admitir trabalhador~s a seu serviço, bem assim aquele que, regido por legislação
especial, encontrar-se nessa condição ou figurar como fornecedor ou tomador de mão-de-obra;
II - trabalhador, a pessoa natural que prestar serviços a
empregador, excluídos os eventuais, os autônomos e os servidores públicos civis e militares sujeitos a regime jurídico próprio.
CAPÍTULO II
Do Direito ao FGTS
Art. 3? A partir de 5 de outubro de 1988, o direito ao regime do FGTS é assegurado aos trabalhadores urbanos e rurais,
exceto aos domésticos, independentemente de opção.
Parágrafo único. Os trabalhadores domésticos poderão ter
acessO ao regime do FGTS, na forma que vier a ser prevista em
lei.
Art. 4? A opção pelo regime de que trata este regulamento
somente é admitida para o tempo de serviço anterior a 5 de outubro de 1988, podendo os trabalhadores, a qualquer tempo, optar pelo FGTS com efeito retroativo a 1? de janeiro de 1967, ou à
data de sua admissão, quando posterior.
Parágrafo único. O disposto neste artigo não se aplica ao
trabalhador rural (Lei n? 5.889 1211, de 8 de junho de 1973), bem
assim àquele:
a) que tenha transacionado com o empregador o direito à
indenização, quanto ao período que foi objeto da transação; ou
b) cuja indenização pelo tempo anterior à opção já tenha sido depositada na sua conta vinculada.
Art. 5? A opção com efeito retroativo será feita mediante
declaração escrita do trabalhador, com indicação do periodo de
retroação.
§ 1? O empregador, no prazo de quarenta e oito horas, fará as devidas anotações na Carteira de Trabalho e Previdência
Social e no registro do trabalhador, comunicando ao banco depositário.
(21) Coleção das Leis. Brasília, (3):34, abr./jun. 1973.
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§ 2? O valor da conta vinculada em nome do empregador e
individualizada em relação ao trabalhador, relativo ao período
abrangido pela retroação, será transferido pelo banco depositário para conta vinculada em nome do trabalhador.
Art. 6? O tempo de serviço anterior à opção ou a 5 de outubro de 1988 poderá ser transacionado entre empregador e empregado, respeitado o limite mínimo de sessenta por cento da
indenização simples ou em dobro, conforme o caso.
Parágrafo único. Na hipótese de que trata este artigo, a
transação deverá ser homologada pelo sindicato da categoria
profissional, mesmo quando não houver extinção do contrato de
trabalho.
Art. 7? O direito ao FGTS se estende aos diretores não
empregados de empresas públicas e sociedades controladas direta ou indiretamente pela União (Lei n? 6.9191221, de 2 de junho
de 1981).
Art. 8? As empresas sujeitas ao regime da legislação trabalhista poderão equiparar seus diretores não empregados aos
demais trabalhadores sujeitos ao regime do FGTS.
Parágrafo único. Considera-se diretor aquele que exerça
cargo de administração previsto em lei, estatuto ou contrato social, independentemente da denominação do cargo.

CAPÍTULO III
Dos Efeitos da Rescisão ou Extinção
do Contrato de Trabalho
Art. 9? Ocorrendo despedida sem justa causa, ainda que
indireta, com culpa recíproca, por força maior ou extinção normal do contrato a termo, inclusive a do trabalhador temporário,
o empregador pagará diretamente ao empregado os valores relativos aos depósitos referentes ao mês da rescisão e aos imediatamente anteriores que ainda não houverem sido recolhidos,
sem prejuízo das cominações legais.
§ I? No caso de despedida sem justa causa, ainda que indireta, o empregador pagará diretamente ao trabalhador impor(22) Coleção das Leis. Brasília, (3):44, abr./jun. 1981.
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tância igual a quarenta por cento do montante de todos os depósitos realizados na conta vinculada durante a vigência do contrato de trabalho, atualizados monetariamente e acrescidos dos
respectivos juros, não sendo considerados, para esse fim, os saques ocorridos.
§ 2? Ocorrendo despedida por culpa recíproca ou força
maior, reconhecida pela Justiça do Trabalho, o percentual de
que trata o parágrafo precedente será de vinte por cento.
§ 3? Na determinação da base de cálculo para a aplicação
dos percentuais de que tratam os parágrafos precedentes, serão
computados os valores dos depósitos não efetuados e pagos diretamente ao trabalhador.
§ 4? As importâncias de que trata este artigo deverão
constar do recibo de quitação de rescisão do contrato de trabalho, observado o disposto no art. 477 da Consolidação das Leis
do Trabalho (CLT), e eximirão o empregador exclusivamente
quanto aos valores discriminados.
§ 5? Quando não for possível atualizar os valores de todos
os depósitos efetuados, a base de cálculo para efeito da aplicação dos percentuais de que tratam 08 parágrafos anteriores será
o equivalente a oito por cento da última remuneração, multiplicado pelo número de meses em que perdurou o contrato de trabalho.
Art. 10. Caberá ao banco depositário e, após a centralização, à Caixa Econômica Federal (CEF), prestar ao empregador,
no prazo máximo de cinco dias úteis da solicitação, as informações necessárias ao cumprimento do disposto nos §§ I? e 2? do
artigo precedente.
§ I? As informações deverão discriminar os totais de depósitos efetuados pelo empregador, acrescidos dos respectivos
juros e correção monetária.
§ 2? Caberá ao empregador comprovar o efetivo depósito
dos valores devidos que não tenham ingressado na conta até a
data da rescisão do contrato de trabalho.
Art. 11. Fica ressalvado o direito adquirido dos trabalhadores que, em 5 de outubro de 1988, já tinham o direito à estabilidade no emprego, nos termos do Capítulo V do Título IV da
CLT.
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Art. 12. Ocorrendo rescisão do contrato de trabalho, para
a qual não tenha o trabalhador dado causa, fica assegurado, na
forma do disposto nos arts. 477 a 486 e 497 da CLT, o direito à
indenização relativa ao tempo de serviço anterior a 5 de outubro
de 1988, que não tenha sido objeto de opção.
Art. 13. No caso de rescisão ou extinção do contrato de
trabalho de empregado que conte tempo de serviço anterior a 5
de outubro de 1988 na qualidade de não-optante, o empregador
poderá levantar o saldo da respectiva conta individualizada,
mediante:
I - comprovação do pagamento da indenização devida,
quando for o caso; ou
II - autorização do Instituto Nacional de Seguro Social
(INSS), quando não houver indenização a ser paga ou houver
decorrido o prazo prescricional para reclamação de direitos por
parte do trabalhador.
Parágrafo único. Nas hipóteses previstas neste artigo. os
recursos serão liberados no prazo de cinco dias úteis, contado
da apresentação do comprovante de pagamento da indenização
ou da autorização conferida pelo INSS.
Art. 14. No caso de contrato a termo, a rescisão antecipada, sem justa causa ou com culpa recíproca, equipara-se às hipóteses previstas nos §§ I? e 2? do art. 9?, respectivamente. sem
prejuízo do disposto no art. 479 da CLT.
Art. 15. Ocorrendo rescisão do contrato de trabalho, pelo
empregador, por justa causa, o trabalhador demitido somente
terá direito ao saque de sua conta vinculada nas hipóteses previstas nos incisos III a VIII do art. 35.
Art. 16. Equipara-se a extinção normal do contrato a termo o término do mandato do diretor não empregado (arts. 7? e
8?) não reconduzido.
CAPITULO IV
Das Contas
Art. 17. As importâncias creditadas nas contas vinculadas
em nome dos trabalhadores são impenhoráveis.
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Art. 18. O saldo das contas vinculadas é garantido pelo
Governo Federal, podendo ser instituído seguro especial para
esse fim.
Art. 19. Os depósitos efetuados nas contas vinculadas serão corrigidos monetariamente com base nos parâmetros fixados para atualização dos saldos dos depósitos de poupança e capitalizarão juros de três por cento ao ano.
§ I? A correção monetária e os juros correrão à conta do
FGTS.
§ 2? Para as contas vinculadas dos trabalhadores optantes, existentes em 22 de setembro de 1971, a capitalização dos
juros dos depósitos continuará a ser feita levando-se em conta o
período de permanência na mesma empresa, na seguinte progressão:
a) três por cento, durante os dois primeiros anos;
b) quatro por cento, do terceiro ao quinto ano;
c) cinco por cento, do sexto ao décimo ano;

d) seis por cento, a partir do décimo primeiro ano.
§ 3? O disposto no parágrafo precedente deixará de ser
aplicado quando o trabalhador mudar de empresa, hipótese em
que a capitalização dos juros passará a ser feita à taxa de três
por cento ao ano.
Art. 20. O crédito da atualização monetária e dos juros será efetuado na conta do trabalhador:
I - no primeiro dia útil de cada mês, com base no saldo
existente no primeiro dia útil do mês anterior, até que ocorra a
centralização das contas na CEF; e
II - no dia 10 de cada mês, com base no saldo existente no
dia 10 do mês anterior, após a centralização prevista neste artigo.
§ I? O saldo existente no mês anterior será utilizado como
base para o cálculo dos juros e da atualização monetária após a
dedução dos saques ocorridos no período, exceto os efetuados
no dia do crédito.
§ 2? Caso no dia 10 não haja expediente bancário,
considerar-se-á o primeiro dia útil subseqüente, tanto para a
realização do crédito quanto para a definição do saldo-base.
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Art. 21. Até o dia 14 de maio de 1991, a CEF assumira o
controle de todas as contas vinculadas, passando os demais estabelecimentos bancários, findo esse prazo, à condição de agentes recebedores e pagadores do FGTS, mediante recebimento de
tarifa a ser fixada pelo Conselho Curador.
§ I? Até que a CEF implemente as disposições deste artigo, a conta vinculada continuará sendo aberta em nome do trabalhador, em estabelecimento bancário escolhido pelo empregador.
§ 2? Verificando-se mudança de emprego, a conta vinculada será transferida para o estabelecimento bancário da escolha
do novo empregador.
Art. 22. A partir do segundo mês após a centralização das
contas na CEF, fica assegurado ao trabalhador o direito de receber, bimestralmente, extrato informativo da conta vinculada.
Parágrafo único. A qualquer tempo a CEF, mediante solicitação, fornecerá ao trabalhador informações sobre sua conta
vinculada.
Art. 23. O banco depositário é responsável pelos lançamentos efetuados nas contas vinculadas durante o período em
que estiverem sob sua administração.
Art. 24. Por ocasião da centralização na CEF, caberá ao
banco depositário emitir o último extrato das contas vinculadas
sob sua responsabilidade, que deverá conter, inclusive, o registro dos valores transferidos e a discriminação dos depósitos efetnados na vigência do último contrato de trabalho.
Art. 25. Após a centralização das contas na CEF o saldo
de conta não individualizada e de conta vinculada sem depósito
há mais de cinco anos será incorporado ao patrimônio do
FGTS, resguardado o direito do beneficiário de reclamar, a
qualquer tempo, a reposição do valor transferido, mediante
comprovação de ter a conta existido.
Art. 26. A empresa anotará na Carteira de Trabalho e Previdência Social o nome e endereço da agência do banco depositário.
Parágrafo único. Após a centralização das contas na CEF,
a empresa ficará desobrigada da anotação de que trata este artigo.
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 182(6, t.2):3861-4287, nov./dez. 1990.

3927
CAPÍTULO V
Dos Depósitos
Art. 27. O empregador, ainda que entidade filantrópica, é
obrigado a depositar, até o dia 7 de cada mês, em conta bancária vinculada, a importância correspondente a oito por cento de
remuneração paga ou devida no mês anterior, a cada trabalhador, incluídas as parcelas de que tratam os arts. 457 e 458 da
CLT e a gratificação de Natal a que se refere a Lei n? 4.090 1231,
de 13 de julho de 1962, com as modificações da Lei n:' 4.749 (24 ) ,
de 12 de agosto de 1965.
Parágrafo único. Não integram a base de cálculo para incidência do percentual de que trata este artigo:
a) a contribuição do empregador para o Vale-Transporte
(Decreto n? 95.247 1251, de 17 de novembro de 1987); e
b) os gastos efetuados com bolsas de aprendizagem (Lei n?
8.0691261, de 13 de julho de 1990, art. 64).
Art. 28. O depósito na conta vinculada do FGTS é obrigatório também nos casos de interrupção do contrato de trabalho
prevista em lei, tais como:
I

II
III
IV
V

prestação de serviço militar;

licença para tratamento de saúde de até quinze dias;
licença por acidente de trabalho;
licença à gestante; e
licença-paternidade.

Parágrafo único.

Na hipótese deste artigo, a base de cálcu-

lo será revista sempre que ocorrer aumento geral na empresa ou
na categoria profissional a que pertencer o trabalhador.

Art. 29. O depósito a que se refere o art. 27 é devido, ainda, quando o empregado passar a exercer cargo de diretoria, gerência ou outro de confiança imediata do empregador.
(23) Coleção das Leis. Brasília. (5):45, jul./set. 1962.
(24) Coleção das Leis. Brasília, (5):139, jul./set. 1965.
(25) Coleção das Leis. Brasília, (8):25. out./dez. 1987.

(26) Coleção das Leis. Brasília, 182(4):2379, jul.Zago. 1990.
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Art. 30.

O empregador que não realizar os depósitos pre-

vistos no prazo fixado no art. 27 sujeitar-se-á às obrigações e
sanções previstas nos arts. 50 e 52 e responderá:
I - pela atualização monetária da importância correspon-

dente; e
11 - pelos juros de mora de um por cento ao mês e multa
de vinte por cento, incidentes sobre o valor atualizado.
§ I? A atualização monetária será cobrada por dia de atraso, tomando-se por base os índices de variação do Bônus do Tesouro Nacional Fiscal (BTN Fiscal) ou, na falta deste, do titulo
que vier a sucedê-lo, ou, ainda, a critério do Conselho Curador,
por outro indicador da inflação diária.
§ 2? Se o débito for pago até o último dia útil do mês em
que o depósito deveria ter sido efetuado, a multa será reduzida
para dez por cento.
§ 3? O disposto neste artigo se aplica aos depósitos decorrentes de determinação judicial.
Art. 31. Até a centralização das contas na CEF, a apropriação na conta vinculada, para fins de atualização monetária
e capitalização de juros, será feita:
I - no primeiro dia útil do mês subseqüente, quando o
depósito ocorrer no próprio mês em que se tornou devido;
II - no primeiro dia útil do mês do depósito, quando este
ocorrer no mês subseqüente àquele em que se tornou devido; e
III - no primeiro dia útil do mês do depósito, quando este
ocorrer a partir do segundo mês subseqüente ao em que se tornou devido, atualizado monetariamente e acrescido de juros.
contados da data em que a apropriação deveria ter sido feita.
Art. 32. Os depósitos relativos ao FGTS, efetuados na rede bancária, serão transferidos à CEF no segundo dia útil subseqüente à data em que tenham sido efetuados.
Art. 33. Os empregadores deverão comunicar mensalmente
aos trabalhadores os valores recolhidos ao FGTS e repassarlhes todas as informações recebidas da CEF ou dos bancos depositários sobre as respectivas contas vinculadas.
Art. 34. Os depósitos em conta vinculada constituirão despesas dedutíveis do lucro operacional dos empregadores e as
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 182(6, t.2):3861-4287, nov./dez. 1990.
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importâncias levantadas a seu favor, receita tributável (Lei n?
8.0361271, de 11 de maio de 1990).
CAPÍTULO VI
Dos Saques
Art. 35. A conta vinculada do trabalhador no FGTS poderá ser movimentada nas seguintes situações:
I - despedida sem justa causa, inclusive a indireta, de
culpa recíproca e por força maior, comprovada com o pagamento dos valores de que tratam os §§ I? e 2? do art. 9?;
11 - extinção da empresa, fechamento de quaisquer de
seus estabelecimentos, filiais ou agências, supressão de parte de
suas atividades, ou, ainda, falecimento do empregador individual, sempre que qualquer dessas ocorrências implique rescisão
do contrato de trabalho, comprovada por declaração escrita da
empresa, suprida, quando for o caso, por decisão judicial transitada em julgado;
UI
aposentadoria concedida pela Previdência Social;
IV - falecimento do trabalhador;
V - pagamento de parte das prestações decorrentes de
financiamento habitacional concedido no âmbito do Sistema Financeiro da Habitação (SFH), desde que:
a) o mutuário conte com o mínimo de três anos de trabalho
sob o regime do FGTS, na mesma empresa ou em empresas diferentes;
b) o valor bloqueado seja utilizado, no mínimo, durante o
prazo de doze meses; e
c) o valor de cada parcela a ser movimentada não exceda a
oitenta por cento do montante da prestação;
VI - liquidação ou amortização extraordinária do saldo
devedor de financiamento imobiliário concedido no âmbito do
SFH, desde que haja interstício mínimo de dois anos para cada
movimentação, sem prejuízo de outras condições estabelecidas
pelo Conselho Curador;
(27) Coleção das Leis. Brasília, 182(3):1738, maio/jun. 1990.
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VII - pagamento total ou parcial do preço de aqursiçao
de moradia própria, observadas as seguintes condições:
a) conte o mutuário com o mínimo de três anos de trabalho
sob o regime do FGTS, na mesma empresa ou empresas diferentes; e
b) seja a operação financiada pelo SFH ou, se realizada fora do Sistema, preencha os requisitos para ser por ele financiada;
VIII - quando permanecer três anos ininterruptos, a partir de 14 de maio de 1990, sem crédito de depósitos;

IX - extinção normal do contrato a termo, inclusive o
dos trabalhadores temporários regidos pela Lei n? 6.019 (28) , de
1974; e
X - suspensão do trabalho avulso por período igualou
superior a noventa dias.
§ I? OS depósitos em conta vinculada em nome de aposentado, em razão de novo vínculo empregatício, poderão ser sacados também no caso de rescisão do contrato de trabalho a seu
pedido.
§ 2? Nas hipóteses previstas nos incisos I e H, o trabalhador somente poderá sacar os valores relativos ao último contrato de trabalho.
§ 3? O Conselho Curador disciplinará o disposto no inciso
V, visando a beneficiar os trabalhadores de baixa renda e a preservar o equilíbrio financeiro do FGTS.
Art. 36. O saque poderá ser efetuado mediante:
I - apresentação do recibo de quitação das verbas rescisórias, nos casos dos incisos I e 11 do artigo precedente;
II - apresentação de documento expedido pelo Instituto
N acionai do Seguro Social (INSS) que:
a) declare a condição de inativo, no caso de aposentadoria;
ou
b) contenha a identificação e a data de nascimento de cada
dependente, no caso de falecimento do trabalhador;

(28) Coleção das Leis. Brasília, (1):20, jan./mar. 1974.
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IH - requerimento dirigido ao agente financeiro, nas hipóteses dos incisos V e VI, ou ao banco arrecadador, nos casos
dos incisos VU e VIU, todos do artigo anterior;
IV - apresentação de cópia do instrumento contratual, no
caso de contrato a termo;
V - declaração do sindicato representativo da categoria
profissional, no caso de suspensão do trabalho avulso por período igualou superior a noventa dias; e
VI - comprovação da rescisão e da sua condição de aposentado, no caso do § I? do artigo precedente.
Art. 37. O saque de recursos na conta vinculada incluirá,
obrigatoriamente, os valores nela depositados no mês do evento, mesmo que ainda não tenham sido creditados.
Art. 38. O saldo da conta vinculada do trabalhador que
vier a falecer será pago a seu dependente, para esse fim habilitado perante a Previdência Social, independentemente de autorização judicial.
§ I? Havendo mais de um dependente habilitado, o pagamento será feito de acordo com os critérios adotados pela Previdência Social para a concessão de pensão por morte.
§ 2? As quotas atribuídas a menores ficarão depositadas
em caderneta de poupança e, salvo autorização judicial, só serão disponíveis após o menor completar dezoito anos.
§ 3? Na falta de dependentes, farão jus ao recebimento do
saldo da conta vinculada os sucessores do trabalhador, na forma prevista no Código Civil, indicados em alvará judicial, expedido a requerimento do interessado, independentemente de inventário ou arrolamento.

Art. 39. O direito de utilizar os recursos creditados em
conta vinculada em nome do trabalhador não poderá ser exercido simultaneamente para a aquisição de mais de um imóvel.
Art. 40. O imóvel, adquirido com a utilização do FGTS,
somente poderá ser objeto de outra operação com recursos do
fundo na forma que vier a ser disciplinada pelo Conselho Curador.
Art. 41. A solicitação de saque da conta vinculada será
atendida no prazo de cinco dias úteis, quando o documento for
Cal. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 182(6, t.2):3861-4287, nov./dez. 1990.
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entregue na agência onde o empregador tenha efetuado o depósito do FGTS.
§ I? Compete à CEF expedir instruções fixando prazo para os casos em que a entrega do documento não ocorra na agência mantenedora a conta ou quando o sacador solicitar que o saque seja liberado em outra agência, ou, ainda, quando o sacador
optar pelo saque após o crédito de juros e atualização monetária
relativos ao mês em que se verificar o pedido.
§ 2? Decorrido o prazo, sobre o valor do saque incidirá
atualização monetária com base nos índices de variação do BTN
Fiscal, ou outro que vier a sucedê-lo, ou, ainda, a critério do
Conselho Curador, por outro indicador da inflação diária.
Art. 42. A movimentação da conta vinculada do FGTS por
menor de dezoito anos dependerá da assistência do responsável
legal.

CAPÍTULO VII
Do Certificado de Regularidade
Art. 43. A regularidade da situação do empregador perante o FGTS será comprovada pelo Certificado de Regularidade
do FGTS, com validade em todo o território nacional, a ser fornecido pela CEF, mediante solicitação.
Art. 44. A apresentação do Certificado de Regularidade do
FGTS é obrigatória para:
I - habilitação em licitação promovida por órgãos da
Administração Pública direta, indireta ou fundacional e por empresas controladas direta ou indiretamente pela União, pelos
Estados, pelo Distrito Federal e pelos Municípios;
II - obtenção de empréstimos ou financiamentos junto a
quaisquer instituições financeiras públicas, por parte de órgãos
e entidades da Administração Pública direta, indireta ou fundacional, bem assim empresas controladas direta ou indiretamente
pela União, pelos Estados, pelo Distrito Federal e pelos Municípios;
lU - obtenção de favores creditícios, isenções, subsídios,
auxílios, outorga ou concessão de serviços ou quaisquer outros
benefícios concedidos por órgão da Administração Pública FeCol. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 182(6, t.2):3861-4287, nov./dez. 1990.
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deral, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, salvo
quando destinados a saldar débitos para com o FGTS;
IV - transferência de domicílio para o exterior; e
V - registro ou arquivamento, nos órgãos competentes,
de alteração ou distrato de contrato social, de estatuto, ou de
qualquer documento que implique modificação na estrutura
jurídica do empregador ou na extinção da empresa.
Art. 45. Para obter o Certificado de Regularidade, o empregador deverá satisfazer as seguintes condições:
I - estar em dia com as obrigações para com o FGTS; e
II - estar em dia com o pagamento de prestação de empréstimos lastreados em recursos do FGTS.
Art. 46. O Certificado de Regularidade terá validade de
até seis meses contados da data da sua emissão.
§ I? No caso de parcelamento de débito, a validade será
de trinta dias.
§ 2?

Havendo antecipação no pagamento de parcelas, o

Certificado terá validade igual ao período correspondente às
prestações antecipadas, observado o prazo máximo de seis meses.

CAPÍTULO VIII
Das Infrações e das Penalidades
Art. 47. Constituem infrações à Lei n? 8.036, de 1990:
I
não depositar mensalmente a parcela referente ao
FGTS;
II
omitir informações sobre a conta vinculada do trabalhador;
III
apresentar informações ao Cadastro Nacional do
Trabalhador, dos trabalhadores beneficiários, com erros ou
omissões;
IV - deixar de computar, para efeito de cálculo dos depósitos do FGTS, parcela componente da remuneração;
V - deixar de efetuar os depósitos com os acréscimos legais, após notificado pela fiscalização.
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 182(6, t.2):3861-4287, nov./dez. 1990.
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Parágrafo UlllCO. Por trabalhador prejudicado o infrator
estará sujeito às seguintes multas:
a) de dois a cinco BTN, nos casos dos incisos H e IH; e
b) de dez a cem BTN, nos casos dos incisos I, IV e V.
Art. 48. Nos casos de fraude, simulação, artifício, ardil,
resistência, embaraço ou desacato à fiscalização, assim como na
reincidência, a multa especificada no artigo anterior será duplicada, sem prejuízo das demais cominações legais.
Art. 49. Os valores das multas, quando não recolhidas no
prazo legal, serão atualizados monetariamente pelo BTN Fiscal
até a data de seu efetivo pagamento.
Art. 50. O empregador em mora para com o FGTS não poderá, sem prejuízo de outras disposições legais (Decreto- Lei n:'
368 1291, de 14 de dezembro de 1968, art. I?):
I - pagar honorário, gratificação, pro labore, ou qualquer
tipo de retribuição ou retirada a seus diretores, sócios, gerentes
ou titulares de firma individual; e
II - distribuir quaisquer lucros, bonificações, dividendos
ou interesses a seus sócios, titulares, acionistas, ou membros de
órgãos dirigentes, fiscais ou consultivos.
Art. 51. O empregador em mora contumaz com o FGTS
não poderá receber qualquer benefício de natureza fiscal, tributária ou financeira, por parte de órgão da União, dos Estados,
do Distrito Federal ou dos Municípios, ou de que estes participem (Decreto-Lei n:' 368, de 1968, art. 2?).
§ I? Considera-se mora contumaz o não pagamento de valores devidos ao FGTS por período igualou superior a três meses, sem motivo grave ou relevante, excluídas as causas pertinentes ao risco do empreendimento.
§ 2? Não se incluem na proibição deste artigo as operações
destinadas à liquidação dos débitos existentes para com o
FGTS, o que deverá ser expressamente consignado em documento firmado pelo responsável legal da empresa, como justificação do crédito.
Art. 52. Pela infração ao disposto nos incisos I e H do art.
50, os diretores, sócios, gerentes, membros de órgãos fiscais ou
(29) Coleção das Leis. Brasília. (7):18, out.Zdez. 1968.
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consultivos, titulares de firma individual ou quaisquer outros
dirigentes de empresa estão sujeitos à pena de detenção de um
mês a um ano (Decreto-Lei n:' 368, de 1968, art. 4?).
Parágrafo único. Apurada a infração prevista neste artigo.
a autoridade competente do INSS representará, sob pena de responsabilidade, ao Ministério Público, para a instauração da
competente ação penal.
Art. 53. Por descumprimento ou inobservância de quaisquer das obrigações que lhe compete como agente arrecadador,
pagador ou mantenedor do cadastro de contas vinculadas, na
forma que vier a ser disciplinada pelo Conselho Curador, fica o
banco depositário sujeito ao pagamento de multa equivalente a
dez por cento do montante da conta do empregado, independentemente das demais cominações legais.

CAPÍTULO IX
Da Fiscalização
Art. 54. Compete ao Ministério do Trabalho e da Previdência Social (MTPS), por intermédio do INSS, exercer a fiscalização do cumprimento do disposto na Lei n? 8.036, de 1990, de
acordo com este regulamento e os arts. 626 a 642 da CLT, especialmente quanto à apuração dos débitos e das infrações praticadas pelos empregadores.
Art. 55. O processo de fiscalização, de autuação e de imposição de multas reger-se-á pelo disposto no Titulo VII da
CLT, respeitado o privílégio do FGTS à prescrição trintenária.
Art. 56. A penalidade de multa será aplicada pelo Gerente
de Atendimento de Relações de Emprego, do INSS, mediante
decisão fundamentada, lançada em processo administrativo, assegurada ampla defesa ao autuado.
Parágrafo único. Na fixação da penalidade a autoridade
administrativa levará em conta as circunstâncias e conseqüências da infração, bem como ser o infrator primário ou reincidente, a sua situação econômico-financeira e os meios ao seu alcance para cumprir a lei.
Art. 57. Quando julgado procedente o recurso interposto
na forma do art. 636 da CLT, os depósitos efetuados para gaCol. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 182(6, t.2):3861·4287, nov.ldez. 1990.
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rantia de instância serão restituídos com os valores atualizados
na forma da lei.
Art. 58. A rede arrecadadora e a CEF deverão prestar ao
MTPS as informações necessárias à fiscalização.

CAPiTULO X
Do Fundo e do seu Exercício Financeiro
Art. 59. O FGTS é constituido pelos saldos das contas
vinculadas e outros recursos a ele incorporados.
Parágrafo único. Constituem recursos incorporados ao
FGTS:
a) eventuais saldos apurados nos termos do art. 68;
b) dotações orçamentárias específicas;
c) resultados de aplicações;
di multas, correção monetária e juros moratórios auferidos; e
e) outras receitas patrimoniais e financeiras.
Art. 60. O exercicio financeiro do FGTS será de 1~ de janeiro a 31 de dezembro.
§ I? No final de cada exercício financeiro será realizado
balanço anual do FGTS.
§ 2? As contas do FGTS serão escrituradas em registros
contábeis próprios.

CAPiTULO XI
Da Aplicação dos Recursos
Art. 61. As aplicações com recursos do FGTS poderão ser
realizadas diretamente pela CEF, pelos demais órgãos integrantes do SFH e pelas entidades para esse fim credenciadas pelo
Banco Central do Brasil como agentes financeiros, exclusivamente segundo critérios fixados pelo Conselho Curador, mediante operações em que sejam assegurados:
I
garantia real;
II - correção monetária igual à das contas vinculadas;
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 182(6. t.2):3861·4287, nov./dez. 1990.
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lU - taxa de juros média mínima, por projeto, de três por
cento ao ano; e
IV - prazo máximo de retorno de vinte e cinco anos.
§ l? A rentabilidade média das aplicações deverá ser suficiente à cobertura de todos os custos incorridos pelo fundo e
ainda à formação de reserva técnica para o atendimento de gastos eventuais não previstos, sendo da CEF o risco de crédito.
§ 2? Os recursos do FGTS deverão ser aplicados em habitação, saneamento básico e infra-estrutura urbana, sem prejuízo
das disponibilidades financeiras que deverão ser mantidas em
volume que satisfaça às condições de liquidez e à remuneração
mínima necessária à preservação do poder aquisitivo da moeda.
§ 3? O programa de aplicações deverá destinar, no mínimo, sessenta por cento para investimentos em habitação popular.
§ 4? O Conselho Curador definirá o conceito de habitação
popular considerando, em especial, a renda das famílias a serem atendidas.
§ 5? Os projetos de saneamento básico e infra-estrutura
urbana, financiados com recursos do FGTS, deverão ser complementares aos programas habitacionais.
§ 6? Nos financiamentos concedidos a pessoa jurídica de
direito público será exigida garantia real ou vinculação de receitas.

Art. 62. O Conselho Curador fixará diretrizes e estabelecerá critérios técnicos para as aplicações dos recursos do
FGTS, de forma que sejam:
I - exigida a participação dos contratantes de financiamentos nos investimentos a serem realizados;
11 - assegurado o cumprimento, por parte dos contratantes, das obrigações decorrentes dos financiamentos obtidos; e
lU - evitadas distorções na aplicação entre as regiões do
País, considerando para tanto a demanda habitacional, a população e outros indicadores sociais.
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 182(6, t.2):3861-4287, nov./dez. 1990.
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CAPÍTULO XII
Do Conselho Curador do FGTS
Art. 63. O FGTS será regido segundo normas e diretrizes
estabelecidas por um Conselho Curador.
Art. 64. Ao Conselho Curador compete:
I - estabelecer as diretrizes e os programas de alocação
de todos os recursos do FGTS, de acordo com os critérios definidos na Lei n? 8.036, de 1990, em consonância com a politica
nacional de desenvolvimento urbano e as políticas setoriais de
habitação popular, saneamento básico e infra-estrutura urbana
estabelecidas pelo Governo Federal;
11 - apreciar e aprovar os programas anuais e plurianuais do FGTS;
lU - acompanhar e avaliar a gestão econômica e financeira dos recursos, bem como os ganhos sociais e o desempenho
dos programas aprovados;
IV - pronunciar-se sobre as contas do FGTS, antes do
seu encaminhamento aos órgãos de controle interno;
V - adotar as providências cabíveis para a correção de
atos do MAS e da CEF, que prejudiquem o desempenho e o
cumprimento das finalidades a que se destinam os recursos do
FGTS;
VI - dirimir dúvidas quanto à aplicação das normas regulamentares, relativas ao FGTS, nas matérias de sua competência;
VII - fixar as normas e valores de remuneração do Agente Operador e dos Agentes Financeiros;
VIII - fixar critérios para o parcelamento de recolhimentos em atraso;
IX - fixar critérios e valor de remuneração da entidade
ou órgão encarregado da fiscalização;
X - divulgar, no Diério Oficial da União, todas as decisões proferidas pelo conselho, bem como as contas do FGTS e
os respectivos pareceres emitidos; e
XI - aprovar seu regimento interno.
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Art. 65. O Conselho Curador do FGTS, presidido pelo Ministro de Estado do Trabalho e da Previdência Social, tem a seguinte composição:
I
Ministro de Estado da Economia, Fazenda e Planejamento;
II
Ministro de Estado da Ação Social;
III
Presidente do Banco Central do Brasil;
IV
Presidente da Caixa Econômica Federal;
V
três representantes dos trabalhadores; e
VI
três representantes dos empregadores.
§ I? Os representantes dos trabalhadores e dos empregadores, bem como os seus suplentes, serão indicados pelas respectivas centrais sindicais e confederações nacionais e nomeados pelo Ministro de Estado do Trabalho e da Previdência Social, com mandato de dois anos, permitida a recondução uma
vez.
§ 2? Os presidentes das entidades referidas nos incisos In
e IV indicarão seus suplentes ao Presidente do Conselho Curador, que os nomeará.
§ 3? O Conselho Curador reunir-se-á ordinariamente, a cada bimestre, mediante convocação de seu Presidente. Esgotado
esse período, não tendo ocorrido convocação, qualquer de seus
membros poderá fazê-la, no prazo de quinze dias. Havendo necessidade, qualquer membro poderá convocar reunião extraordínária, na forma do Regimento Interno.
§ 4? As decisões do Conselho Curador serão tomadas por
maioria simples, com a presença de, no mínimo, sete de seus
membros, tendo o Presidente voto de qualidade.
§ 5? As despesas necessárias para o comparecimento às
reuniões do Conselho Curador constituirão ônus das respectivas
entidades representadas.
§ 6? As ausências ao trabalho dos representantes dos trabalhadores no Conselho Curador, decorrentes das atividades
desse órgão, serão abonadas, computando-se como jornada efetivamente trabalhada para todos os fins e efeitos legais.
§ 7? Competirá ao MTPS proporcionar, ao Conselho Curador, os meios necessários ao exercício de sua competência, para
Colo Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 182(6, t.2):3861~4287, nov./dez. 1990.

3940
o que contará com uma Secretaria Executiva do Conselho Curador do FGTS.
§ 8? Aos membros efetivos do Conselho Curador e aos
seus suplentes, enquanto representantes dos trabalhadores, é
assegurada a estabilidade no emprego, da nomeação até um ano
após o término do mandato, somente podendo ser demitidos por
motivos de falta grave, regularmente comprovada.
§ 9? As funções de membro do Conselho Curador não serão remuneradas, sendo o seu exercício considerado serviço relevante.

CAPÍTULO XIII
Do Gestor da Aplicação do FGTS
Art. 66. Ao Ministério da Ação Social (MAS), na qualidade de gestor da aplicação dos recursos do FGTS, compete:
I - praticar todos os atos necessários à gestão da aplicação do fundo de acordo com as diretrizes e programas estabelecidos pelo Conselho Curador;
II - expedir atos normativos relativos à alocação dos
recursos para implementação dos programas aprovados pelo
Conselho Curador;
III - definir as metas a serem alcançadas nos programas
de habitação popular, saneamento básico e infra-estrutura urbana;
IV - estabelecer os critérios, procedimentos e parâmetros básicos para análise e avaliação dos projetos a serem financiados com os recursos do FGTS;
V - elaborar orçamentos anuais e planos plurianuais de
aplicação dos recursos, discriminando-os por unidade da Federação e submetendo-os até 31 de julho ao Conselo Curador;
VI - acompanhar a execução dos programas de habitação popular, saneamento básico e infra-estrutura urbana, decorrentes de aplicação de recursos do FGTS, implementados pelo
Agente Operador;
VII - eleger as operações, os projetos e as suplementações a serem financiadas com recursos do FGTS, de modo a asCol. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 182(6, t.2):3861-4287, nov.ldez. 1990.
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segurar que a alocação seja feita de acordo com a política nacional de desenvolvimento urbano e as políticas setoriais de habitação popular. saneamento básico e infra-estrutura urbana estabelecidas pelo Governo Federal;
VIU - subsidiar o Conselho Curador com estudos técnicos
necessários ao aprimoramento operacional dos programas de
habitação popular, saneamento básico e infra-estrutura urbana;
IX - apresentar relatórios gerenciais periódicos, com a
finalidade de proporcionar ao Conselho Curador os meios para
avaliar o desempenho dos programas, nos seus aspectos físicos,
econômico-financeiros, sociais e institucionais, e a sua vinculação às diretrizes governamentais;
X - proceder à análise técnica e acompanhar o processo
de análise jurídica e econômico-financeira das operações, dos
projetos e dos pedidos de suplementação; e
XI - submeter à apreciação do Conselho Curador as
contas do FGTS.

CAPÍTULO XIV
Do Agente Operador do FGTS
Art. 67. Cabe à CEF, na qualidade de Agente Operador do
FGTS:
I - centralizar os recursos do FGTS, participar da rede incumbida de sua arrecadação, manter e controlar as contas
vinculadas e emitir regularmente os extratos individuais correspondentes;
11 - definir os procedimentos operacionais necessários
à execução dos programas de habitação popular, saneamento
básico. e infra-estrutura urbana e ao cumprimento das resoluções do Conselho Curador e dos atos normativos do gestor da
aplicação do FGTS;
111 - expedir atos normativos referentes aos procedimentos administrativo-operacionais dos bancos depositários. dos
agentes financeiros, dos empregadores e dos trabalhadores, integrantes do sistema do FGTS;
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 182(6, t.2):3861-4287, nov./dez. 1990.
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IV - elaborar as análises jurídica e econômico-financeira dos projetos de habitação popular, infra-estrutura urbana
e saneamento básico a serem financiados com recursos do
FGTS;
V - encaminhar ao gestor do FGTS os descritivos técnicos, os pareceres conclusivos das análises jurídica e
econômico-financeira, além de outros documentos concernentes
às operações, aos pedidos de suplementação e aos projetos;
VI - avaliar a capacidade econômico-financeira dos
agentes executores de projetos;
VII - conceder os créditos para as operações consideradas viáveis e eleitas, responsabilizando-se pelo acompanhamento da execução e zelando pela correta aplicação dos recursos;
VIII - formalizar convênios com a rede bancária para recebimento e pagamento do FGTS;
IX - celebrar convênios e contratos, visando à aplicação
de recursos do FGTS;

X - elaborar as contas do FGTS, encaminhando-as ao
gestor da aplicação do FGTS;
XI - apresentar relatórios gerenciais periódicos e, sempre que solicitado, outras informações, com a finalidade de proporcionar ao gestor da aplicação do FGTS meios para avaliar o
desempenho dos programas, nos seus aspectos físicos.
econômico-financeiros, sociais e institucionais, e a sua vinculação às diretrizes governamentais;
XII -

implementar os atos emanados do gestor relativos

à alocação e aplicação dos recursos do FGTS, de acordo com as
diretrizes estabelecidas pelo Conselho Curador; e
XIII -

emitir Certificado da Regularidade do FGTS.

Art. 68. Os resultados financeiros auferidos pela CEF, no
período entre o repasse dos bancos e o depósito nas contas vinculadas dos trabalhadores, destínar-se-ão à cobertura das despesas de administração do FGTS e ao pagamento da tarifa aos
bancos depositários, devendo os eventuais saldos ser incorporados ao patrimônio do fundo, nos termos do art. 59, parágrafo
único, alínea a.
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CAPÍTULO XV
Das Disposições Gerais

Art. 69. É competente a Justiça do Trabalho para julgar
os dissídios entre os trabalhadores e os empregadores, decorrentes da aplicação da Lei n:' 8.036, de 1990, mesmo quando a
União e a CEF figurarem como litisconsortes.
Parágrafo único. Nas reclamatórias trabalhistas que objetivem o ressarcimento de parcelas relativas ao FGTS, ou que.
direta ou indiretamente, impliquem essa obrigação, o juiz determinará que a empresa sucumbente proceda ao recolhimento
imediato das importâncias devidas a tal título.
Art. 70. Poderá o próprio trabalhador, seus dependentes e
sucessores, ou, ainda, o sindicato a que estiver vinculado, acionar diretamente a empresa para compeli-la a efetuar o depósito
das importâncias devidas nos termos da Lei n? 8.036, de 1990.
Parágrafo único. A União e a CEF deverão ser notificadas
da propositura da reclamação.
Art. 71. São isentos de tributos federais os atos e operações necessários à aplicação da Lei n:' 8.036, de 1990, quando
praticados pela CEF, pelos trabalhadores e seus dependentes
ou sucessores, pelos empregadores e pelos estabelecimentos
bancários.
Parágrafo único. Aplica-se o disposto neste artigo às importâncias devidas, nos termos da Lei n? 8.036, de 1990, aos trabalhadores e seus dependentes ou sucessores.

Art. 72. É facultado à entidade sindical representar os trabalhadores junto ao empregador, ao banco depositário ou à
CEF, para obtenção de informações relativas ao FGTS.
Art. 73. É facultado ao empregador desobrigar-se da responsabilidade da indenização relativa ao termo de serviço anterior à opção, depositando na conta vinculada do trabalhador,
até o último dia útil do mês previsto em lei para o pagamento
de salário, o valor correspondente à indenização, aplicando-se
ao depósito, no que couber, as disposições da Lei n? 8.036, de
1990, e deste regulamento.
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CAPÍTULO XVI
Das Disposições Finais e Trasitórias

Art. 74. O MAS, a CEF e o Conselho Curador serão responsáveis pelo fiel cumprimento e observância dos critérios estabelecidos na Lei n:' 8.036, de 1990, e neste regulamento.
Art. 75. O Conselho Curador expedirá os atos necessários
para que seja resguardada a integridade dos direitos do trabalhador, notadamente no que se refere à atualização dos respectivos créditos e à exata informação, quando da centralização das
contas do FGTS na CEF.
Art. 76. Os trabalhadores admitidos a termo e os temporários, cujos contratos se extinguiram durante a vigência da Lei
n? 7.839, de 12 de outubro de 1989, poderão movimentar suas
contas vinculadas relativas a esses contratos, cabendo aos então empregadores fornecer os documentos necessários para o levantamento dos respectivos valores.
Art. 77. O disposto no art. 7? se aplica aos diretores nãoempregados das autarquias em regime especial e fundações sob
supervisão ministerial [Lei n? 6.919, de 1981).
Art. 78. O MAS e a CEF deverão dar pleno cumprimento
aos programas anuais em andamento, aprovados pelo Conselho
Curador, sendo que eventuais alterações somente poderão ser
processadas mediante prévia anuência daquele colegiado.
Art. 79. Até que se cumpra o disposto no art. 29 do Ato
das
Disposições
Constitucionais
Transitórias,
cabe
à
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional promover a execução
judicial dos créditos da União decorrentes da aplicação de penaIidades previstas na Lei n? 8.036, de 1990.
DECRETO N? 99.685, DE 9 DE NOVEMBRO DE 1990
Dispõe sobre as exportações e importações de açúcar, álcool. mel rico e mel
residual.

O VICE-PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no exercício do
cargo de PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que lhe confere o art. 84, incisos IV e VI, da Constituição,
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e tendo em vista o disposto no art. I? da Medida Provisória n?
262, de 9 de novembro de 1990,

DECRETA:
Art. 1? A emissão de Guias de Exportação ou de Importação, ou documentos de efeito equivalente, nas operações com
açúcar, álcool, mel rico e mel residual, pelo Departamento de
Comércio Exterior do Ministério da Economia, Fazenda e Planejamento, ou por sua delegação, sujeita-se, conforme o caso à
declaração de disponibilidade de excedente exportável ou de déficit de produção nacional, fornecida pela Secretaria do Desenvolvimento Regional da Presidência da República, em função do
Pláno de Safra anual.
Art. 2? Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 3? Revogam-se as disposições em contrário.
Brasília, 9 de dezembro de 1990; 169? da Independência e
102? da República.

ITAMAR FRANCO
Zélia M. Cardoso de Mello
DECRETO N? 99.686, DE 13 DE NOVEMBRO DE 1990
Abre ao Orçamento Fiscal da União,
em favor do Ministério da Agricultura e Reforma Agrária, crédito suplementar no valor de Cr$809. 031.000,00, para reforço de dotações consignadas no vigente orçamento.

O VICE-PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no exercício do
cargo de PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e da
autorização contida no art. 7? da Lei n? 8.083, de 19 de outubro
de 1990,
DECRETA:
Art. 1? Fica aberto ao Orçamento Fiscal da União (Lei n?
7.999, de 31 de janeiro de 1990), em favor do Ministério da AgríCol. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 182(6, t.2):3861-4287, nov.ldez. 1990.
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cultura e Reforma Agrária, crédito suplementar no valor de
Cr$809.031.000,00 (oitocentos e nove milhões, trinta e um mil
cruzeiros), para atender à programação indicada no Anexo I
deste decreto.
Art. 2? Os recursos necessários à execução do disposto no
artigo anterior são provenientes do excesso de arrecadação de
recursos do Tesouro Nacional, nos termos do artigo 7?, inciso I,
da Lei n:' 8.083, de 19 de outubro de 1990.
Art. 3? Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 3? Revogam-se as disposições em contrário.
Brasília, 13 de dezembro de 1990; 169? da Independência e
102? da República.

IT AMAR FRANCO
Zélia M. Cardoso de Mello

o anexo está publicado no DO

de 14.11.1990. pág. 21672.

DECRETO N? 99.687, DE 13 DE NOVEMBRO DE 1990
Abre ao Ministério da Economia, Fazenda e Planejamento, crédito suplementar
no valor de Cr$40. 000.000,00, para reforço
de dotação consignada no vigente orçamento.

O VICE-PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no exercício do
cargo de PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e da
autorização contida no art. 11, inciso I, alínea b da Lei n? 7.999,
de 31 de janeiro de 1990, combinado com o art. 10 da Lei n:'
8.083, de 19 de outubro de 1990,
DECRETA;
Art. I? Fica aberto ao Ministério da Economia, Fazenda e
Planejamento, crédito suplementar no valor de Cr$40.000.000,00
(quarenta milhões de cruzeiros), para atender à programação indicada no Anexo I deste decreto.
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Art. 2? Os recursos necessários à execução do disposto no
artigo anterior decorrerão da anulação parcial da dotação indicada no Anexo II deste decreto e no montante especificado.
Art. 3? Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 4? Revogam-se as disposições em contrário.
Brasília, 13 de dezembro de 1990; 169? da Independência e
102? da República.

ITAMAR FRANCO
Zélia M. Cardoso de Mello

o anexo está publicado no

DO de 14.11.1990, págs. 21672/21673.

DECRETO N? 99.688, DE 13 DE NOVEMBRO DE 1990
Abre ao Ministério da Agricultura e
Reforma Agrária, em favor do Instituto
Nacional de Colonização e Reforma Agrária, crédito suplementar no valor de
Cr$102.1l3.000,OO, para reforço de dotações
consignadas no vigente orçamento.

O VICE-PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no exercício do
cargo de PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe confere o art. 84, inciso IV, da Constituição. e da
autorização contida no art. 11, inciso I, alínea b, da Lei n?
7.999, de 31 de janeiro de 1990.
DECRETA:
Art. 1? Fica aberto ao Ministério da Agricultura e Reforma Agrária. em favor do Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária. crédito suplementar no valor de Cr$102.113.000,00
(cento e dois milhões, cento e treze mil cruzeiros), para atender à
programação indicada no Anexo I deste decreto.
Art. 2? Os recursos necessários à execução do disposto no
artigo anterior decorrerão da anulação parcial das dotações indicadas no Anexo II d'este decreto. no montante especificado.
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Art. 3?

Este Decreto entra em vigor na data de sua publ i-

cação.

Art. 4? Revogam-se as disposições em contrário.
Brasília, 13 de novembro de 1990; 169? da Independência e
102 da República,
ITAMAR FRANCO
Zélia M. Cardoso de Mello
Os anexos estão publicados no DO de 14.11.1990, pág. 21673.

DECRETO W 99.689, DE 13 DE NOVEMBRO DE 1990
Abre à Justiça Federal, em favor do
Tribunal Regional Federal da 2~ Região,
crédito
suplementar
no
vaior
de
Cr$lB.370.000,OO, para reforço de dotações
consignadas no vigente orçamento.

O VICE-PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no exercício do
cargo de PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e da
autorização contida no art. 11. inciso I, alínea b, da Lei n?
7.999, de 31 de janeiro de 1990,
DECRETA;
Art. I? Fica aberto à Justiça Federal, em favor do Tribunal Regional Federal da 2~ Região, crédito suplementar no valor
de Cr$18.370.000,00 (dezoito milhões, trezentos e setenta míl cruzeiros), para atender à programação indicada no Anexo I deste
decreto.
Art. 2? Os recursos necessários à execução do disposto no
artigo anterior decorrerão de anulação parcial das dotações indicadas no Anexo II deste decreto, no montante especificado.
Art. I? Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 4? Revogam-se as disposições em contrário.
Brasília, 13 de novembro de 1990; 169~ da Independência e
102? da República.
ITAMAR FRANCO
Zélia M. Cardoso de Mello
Os anexos estão publicados no DO de 14.11.1990, págs. 21673/21674.
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DECRETO N? 99.690, DE 13 DE NOVEMBRO DE 1990
Abre à Justiça Eleitoral, em favor do
Tribunal Superior Eleitoral, crédito suplementar no valor de CrSSO.OOO.OOO;OO, para
reforço de dotação consignada no vigente
orçamento.

O VICE-PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no exercício do
cargo de PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e da
autorização contida no art. 11. inciso I, alínea b, da Lei n?
7.999, de 31 de janeiro de 1990,
DECRETA:
Art. I? Fica aberto à Justiça Eleitoral, em favor do Tribunal Superior Eleitoral, crédito suplementar no valor de
Cr$80.000.000,00 (oitenta milhões de cruzeiros), para atender à
programação indicada no Anexo I deste decreto.
Art. 2? Os recursos necessários à execução do disposto no
artigo anterior decorrerão da anulação parcial da dotação indicada no Anexo II deste decreto, no montante especificado.
Art. 3? Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 4? Revogam-se as disposições em contrário.
Brasília, 13 de novembro de 1990; 169? da Independência e
102? da República.
ITAMAR FRANCO
Zélia M. Cardoso de Mello
Os anexos estão publicados no DO de 14.11.1990, pég. 21674.

DECRETO N? 99.691, DE 13 DE NOVEMBRO DE 1990
Abre ao Ministério da Infra-Estrutura,
em favor da Companhia Brasileira de Trens
Urbanos, crédito suplementar no valor de
CrS220. 009. 000,00, para reforço de doteções
consignadas no vigente orçamento.

O VICE-PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no exercício do
cargo de PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuiCol. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 182(6, t.2):3861-4287, nov./dez. 1990.
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ção que lhe confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e da
autorização contida no art. 7?, inciso IV, da Lei n? 8.083, de 19
de outubro de 1990,
DECRETA:
Art. I? Fica aberto ao Ministério da Infra-Estrutura, em
favor da Companhia Brasileira de Trens Urbanos, crédito suplementar no valor de Cr5220.009.000,00 (duzentos e vinte milhões e nove mil cruzeiros), para atender à programação indicada no Anexo I deste decreto.
Art. 2? Os recursos necessários à execução do disposto no
artigo anterior decorrerão da incorporação de Saldos de
Exercícios Anteriores da entidade da Administração Pública
Federal indireta, na forma do Anexo II deste decreto.
Art. 3? Este decreto entra em vigor na data da sua publicação.

Art. 4? Revogam-se as disposições em contrário.
Brasilia, 13 de novembro de 1990; 169? da Independência e
102? da República.
ITAMAR FRANCO
Zélia M. Cardoso de Mello
Os anexos estão publicados no DO de 14.11.1990, pág. 21674.

DECRETO N? 99.692, DE 13 DE NOVEMBRO DE 1990
Abre ao Orçamento Fiscal da União,
em favor do Ministério da Educação,
crédito
suplementar
no
valor
de
CrS26.661.315.000,OO, para reforço de dota-

ções consignadas no vigente orçamento.

O VICE-PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no exercício do
cargo de PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e da
autorização contida no art. 4? da Lei n? 8.083, de 19 de outubro
de 1990,
DECRETA:
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Art. I? Fica aberto ao Orçamento Fiscal da União (Lei n?
7.99 9, de 31 de janeiro de 1990), em favor do Ministério da Educação, crédito suplementar no valor de Cr$26.661.315.000,00 (vinte e seis bilhões, seiscentos e sessenta e um milhões, trezentos e
quinze mil cruzeiros), para atender à programação indicada no
AnexO I deste decreto.
Art. 2? Os recursos necessários à execução do disposto no
artigo anterior são provenientes do excesso de arrecadação das
receitas do Tesouro Nacional. nos termos do art. 4? da Lei n?
8.083, de 19 de outubro de 1990.
Art. 3? Este decreto entra em vigor na data de sua publicaçãO.
Art. 40 Revogam-se as disposições em contrário.
Brasília, 13 de novembro de 1990; 169? da Independência e
102? da República.
ITAMAR FRANCO
Zélia M. Cardoso de Mello
O anexo está publicado no DO de 14.11.1990, págs . 21675/21680.

DECRETO N? 99.693, DE 13 DE NOVEMBRO DE 1990
Abre 80 Ministério da Saúde, em favor de diversas Unidades Orçamentárias, crédito suplementar no valor de
Cr$613. 056. 000, 00, para reforço de âoteçõee

consignadas no vigente orçamento.

O VICE-PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no exercício do
cargo de PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe confere o art. 84, inciso IV, da Constituição Federal, e da autorização contida no art. 11, inciso I, alínea b, da Lei
n? 7.999, de 31 de janeiro de 1990,
DECRETA:
Art. I? Fica aberto ao Ministério da Saúde, em favor de
diversas Unidades Orçamentárias, crédito suplementar no valor
de Cr$613.056.000,00 (seiscentos e treze milhões, cinqüenta e seis
mil cruzeiros), para atender à programação indicada no Anexo I
deste decreto.
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Art. 2? Os recursos necessários à execução do disposto no
artigo anterior decorrerão da anulação parcial das dotações orçamentárias indicadas no Anexo II deste decreto, no montante
especificado.
Art. 3? Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 4? Revogam-se as disposições em contrário.
Brasília, 13 de novembro de 1990; 169? da Independência e
102? da República.
ITAMAR FRANCO
Zélia M. Cardoso de Mello
Os anexos estão publicados no DO de 14.11.1990, pág. 21681.

DECRETO N? 99.694, DE 16 DE NOVEMBRO DE 1990
Reduz a alíquota do Imposto sobre Produtos Industrializados, incidentes sobre as
aeronaves que especifica.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição
que lhe confere o artigo 84, inciso IV. da Constituição, e tendo
em vista o disposto no artigo 4?, inciso I, do Decreto-Lei n?
1.199, de 27 de dezembro de 1971,
DECRETA:
Art. I? Ficam reduzidas a 0% (zero por cento) as alíquotas
do Imposto sobre Produtos Industrializados incidentes sobre as
mercadorias classificadas sob os Códigos 8802.1, 8802.20.0100,
8802.20.02, 8802.20.9900, 8802.30.0100, 8802.30.02, 8802.30.9900 e
8802.40, da Tabela de Incidência do referido tributo, aprovada
pelo Decreto n? 97.410 (1 ), de 23 de dezembro de 1988.
Art. 2? Este decreto entra em vigor na data de sua
publicação.
Art. 3? Revogam-se as disposições em contrário.
Brasília, 16 de novembro de 1990; 169? da Independência e
102? da República.
FERNANDO COLLOR
Zélia M. Cardoso de Mello
(1) Coleção das Leis. Brasília, (8):735. out.Zdez. 1988.
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DECRETO N? 99.695, DE 19 DE NOVEMBRO DE 1990
Abre à Presidência da República,
em favor de diversas Unidades Orçamentárias, crédito suplementar no valor de
Cr$109. 50S. 000, 00. para reforço de dotações
consígnadas no vigente orçamento.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição
que lhe confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e da autorização contida no art. 11, inciso I, letra b, da Lei n? 7.999, de 31
de janeiro de 1990,
DECRETA:
Art. I? Fica aberto à Presidência da República, em favor
de diversas Unidades Orçamentárias. crédito suplementar no
valor de Cr$109.505.000,00 (cento e nove milhões, quinhentos e
cinco mil cruzeiros), para atender à programação indicada no
Anexo I deste decreto.
Art. 2? Os recursos necessários à execução do disposto no
artigo anterior decorrerão de anulação parcial das dotações indicadas no Anexo II deste decreto, no montante especificado.
Art. 3? Este decreto entra em vigor na data de sua publi-

cação.
Art. 4? Revogam-se as disposições em contrário.
Brasília, 19 de novembro de 1990; 169? da Independência e
102? da República.
FERNANDO COLLOR
Zélia M. Cardoso de Mello

o anexo está publicado no

DO de 20.11.1990, pág. 21992.

DECRETO N? 99.696, DE 19 DE NOVEMBRO DE 1990
Transfere dotações consígnadas a Entidades em Extinção, Dissolução ou Privetização - Lei n:' 8.029190, no valor de
Cr$3.851.913.000,OO, para o Ministério da
Agricultura e Reforma Agrária.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição
que lhe confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e tendo em
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 182(6, t.2):3861-4287, nov./dez. 1990.
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vista o disposto nos §§ 3? e 4?, do art. 27 da Lei n? 8.028, de 12
de abril de 1990,
DECRETA:
Art. I? São apropriadas ao Ministério da Agricultura e
Reforma Agrária, conforme Anexos I e 11, as dotações constantes nos Anexos In e IV deste decreto, no valor de
Cr$3.851.913.000,00 (três bilhões, oitocentos e cinqüenta e um
milhões, novecentos e treze mil cruzeiros), mantida a respectiva
classificação funcional-prograrnática, inclusive os títulos, descritores, metas e objetivos.
Art. 2? Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 3? Revogam-se as disposições em contrário.
Brasília, 19 de novembro de 1990; 169? da Independência e
102? da República.
FERNANDO COLLOR
Zélia M. Cardoso de Mello
Os anexos estão publicados no DO de 20.11.1990, págs. 21992/21993.

DECRETO N? 99.697, DE 19 DE NOVEMBRO DE 1990
Abre aos Orçamentos da União, em favor da Presidência da República, crédito
suplementar no valor de Cr$2.582JJ85.000,OO,

para reforço de dotações consignadas no vigente orçamento.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição
que lhe confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e da autorização contida no art. 7?, da Lei n? 8.083, de 19 de outubro de
1990,
DECRETA:
Art. I? Fica aberto aos Orçamentos da União (Lei n?
7.999, de 31 de janeiro de 1990), em favor da Presidência da República, crédito suplementar no valor de Cr$2.582.085.000,00
(dois bilhões, quinhentos e oitenta e dois milhões, oitenta e cinco mil cruzeiros), para atender às programações indicadas no
Anexo I e n deste decreto.
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília. 182(6, t.2):3861·4287. nov.z'dez. 1990.
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Art. 2? Os recursos necessários à execução do disposto no
artigo anterior decorrerão da incorporação do excesso de arrecadação de recursos diretamente arrecadados de Outras Fontes,

na forma do Anexo In deste decreto.
Art. 3? Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 4?

Revogam-se as disposições em contrário.
Brasília, 19 de novembro de 1990; 169? da Independência e
102? da República.
FERNANDO COLLOR
Zélia M. Cardoso de Mello
Os anexos estão publicados no DO de 20.11.1990, pág. 21994.

DECRETO N? 99.698, DE 19 DE NOVEMBRO DE 1990
Abre 80 Ministério da Infra-Estrutura,
em favor do Departamento Nacional da
Proâuçso Mineral, crédito suplementar no
valor de Cr$85.300.000,OO, para reforço de
dotações consignadas no vigente orçamen-

to.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição
que lhe confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e da autorização contida no art. 7?, inciso I, da Lei n? 8.083, de 19 de outubro de 1990,
DECRETA:
Art. I? Fica aberto ao Ministério da Infra-Estrutura, em
favor do Departamento Nacional da Produção Mineral, crédito
suplementar no valor de Cr$85.300.000,00 (oitenta e cinco milhões e trezentos mil cruzeiros), para atender à programação indicada no Anexo I deste decreto.
Art. 2? Os recursos necessários à execução do disposto no
artigo anterior decorrerão da incorporação de recursos vinculados do Tesouro Nacional.
Art. 3? Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 182(6, t.2):3861-4287, nov./dez. 1990.
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Art. 4? Revogam-se as disposições em contrário.
Brasília, 19 de novembro de 1990; 169? da Independência e
102? da República.
FERNANDO COLLOR
Zélia M. Cardoso de Mello

o anexo está publicado no

DO de 20.11.1990, pág. 21994.

DECRETO N? 99.699, DE 19 DE NOVEMBRO DE 1990
Abre ao Ministério do Exército, em
favor da Secretaria de Economia e Finanças, crédito suplementar no valor de
Cr$1.660.740.000,00, para reforço de dota-

ções consígnadas no vigente orçamento.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição
que lhe confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e da autorização contida no art. 7?, inciso IH, da Lei n? 8.083, de 19 de outubro de 1990,
DECRETA;
Art. I? Fica aberto ao Ministério do Exército, em favor da
Secretaria de Economia e Finanças, crédito suplementar no valor de Cr$1.660.740.000,00 (um bilhão, seiscentos e sessenta milhões, setecentos e quarenta mil cruzeiros), para atender à programação indicada no Anexo I deste decreto.
Art. 2? Os recursos necessários à execução do disposto no
artigo anterior decorrerão da incorporação de recursos provenientes de convênios celebrados entre órgãos federais, na forma do Anexo H deste decreto.
Art. 3? Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 4? Revogam-se as disposições em contrário.
Brasília, 19 de novembro de 1990; 169? da Independência e
102? da República.
FERNANDO COLLOR
Zélia M. Cardoso de Mello
Os anexos estão publicados no DO de 20.11.1990, pág. 21995.
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 182(6, t.2):3861-4287, nov./dez. 1990.
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DECRETO N? 99.700, DE 20 DE NOVEMBRO DE 1990
Dispõe sobre a execução no Brasil do
Décimo Segundo Protocolo Adicional ao
Acordo de Complementação Econômica entre o Brasil e o Uruguai (Acordo n? 2).

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, usando da atribuição
que lhe confere o art. 84, inciso IV, da Constituição,
Considerando que o Tratado de Montevidéu, que criou a
Associação Latino·Americana de Integração (Aladí}, firmado
pelo Brasil em 12 de agosto de 1980 e aprovado pelo Congresso
Nacional, por meio do Decreto Legislativo n? 66, de 16 de novembro de 1981, prevê, no seu art. 7?, a modalidade de Acordo
de Alcance Parcial, e
Considerando que os Plenipotenciários do Brasil e do Uruguai, com base no Tratado de Montevidéu-80, assinaram, em 10
de agosto de 1990, em Montevidéu, o Décimo Segundo Protocolo
Adicional ao Acordo de Complementação Econômica, entre o
Brasil e o Uruguai (Acordo n? 2),
DECRETA:
Art. I? O Décimo Segundo Protocolo Adicional ao Acordo
de Complementação Econômica, entre o Brasil e o Uruguai (A·
corda n~ 2), apenso por cópia ao presente decreto, será executado e cumprido tão inteiramente como nele se contém, inclusive
quanto à sua vigência.
Art. 2? Este decreto entra em vigor na data de sua puhlicação.

Brasilia, 20 de novembro de 1990; 169? da Independência e
102? da República.
FERNANDO COLLOR
Francisco Rezek
O texto do acordo está publicado no DO de 21.11.1990, pág , 2211.

DECRETO N? 99.701, DE 20 DE NOVEMBRO DE 1990
Dispõe sobre a execução do Quinto Protocolo Adicional ao Acordo de Alcance Parcial de Complementação Econômica, entre
o Brasil e a Argentina (Acordo n? 7).
CoL Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 182(6, t.2):3861-4287, nov.Zdea. 1990.
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o PRESIDENTE DA REPÚBLICA, usando da atribuição
que lhe confere o art. 84, inciso IV, da Constituição,
Considerando que o Tratado de Montevidéu, que criou a
Associação Latino-Americana de Integração (Aladí), firmado
pelo Brasil em 12 de agosto de 1980 e aprovado pelo Congresso
Nacional, por meio do Decreto Legislativo n? 66, de 16 de novembro de 1981, prevê, no seu art. 7?, a modalidade de Acordo
de Alcance Parcial e,
Considerando que os Plenipotenciários do Brasil e da Argentina. com base no Tratado de Montevidéu-Sê, assinaram, a
24 de agosto de 1990, em Montevidéu, o Quinto Protocolo Adicional ao Acordo de Alcance Parcial de Complementação Econômíca, entre o Brasil e a Argentina (Acordo n? 7).
DECRETA:
Art. I? O Quinto Protocolo Adicional ao Acordo de Alcance Parcial de Complementação Econômica, entre o Brasil e a
Argentina (Acordo n? 7), apenso por cópia ao presente decreto,
será executado e cumprido tão inteiramente como nele se contêm, inclusive quanto à sua vigência.
Art. 2? Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Brasília, 20 de novembro de 1990; 169? da Independência e
102? da República.
FERNANDO COLLOR
Francisco Rezek
O texto do acordo está publicado no DO de 21.11.1990, págs. 22117/22123.

DECRETO N? 99.702, DE 20 DE NOVEMBRO DE 1990
Promulga o Acordo de Cooperação Oultural, Educacional e Científica, entre a República Federativa do Brasil e República
da Finlândia.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, usando das atribuições que lhe confere o art. 84, inciso VIII, da Constituição e
Considerando que o Congresso N acionai aprovou, pelo Decreto Legislativo n? 21, de 23 de agosto de 1990, o Acordo de
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 182(6, t.2):3861-4287. nov./dez. 1990.
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Cooperação Cultural, Educacional e Científica, celebrado entre
a República Federativa do Brasil e a República da Finlândia,
em Helsinque, em 2 de junho de 1988;
Considerando que o referido Acordo entrou em vigor em 29
de setembro de 1990, na forma de seu artigo IV,
DECRETA:
Art. I? O Acordo de Cooperação Cultural, Educacional e
Científica entre o Governo da República Federativa do Brasil e
o Governo da República da Finlândia, apenso por cópia ao presente decreto, será executado e cumprido tão inteiramente como
nele se contém.
Art. 2? Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 3?

Revogam-se as disposições em contrário.
Brasília, 20 de novembro de 1990; 169? da Independência e
102? da República.
FERNANDO COLLOR
Francisco Rezek
O texto do acordo está publicado no DO de 21.11.1990, pág. 22124.

DECRETO N? 99.703, DE 20 DE NOVEMBRO DE 1990
Dispõe sobre a execução no Brasil do
Décimo Terceiro Protocolo Adicional ao
Acordo de Complementação Econômica, entre o Brasil e o Uruguai (Acordo n? 2).

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, usando da atribuição
que lhe confere o art. 84, inciso IV, da Constituição,
Considerando que o Tratado de Montevidéu, que criou a
Associação Latino-Americana de Integração (Aladi), firmado pelo Brasil em 12 de agosto de 1980 e aprovado pelo Congresso
Nacional, por meio do Decreto Legislativo n? 66, de 16 de novembro de 1981, prevê, no seu art. 7?, a modalidade de Acordo
de Alcance Parcial, e
Considerando que os Plenipotenciários do Brasil e do Uruguai, com base no Tratado de Montevidéu-80, assinaram, a 22
de agosto de 1990, em Montevidéu, o Décimo Terceiro Protocolo
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 182(6, t.2):3861-4287, nov.ldez. 1990.
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Adicional ao Acordo de Complementação Econômica, entre o
Brasil e o Uruguai (Acordo n? 2),

DECRETA:
Art. 1? O Décimo Terceiro Protocolo Adicional ao Acordo
de Complementação Econômica, entre o Brasil e o Uruguai (Acordo n? 2), apenso por cópia ao presente decreto, será executado e cumprido tão inteiramente como nele se contém, inclusive
quanto à sua vigência.
Art. 2? Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Brasília, 20 de novembro de 1990; 169? da Independência e
102? da República.
FERNANDO COLLOR
Francisco Rezek
O texto do acordo está publicado no DO de 21.11.1990, pág. 22124.

DECRETO N? 99.704, DE 20 DE NOVEMBRO DE 1990
Dispõe sobre a execução no Brasil do
Acordo sobre Transporte Internacional Terrestre, entre o Brasil, a Argentina. a
Bolívia, o Chile, o Paraguai, o Peru e o
Uruguai.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, usando da atribuição
que lhe confere o art. 84, inciso IV, da Constituição,
Considerando que o Tratado de Montevidéu, que criou a
Associação Latino-Americana de Integração (Aladil, firmado
pelo Brasil, em 12 de agosto de 1980, e aprovado pelo Congresso
Nacional, por meio do Decreto Legislativo n? 66, de 16 de novembro de 1981, prevê, no seu art. 7?, a modalidade de Acordo
de Alcance Parcial, e
Considerando que os Plenipotenciários do Brasil, da Argentina, da Bolivia, do Chile, do Paraguai, do Peru e do Uruguai,
com base no Tratado de Montevidéu-80, assinaram, a 1~_ de janeiro de 1990, em Montevidéu, o Acordo sobre Transporte InterCol. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 182(6, t.2):3861-4287. nov.ldez. 1990.
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nacional Terrestre, entre o Brasil, a Argentina, a Bolívia, o Chile, o Paraguai, o Peru e o Uruguai,
DECRETA:
Art. 1? O Acordo sobre Transporte Internacional Terrestre. entre o Brasil, a Argentina, a Bolívia, o Chile, o Paraguai,
o Peru e o Uruguai, apenso por cópia ao presente decreto, será
executado e cumprido tão inteiramente como nele se contém, inclusive quanto à sua vigência.
Art. 2? Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 20 de novembro de 1990; 169? da Independência e
102? da República.
FERNANDO COLLOR
Francisco Rezek
O texto do acordo está publicado no DO de 21.11.1990, pág. 22139.

DECRETO N? 99.705, DE 20 DE NOVEMBRO DE 1990
Dispõe sobre a execução da Ata de Retificação do Quarto Protocolo Adicional ao
Acordo de Complementação Econômica, entre o Brasil e a Argentina (Acordo n:' 7).

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, usando da atribuição
que lhe confere o art. 84, inciso IV, da Constituição,
Considerando que o Tratado de Montevidéu, que criou a
Associação Latino-Americana de Integração (Aladí), firmado
pelo Brasil em 12 de agosto de 1980 e aprovado pelo Congresso
Nacional, por meio do Decreto Legislativo n? 66, de 16 de novembro de 1981, prevê, no seu art. 7?, a modalidade de Acordo
de Alcance Parcial, e
Considerando que os Plenipotenciários do Brasil, e da Argentina, com base no Tratado de Montevidéu-80, assinaram, a 5
de fevereiro de 1990, em Montevidéu, a Ata de Retificação do
Quarto Protocolo Adicional ao Acordo de Complementação Econômica, entre o Brasil e a Argentina (Acordo n? 7),
DECRETA:
Art. 1? A Ata de Retificação do Quarto Protocolo Adicional ao Acordo de Complementação Econômica entre o Brasil e a
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 182(6, t.2):3861·4287, nov.ldez. 1990.
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Argentina (Acordo n:' 7), apensa por cópia ao presente decreto,
será executada e cumprida tão inteiramente como nela se contém, inclusive quanto à sua vigência.
Art. 2? Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 20 de novembro de 1990; 169? da Independência e
102? da República.
FERNANDO COLLOR
Francisco Rezek
O texto do acordo está publicado no DO de 21.11.1990, págs , 22136/22139.

DECRETO N? 99.706, DE 20 DE NOVEMBRO DE 1990
Dispõe sobre a execução da Ata de Retificação do Oitavo Protocolo Adicional ao
Acordo Comercial n? 15, entre o Brasil, a
Argentina e o México.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, usando da atribuição
que lhe confere o art. 84, inciso IV, da Constituição,
Considerando que o Tratado de Montevidéu, que criou a
Associação Latino-Americana de Integração (Aladi), firmado
pelo Brasil em 12 de agosto de 1980 e aprovado pelo Congresso
Nacional, por meio do Decreto Legislativo n? 66, de 16 de novembro de 1981, prevê, no seu art. 7?, a modalidade de Acordo
de Alcance Parcial, e
Considerando que os Plenipotenciários do Brasil, da Argentina e do México, com base no Tratado de Montevidéu-80, assinaram, a 10 de agosto de 1990 em Montevidéu, a Ata de Retificação do Oitavo Protocolo Adicional ao Acordo Comercial n?
15, entre o Brasil, a Argentina e o México.
DECRETA:
Art. I? A Ata de Retificação do Oitavo Protocolo Adicional ao Acordo Comercial n? 15, entre o Brasil, a Argentina e o
México, apensa por cópia ao presente Decreto, será executada e
cumprida tão inteiramente como nela se contém, inclusive quanto a sua vigência.
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 182(6, t.2):3861-4287, nov./dez. 1990.
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Art. 2? Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 20 de novembro de 1990, 169? da Independência e
102 da República.
FERNANDO COLLOR

Francisco Rezek

o texto do

acordo está publicado no DO de 21.11.1990, pág. 22137.

DECRETO N? 99.707, DE 20 DE NOVEMBRO DE 1990
Abre ao Orçamento Fiscal da Uniõo,
em favor do Ministério da Economia, Fezende e Planejamento, crédito suplementar
no valor de Cr$3. 395. 935. 000,00, para reforço de dotações consignadas no vigente
orçamento.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição
que lhe confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e da autorização contida no art. 7?, da Lei n? 8.083, de 19 de outubro de
1990,
DECRETA:
Art. I? Fica aberto ao Orçamento Fiscal da União (Lei n?
7.999, de 31 de janeiro de 1990) em favor de diversas Unidades
Orçamentárias do Ministério da Economia, Fazenda e Planejamento, crédito suplementar no valor de Cr$3.395.935.000,OO (três
bilhões, trezentos e noventa e cinco milhões, novecentos e trinta
e cinco mil cruzeiros), para atender à programação indicada no
Anexo I deste decreto.
Art. 2? Os recursos necessários à execução do disposto no
artigo anterior decorrerão da incorporação do excesso de arrecadação de Recursos de Outras Fontes e de Saldos de Exercícios
Anteriores, na forma do Anexo II deste decreto.
Art. 3? Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília. 182(6, t.2):3861·4287, nov./dez. 1990.
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Art. 4? Revogam·se as disposições em contrário.
Brasília, 20 de novembro de 1990; 169? da Independência e
102? da República.

FERNANDO COLLOR
Zélia M. Cardoso de Mello

o anexo está publicado no DO de

21.11.1990, págs . 22137/22139.

DECRETO N? 99.708, DE 20 DE NOVEMBRO DE 1990
Reintegração de Deieen Magno Pellegrin no cargo de Oficial de Chancelaria do
Quadro Permanente do Ministério das Relações Exteriores.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, usando da atribuição
que lhe confere o artigo 84, inciso IV, da Constituição Federal,
combinado Com o artigo 8? do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, em cumprimento de decisão judicial nos autos da Ação Ordinária no Processo n? 7080913, Seção Judiciária
do Estado do Rio de Janeiro, e o que consta do Processo n?
00660.0001827/90,
DECRETA:

Art. I? Fica reintegrado, no cargo da serre de classes de
Oficial de Chancelaria, Classe A, código SEB-101.17.A, do Quadro Permanente do Ministério das Relações Exteriores, a partir
de 12 de novembro de 1970, o funcionário Dejean Magno Pellegrin.
Art. 2? Os efeitos financeiros decorrentes da presente
reintegração vigoram a partir de 5 de outubro de 1988.
Art. 3? Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 20 de novembro de 1990; 169? da Independência e
102? da República.
FERNANDO COLLOR

Francisco Rezek
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 182(6, t.2):3861-4287, nov.ldez. 1990.
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DECRETO N? 99.709, DE 21 DE NOVEMBRO DE 1990
Dispõe sobre a edminietreçüo dos as·
suntos relativos aos servidores dos extintos
Territórios Federais do Acre, Amapá. Rondônia e Roraima.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição
que lhe confere o art. 84, Inciso IV, da Constituição,
DECRETA:
Art. I? Os assuntos relativos à situação funcional dos servidores dos quadros e tabelas dos extintos Territórios Federais
do Acre, Amapá, Rondônia e Roraima, inclusive inativos e pensionistas, serão administrados pela Secretaria da Administração Federal.
Art. 2? Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 3? Revogam-se as disposições em contrário.
Brasília, 21 de novembro de 1990; 169? da Independência e
102? da República.
FERNANDO COLLOR
Jarbas Passarinho

DECRETO N? 99.710, DE 21 DE NOVEMBRO DE 1990
Promulga a Convenção sobre os Direitos da Criança.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, usando da atribuição
que lhe confere o art. 84, inciso IV. da Constituição, e
Considerando que o Congresso Nacional aprovou, pelo Decreto Legislativo n? 28, de 14 de setembro de 1990, a Convenção
sobre os Direitos da Criança, a qual entrou em vigor internacional em 02 de setembro de 1990, na forma de seu artigo 49, inciso
1;

Considerando que o Governo brasileiro ratificou a referida
Convenção em 24 de setembro de 1990, tendo a mesma entrado
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 182(6. t.2):3861-4287. nov./dez. 1990.
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em vigor para o Brasil em 23 de outubro de 1990, na forma do
seu artigo 49, inciso 2;
DECRETA:
Art. 1~ A Convenção sobre os Direitos da Criança, apensa
por cópia ao presente decreto, será executada e cumprida tão inteiramente como nela se contém.
Art. 2? Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 3? Revogam-se as disposições em contrário.
Brasília, 21 de novembro de 1990; 169? da Independência e
102? da República.
FERNANDO COLLOR

Francisco Rezek
CONVENÇAO SOBRE OS DIREITOS DA CRIANÇA
Preâmbulo
Os Estados Partes da presente Convenção,
Considerando que, de acordo com os princípios proclamados na Carta das Nações Unidas, a liberdade, a justiça e a paz
no mundo se fundamentam no reconhecimento da dignidade inerente e dos direitos iguais e inalienáveis de todos os membros
da família humana;
Tendo em conta que os povos das Nações Unidas reafirmararo na carta sua fé nos direitos fundamentais do homem e na
dignidade e no valor da pessoa humana e que decidiram promover o progresso social e a elevação do nível de vida com mais liberdade;
Reconhecendo que as Nações Unidas proclamaram e acordaram na Declaração Universal dos Direitos Humanos e nos
Pactos Internacionais de Direitos Humanos que toda pessoa
possui todos os direitos e liberdades neles enunciados, sem distinção de qualquer natureza, seja de raça, cor, sexo, idioma,
crença, opinião política ou de outra índole, origem nacional ou
social, posição econômica, nascimento ou qualquer outra condição;
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Recordando que na Declaração Universal dos Direitos Humanos as Nações Unidas proclamaram que a infância tem direito a cuidados e assistência especiais;
Convencidos de que a família, como grupo fundamental da
sociedade e ambiente natural para o crescimento e bem-estar de
todos os seus membros, e em particular das crianças, deve receber a proteção e assistência necessárias a fim de poder assumir
plenamente suas responsabilidades dentro da comunidade;
Reconhecendo que a criança, para o pleno e harmonioso de-

senvolvimento de sua personalidade, deve crescer no seio da
família, em um ambiente de felicidade, amor e compreensão;
Considerando que a criança deve estar plenamente preparada para uma vida independente na sociedade e deve ser educada
de acordo com os ideais proclamados na Cartas das Nações
Unidas, especialmente com espírito de paz, dignidade, tolerância, liberdade, igualdade e solidariedade;
Tendo em conta que a necessidade de proporcionar à criança uma proteção especial foi enunciada na Declaração de Genebra de 1924 sobre os Direitos da Criança e na Declaração dos
Direitos da Criança adotada pela Assembléia Geral em 20 de
novembro de 1959, e reconhecida na Declaração Universal dos
Direitos Humanos, no Pacto Internacional de Direitos Civis e
Políticos (em particular nos Artigos 23 e 24), no Pacto Internacional de Direitos Econômicos, Sociais e Culturais (em particular no Artigo 10) e nos estatutos e instrumentos pertinentes das
Agências Especializadas e das organizações internacionais que
se interessam pelo bem-estar da criança;
Tendo em conta que, conforme assinalado na Declaração
dos Direitos da Criança, «a criança, em virtude de sua falta de
maturidade física e mental, necessita proteção e cuidados especiais, inclusive a devida proteção legal, tanto antes quanto após
seu nascimento»;

Lembrado o estabelecido na Declaração sobre os Princípios Sociais e Jurídicos Relativos à Proteção e ao Bem-Estar das Crianças, especialmente com Referência à Adoção e à
Colocação em Lares de Adoção, nos Planos Nacional e Internacional; as Regras Mínimas das Nações Unidas para a Administração da Justiça Juvenil (Regras de Pequim); e a Declaração
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sobre a Proteção da Mulher e da Criança em Situações de
Emergência ou de Conflito Armado;
Reconhecendo que em todos os países do mundo existem
crianças vivendo sob condições excepcionalmente difíceis e que
essas crianças necessitam consideração especial;
Tomando em devida conta a importância das tradições e
dos valores culturais de cada povo para a proteção e o desenvolvimento harmonioso da criança;
Reconhecendo a importância da cooperação internacional
para a melhoria das condições de vida das crianças em todos os
países, especialmente nos países em desenvolvimento:
Acordam o seguinte:

PARTE I
Artigo 1

Para efeitos da presente Convenção considera-se como
criança todo ser humano com menos de dezoito anos de idade, a
não ser que, em conformidade com a lei aplicável à criança, a
maioridade seja alcançada antes.
Artigo 2

1. Os Estados Partes respeitarão os direitos enunciados na
presente Convenção e assegurarão sua aplicação a cada criança
sujeita à sua jurisdição, sem distinção alguma, independentemente de raça, cor, sexo, idioma, crença, opinião política ou de
outra índole, origem nacional, étnica ou social, posição econômica, deficiências físicas, nascimento ou qualquer outra condição da criança, de seus pais ou de seus representantes legais.
2. Os Estados Partes tomarão todas as medidas apropriadas para assegurar a proteção da criança contra toda forma de
discriminação ou castigo por causa da condição, das atividades,
das opiniões manifestadas ou das crenças de seus pais, representantes legais ou familiares.
Artigo 3

1. Todas as ações relativas às crianças, levadas a efeito
por autoridades administrativas ou órgãos legislativos, devem
considerar, primordialmente, o interesse maior da criança.
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2. Os Estados Partes se comprometem a assegurar à criança a proteção e o cuidado que sejam necessários para seu bemestar, levando em consideração os direitos e deveres de seus
país. tutores ou outras pessoas responsáveis por ela perante a
lei e, com essa finalidade, tomarão todas as medidas legislativas e administrativas adequadas.
3. Os Estados Partes se certificarão de que as instituições,
os serviços e os estabelecimentos encarregados do cuidado ou
da proteção das crianças cumpram com os padrões estabelecidos pelas autoridades competentes, especialmente no que diz
respeito à segurança e à saúde das crianças, ao número e à competência de seu pessoal e à existência de supervisão adequada.

Artigo 4
Os Estados Partes adotarão todas as medidas administrativas, legislativas e de outra índole com vistas à implementação
dos direitos reconhecidos na presente Convenção. Com relação
aos direitos econômicos, sociais e culturais, os Estados Partes
adotarão essas medidas utilizando ao máximo os recursos disponíveis e, quando necessário, dentro de um quadro de cooperação internacional.

Artigo 5
Os Estados Partes respeitarão as responsabilidades. os direitos e os deveres dos pais ou, onde for o caso, dos membros
da família ampliada ou da comunidade, conforme determinem
os costumes locais, dos tutores ou de outras pessoas legalmente
responsáveis, de proporcionar à criança instrução e orientação
adequadas e acordes Com a evolução de sua capacidade no
exercício dos direitos reconhecidos na presente convenção.

Artigo 6
1. Os Estados Partes reconhecem que toda criança tem o
direito inerente à vida.

2. Os Estados Partes assegurarão ao máximo a sobrevivência e o desenvolvimento da criança.
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Artigo 7
1. A criança será registrada imediatamente após seu nascimento e terá direito, desde o momento em que nasce, a um nome, a uma nacionalidade e. na medida do possível, a conhecer
seus pais e a ser cuidada por eles.
2. Os Estados Partes zelarão pela aplicação desses direitos
de acordo com sua legislação nacional e com as obrigações que
tenham assumido em virtude dos instrumentos internacionais
pertinentes, sobretudo se, de outro modo, a criança se tornaria
apátrida.

Artigo 8
1. Os Estados Partes se comprometem a respeitar o direito
da criança de preservar sua identidade, inclusive a nacionalidade, o nome e as relações familiares, de acordo com a lei, sem interferências ilícitas.
2. Quando uma criança se vir privada ilegalmente de algum ou de todos os elementos que configuram sua identidade.
os Estados Partes deverão prestar assistência e .proteção adequadas com vistas a restabelecer rapidamente sua identidade.

Artigo 9
1. Os Estados Partes deverão zelar para que a criança não
seja separada dos pais contra a vontade dos mesmos, exceto
quando, sujeita à revisão judicial. as autoridades competentes
determinarem, em conformidade com a lei e os procedimentos
legais cabíveis, que tal separação é necessária ao interesse
maior da criança. Tal determinação pode ser necessária em casos específicos, por exemplo, nos casos em que a criança sofre
maus tratos ou descuido por parte de seus pais ou quando estes
vivem separados e uma decisão deve ser tomada a, respeito do
local da residência da criança.
2. Caso seja adotado qualquer procedimento em conformidade com o estipulado no parágrafo 1 do presente artigo, todas
as partes interessadas terão a oportunidade de participar e de
manifestar suas opiniões.
3. Os Estados Partes respeitarão o direito da criança que
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mente relações pessoais e contato direto com ambos, a menos
que isso seja contrário ao interesse maior da criança.
4. Quando essa separação ocorrer em virtude de uma medida adotada por um Estado Parte, tal como detenção, prisão,
exílio, deportação ou morte (inclusive falecimento decorrente de
qualquer causa enquanto a pessoa estiver sob a custódia do Estado) de um dos pais da criança, ou de ambos, ou da própria
criança, o Estado Parte, quando solicitado, proporcionará aos
pais, à criança ou, se for o caso, a outro familiar. informações
básicas a respeito do paradeiro do familiar ou familiares ausentes, a não ser que tal procedimento seja prejudicial ao bem-estar
da criança. Os Estados Partes se certificarão, além disso, de
que a apresentação de tal petição não acarrete, por si só, conseqüências adversas para a pessoa ou pessoas interessadas.

Artigo 10
1. De acordo com a obrigação dos Estados Partes estipulada no parágrafo 1 do Artigo 9, toda solicitação apresentada por
uma criança, ou por seus pais, para ingressar ou sair de um Estado Parte com vistas à reunião da família, deverá ser atendida
pelos Estados Partes de forma positiva, humanitária e rápida.
Os Estados Partes assegurarão, ainda, que a apresentação de
tal solicitação não acarretará conseqüências adversas para os
solicitantes ou para seus familiares.

2. A criança cujos pais residam em Estados diferentes terá
o direito de manter, periodicamente, relações pessoais e contato
direto com ambos, exceto em circunstâncias especiais. Para tanto, e de acordo com a obrigação assumida pelos Estados Partes
em virtude do parágrafo 2 do Artigo 9, os Estados Partes respeitarão o direito da criança e de seus pais de sair de qualquer
país, inclusive do próprio, e de ingressar no seu próprio país. O
direito de sair de qualquer país estará sujeito, apenas, às restrições determinadas pela lei que sejam necessárias para proteger
a segurança nacional, a ordem pública, a saúde ou a moral públicas ou os direitos e as liberdades de outras pessoas e que estejam acordes com os demais direitos reconhecidos pela presente convenção.
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Artigo 11

1. Os Estados Partes adotarão medidas a fim de lutar contra a transferência ilegal de crianças para o exterior e a retenção ilícita das mesmas fora do país.
2. Para tanto, aos Estados Partes promoverão a conclusão
de acordos bilaterais ou multilaterais ou a adesão a acordos já
existentes.
Artigo 12

1. Os Estados Partes assegurarão à criança que estiver capacitada a formular seus próprios juízos o direito de expressar
suas opiniões livremente sobre todos os assuntos relacionados
com a criança, levando-se devidamente em consideração essas
opiniões, em função da idade e maturidade da criança.
2. Com tal propósito, se proporcionará à criança, em particular, a oportunidade de ser ouvida em todo processo judicial
ou administrativo que afete a mesma, quer diretamente quer
por intermédio de um representante ou órgão apropriado, em
conformidade com as regras processuais da legislação nacional.
Artigo 13

1. A criança terá direito à liberdade de expressão. Esse direito incluirá a liberdade de procurar, receber e divulgar informações e idéias de todo tipo, independentemente de fronteiras,
de forma oral, escrita ou impressa, por meio das artes ou por
qualquer outro meio escolhido pela criança.
2. O exercício de tal direito poderá estar sujeito a determinadas restrições, que serão unicamente as previstas pela lei e
consideradas necessárias:
a) para o respeito dos direitos ou da reputação dos demais,
ou
b) para a proteção da segurança nacional ou da ordem pública, ou para proteger a saúde e a moral públicas.
Artigo 14

1. Os Estados Partes respeitarão o direito da criança à liberdade de pensamento, de consciência e de crença.
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2. Os Estados Partes respeitarão os direitos e deveres dos
pais e, se for o caso, dos representantes legais, de orientar a

criança com relação ao exercício de seus direitos de maneira
acorde com a evolução de sua capacidade.
3. A liberdade de professar a própria religião ou as próprias crenças estará sujeita. unicamente, às limitações prescritas pela lei e necessárias para proteger a segurança, a ordem, a
moral, a saúde pública ou os direitos e liberdades fundamentais
dos demais.
Artigo 15

1. Os Estados Partes reconhecem os direitos da criança à
liberdade de associação e à liberdade de realizar reuniões. pacíficas.
2. Não serão impostas restrições ao exercício desses direitos, a não ser as estabelecidas em conformidade com a lei e que
sejam necessárias numa sociedade democrática, no interesse da
segurança nacional ou pública, da ordem pública, da proteção à
saúde e à moral públicas ou da proteção aos direitos e liberdades dos demais.
Artigo 16

1. Nenhuma criança será objeto de interferências arbitrárias ou ilegais em sua vida particular, sua família, seu domicílio
ou sua correspondência, nem de atentados ilegais a sua honra e
a sua reputação.

2. A criança tem direito à proteção da lei contra essas interferências ou atentados.
Artigo 17

Os Estados Partes reconhecem a função importante desempenhada pelos meios de comunicação e zelarão para que a criança tenha acesso a informações e materiais procedentes de diversas fontes nacionais e internacionais, especialmente informações e materiais que visem a promover seu bem-estar social espiritual e moral e sua saúde física e mental. Para tanto, os' Estados Partes:
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a) incentivarão os meios de comunicação a difundir informações e materiais de interesse social e cultural para a criança,
de acordo com o espírito do artigo 29;
b) promoverão a cooperação internacional na produção. no
intercâmbio e na divulgação dessas informações e desses matefiais procedentes de diversas fontes culturais, nacionais e internacionais;
c) incentivarão a produção e difusão de livros para críanças;
d) incentivarão os meios de comunicação no sentido de,
particularmente, considerar as necessidades lingüísticas da
criança que pertença a um grupo minoritário ou que seja indígena;
e) promoverão a elaboração de diretrizes apropriadas a fim
de proteger a criança contra toda informação e material prejudiciais ao seu bem-estar, tendo em conta as disposições dos artigos 13 e 18.

Artigo 18

1. Os Estados Partes envidarão os seus melhores esforços
a fim de assegurar o reconhecimento do princípio de que ambos
os pais têm obrigações comuns com relação à educação e ao desenvolvimento da criança. Caberá aos pais ou, quando for o caso, aos representantes legais, a responsabilidade primordial pela educação e pelo desenvolvimento da criança. Sua preocupação fundamental visará ao interesse maior da criança.
2. A fim de garantir e promover os direitos enunciados na
presente convenção, os Estados Partes prestarão assistência
adequada aos pais e aos representantes legais para o desempenho de suas funções no que tange à educação da criança e assegurarão a criação de instituições, instalações e serviços para o
cuidado das crianças.
3. Os Estados Partes adotarão todas as medidas apropriadas a fim de que as crianças cujos pais trabalhem tenham direito a beneficiar-se dos serviços de assistência social e creches a
que fazem jus.
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Artigo 19

1. Os Estados Partes adotarão todas as medidas legislativas, administrativas, sociais e educacionais apropriadas para
proteger a criança contra todas as formas de violência física ou
mental, abuso Ou tratamento negligente, maus tratos ou exploração, inclusive abuso sexual, enquanto a criança estiver sob a
custódia dos pais, do representante legal ou de qualquer outra
pessoa responsável por ela.
2. Essas medidas de proteção deveriam incluir, conforme
apropriado, procedimentos eficazes para a elaboração de programas sociais capazes de proporcionar uma assistência adequada à criança e às pessoas encarregadas de seu cuidado, bem
como para outras formas de prevenção, para a identificação, notificação, transferência a uma instituição. investigação, tratamento e acompanhamento posterior dos casos acima mencionados de maus tratos à criança e. conforme o caso. para a intervenção judiciária.
Artigo 20

1. As crianças privadas temporária ou permanentemente
do seu meio familiar, ou cujo interesse maior exija que não permaneçam nesse meio, terão direito à proteção e assistência especiais do Estado.
2. Os Estados Partes garantirão, de acordo com suas leis
nacionais. cuidados alternativos para essas crianças.
3. Esses cuidados poderiam incluir, inter alia, a colocação
em lares de adoção. a kafalah do direito islâmico, a adoção ou,
caso necessário, a colocação em instituições adequadas de proteção para as crianças. Ao serem consideradas as soluções,
deve-se dar especial atenção à origem étnica, religiosa, cultural
e Iinguist.ica da criança. bem como à conveniência da continuidade de sua educação.
Artigo 21

Os Estados Partes que reconhecem ou permitem o sistema
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dial seja o interesse maior da criança. Dessa forma, atentarão
para que:
a) a adoção da criança seja autorizada apenas pelas autorídades competentes, as quais determinarão, consoante as leis e
os procedimentos cabíveis e com base em todas as informações
pertinentes e fidedignas, que a adoção é admissível em vista da
situação jurídica da criança com relação a seus pais. parentes e
representantes legais e que, caso solicitado, as pessoas interessadas tenham dado, com conhecimento de causa, seu consentimento à adoção, com base no assessoramento que possa ser necessário;
b) a adoção efetuada em outro país possa ser considerada
como outro meio de cuidar da criança, no caso em que a mesma
não possa ser colocada em um lar de adoção ou entregue a uma
família adotiva ou não logre atendimento adequado em seu país
de origem;
c) a criança adotada em outro país goze de salvaguardas e
normas equivalentes às existentes em seu país de origem com
relação à adoção;
d) todas as medidas apropriadas sejam adotadas, a fim de
garantir que, em caso de adoção em outro país, a colocação não
permita benefícios financeiros indevidos aos que dela participarem;
e) quando necessário, promover os objetivos do presente
artigo mediante ajustes ou acordos bilaterais ou multilaterais, e
envidarão esforços, nesse contexto, com vistas a assegurar que
a colocação da criança em outro país seja levada a cabo por intermédio das autoridades ou organismos competentes.

Artigo 22
1. Os Estados Partes adotarão medidas pertinentes para
assegurar que a criança que tente obter a condição de refugiada,
ou que seja considerada como refugiada de acordo com o direito
e os procedimentos internacionais ou internos aplicáveis, receba, tanto no caso de estar sozinha como acompanhada por seus
pais ou por qualquer outra pessoa, a proteção e a assistência
humanitária adequadas a fim de que possa usufruir dos direitos
enunciados na presente convenção e em outros instrumentos inCol. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 182(6, t.2):3861-4287, nov.ldez. 1990.
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ternacionais de direitos humanos ou de caráter humanitário dos
quais os citados Estados sejam parte.
2. Para tanto, os Estados Partes cooperarão, da maneira
como julgarem apropriada. com todos os esforços das Nações
Unidas e demais organizações intergovernamentais competentes, ou organizações não-governamentais que cooperem com as
Nações Unidas, no sentido de proteger e ajudar a criança refugiada. e de localizar seus pais ou outros membros de sua
família a fim de obter informações necessárias que permitam
sua reunião com a família. Quando não for possível localizar nenhum dos pais ou membros da família, será concedida à criança
a mesma proteção outorgada a qualquer outra criança privada
permanente ou temporariamente de seu ambiente familiar, seja
qual for o motivo, conforme o estabelecido na presente convenção.

Artigo 23
1. Os Estados Partes reconhecem que a criança portadora
de deficiências físicas ou mentais deverá desfrutar de uma vida
plena e decente em condições que garantam sua dignidade, favoreçam sua autonomia e facilitem sua participação ativa na comunidade.
2. Os Estados Partes reconhecem o direito da criança deficiente de receber cuidados especiais e, de acordo com os recursos disponíveis e sempre que a criança ou seus responsáveis
reúnam as condições requeridas, estimularão e assegurarão a
prestação da assistência solicitada, que seja adequada ao estado
da criança e às circunstâncias de seus pais ou das pessoas encarregadas de seus cuidados.
3. Atendendo às necessidades especiais da criança deficiente, a assistência prestada, conforme disposto no parágrafo 2
do presente artigo, será gratuita sempre que possível, levandose em consideração a situação econômica dos pais ou das pessoas que cuidem da criança, e visará a assegurar à criança deficiente o acesso efetivo à educação, à capacitação, aos serviços
de saúde, aos serviços de reabilitação, à preparação para o emprego e às oportunidades de lazer, de maneira que a criança
atinja a mais completa integração social possível e o maior deCo!. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 182(6. t.21:3861-4287. nov./dez. 1990.
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senvolvimento individual factível, inclusive seu desenvolvimento cultural e espiritual.
4. Os Estados Partes promoverão, com espírito de cooperação internacional, um intercâmbio adequado de informações
nos campos da assistência médica preventiva e do tratámento
médico, psicológico e funcional das crianças deficientes, inclusíve a divulgação de informações a respeito dos métodos de reabilitação e dos serviços de ensino e formação profissional. bem
como o acesso a essa informação, a fim de que os Estados Partes possam aprimorar sua capacidade e seus conhecimentos e
ampliar sua experiência nesses campos. Nesse sentido, serão levadas especialmente em conta as necessidades dos países em
desenvolvimento.

Artigo 24
1. Os Estados Partes reconhecem o direito da criança de
gozar do melhor padrão possível de saúde e dos serviços destinados ao tratamento das doenças e à recuperação da saúde. Os
Estados Partes envidarão esforços no sentido de assegurar que
nenhuma criança se veja privada de seu direito de usufruir desses serviços sanitários.
2. Os Estados Partes garantirão a plena aplicação desse
direito e, em especial, adotarão as medidas apropriadas com
vistas a:
a) reduzir a mortalidade infantil;
b) assegurar a prestação de assistência médica e cuidados
sanitários necessários a todas as crianças, dando ênfase aos
cuidados básicos de saúde;
c) combater as doenças e a desnutrição dentro do contexto
dos cuidados básicos de saúde mediante, inter alia, a aplicação
de tecnologia disponível e o fornecimento de alimentos nutritivos e de água potável, tendo em vista os perigos e riscos da POM
luição ambiental;
d) assegurar às mães adequada assistência pré-natal e PÓSM
natal;
e) assegurar que todos os setores da sociedade, e em especial os pais e as crianças, conheçam os princípios básicos de
saúde e nutrição das crianças, as vantagens da amamentação,
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da higiene e do saneamento ambiental e das medidas de prevenção de acidentes, e tenham acesso à educação pertinente e recebam apoio para a aplicação desses conhecimentos;
f) desenvolver a assistência médica preventiva, a orientação aos pais e a educação e serviços de planejamento familiar.
3. Os Estados Partes adotarão todas as medidas eficazes e
adequadas para abolir práticas tradicionais que sejam prejudicias à saúde da criança.

4.

Os Estados Partes se comprometem a promover e incen-

tivar a cooperação internacional com vistas a lograr, progressivamente, a plena efetivação do direito reconhecido no presente
artigo. Nesse sentido, será dada atenção especial às necessida-

des dos países em desenvolvimento.
Artigo 25
Os Estados Partes reconhecem o direito de uma criança que
tenha sido internada em um estabelecimento pelas autoridades
competentes para fins de atendimento, proteção ou tratamento
de saúde física ou mental a um exame periódico de avaliação do
tratamento ao qual está sendo submetida e de todos os demais
aspectos relativos à sua internação.

Artigo 26
1. Os Estados Partes reconhecerão a todas as crianças o
direito de usufruir da previdência social, inclusive do seguro social, e adotarão as medidas necessárias para lograr a plena consecução desse direito, em conformidade com sua legislação nacional.
2. Os benefícios deverão ser concedidos, quando pertinentes, levando-se em consideração os recursos e a situação da
criança e das pessoas responsáveis pelo seu sustento, bem como
qualquer outra consideração cabível no caso de uma solicitação
de benefícios feita pela criança ou em seu nome.

Artigo 27
1. Os Estados Partes reconhecem o direito de toda criança
a um nível de vida adequado ao seu desenvolvimento físico,
mental, espiritual, moral e social.
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2. Cabe aos pais, ou a outras pessoas encarregadas, a responsabilidade primordial de propiciar, de acordo com suas possibilidades e meios financeiros, as condições de vida necessárias ao desenvolvimento da criança.
3. Os Estados Partes, de acordo com as condições nacionais e dentro de suas possibilidades, adotarão medidas apropriadas a fim de ajudar os pais e outras pessoas responsáveis
pela criança a tornar efetivo esse direito e, caso necessário, proporcionarão assistência material e programas de apoio, especialmente no que diz respeito à nutrição, ao vestuário e à habitação.

4. Os Estados Partes tomarão todas as medidas adequadas
para assegurar o pagamento da pensão alimentícia por parte
dos pais ou de outras pessoas financeiramente responsáveis pela criança, quer residam no Estado Parte quer no exterior. Nes~
se sentido, quando a pessoa que detém a responsabilidade financeira pela criança residir em Estado diferente daquele onde
mora a criança, os Estados Partes promoverão a adesão a acordos internacionais ou a conclusão de tais acordos, bem como a
adoção de outras medidas apropriadas.

Artigo 28
1. Os Estados Partes reconhecem o direito da criança à
educação e, a fim de que ela possa exercer progressivamente e
em igualdade de condições esse direito, deverão especialmente:
a) tornar o ensino primário obrigatório e disponível gratuitamente para todos;
b) estimular o desenvolvimento do ensino secundário em
suas diferentes formas, inclusive o ensino geral e profissionali~
zante, tornando- o disponível e acessível a todas as crianças, e
adotar medidas apropriadas tais como a implantação do ensino
gratuito e a concessão de assistência financeira em caso de necessidade;
c) tornar o ensino superior acessível a todos com base na
capacidade e por todos os meios adequados;
dI tornar a informação e a orientação educacionais e prof'issionais disponíveis e accessíveis a todas as crianças;
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e) adotar medidas para estimular a freqüência regular às
escolas e a redução do índice de evasão escolar.
2. Os Estados Partes adotarão todas as medidas necessárias para assegurar que a disciplina escolar seja ministrada de
maneira compatível com a dignidade humana da criança e em
conformidade com a presente convenção.
3. Os Estados Partes promoverão e estimularão a cooperação internacional em questões relativas à educação, especialmente visando a contribuir para a eliminação da ignorância e do
analfabetismo no mundo e facilitar o acesso aos conhecimentos
científicos e técnicos e aos métodos modernos de ensino. A esse
respeito, será dada atenção especial às necessidades dos países
em desenvolvimento.
Artigo 29

1. Os Estados Partes reconhecem que a educação da criança deverá estar orientada no sentido de:
a) desenvolver a personalidade, as aptidões e a capacidade
mental e física da criança em todo o seu potencial;
b) imbuir na criança o respeito aos direitos humanos e às
liberdades fundamentais, bem como aos princípios consagrados
na Carta das Nações Unidas;
c) imbuir na criança o respeito aos seus pais, à sua própria
identidade cultural, ao seu idioma e seus valores, aos valores
nacionais do país em que reside, aos do eventual país de origem, e aos das civilizações diferentes da sua;
d) preparar a criança para assumir uma vida responsável
numa sociedade livre, com espírito de compreensão, paz, tolerância, igualdade de sexos e amizade entre todos os povos, grupos étnicos, nacionais e religiosos e pessoas de origem indígena;
e) imbuir na criança o respeito ao meio ambiente.
2. Nada do disposto no presente artigo ou no Artigo 28 será interpretado de modo a restringir a liberdade dos indivíduos
ou das entidades de criar e dirigir instituições de ensino, desde
que sejam respeitados os princípios enunciados no parágrafo 1
do presente artigo e que a educação ministrada em tais instituições esteja acorde com os padrões mínimos estabelecidos pelo
Estado.
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Artigo 30
Nos Estados Partes onde existam minorias étnicas, religiosas ou linguísticas, ou pessoas de origem indígena, não será negado a uma criança que pertença a tais minorias ou que seja
indígena o direito de, em comunidade com os demais membros
de seu grupo, ter sua própria cultura, professar e praticar sua
própria religião ou utilizar seu próprio idioma.

Artigo 31
1. Os Estados Partes reconhecem o direito da criança ao
descanso e ao lazer, ao divertimento e às atividades recreativas
próprias da idade, bem como à livre participação na vida cultural e artística.
2. Os Estados Partes respeitarão e promoverão o direito
da criança de participar plenamente da vida cultural e artística
e encorajarão a criação de oportunidades adequadas, em condições de igualdade, para que participem da vida cultural, artíst.ica, recreativa e de lazer.

Artigo 32
1. Os Estados Partes reconhecem o direito da criança de
estar protegida contra a exploração econômica e contra o desempenho de qualquer trabalho que possa ser perigoso ou interferir em sua educação, ou que seja nocivo para sua saúde ou para seu desenvolvimento físico, mental, espiritual, moral ou social.
2. Os Estados Partes adotarão medidas legislativas, administrativas, sociais e educacionais com vistas a assegurar a
aplicação do presente artigo. Com tal propósito, e levando em
consideração as disposições pertinentes de outros instrumentos
internacionais, os Estados Partes, deverão, em particular:
a) estabelecer uma idade ou idades mínimas para a admissão em empregos;
b) estabelecer regulamentação apropriada relativa a horários e condições de emprego;
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c) estabelecer penalidades ou outras sanções apropriadas a
fim de assegurar o cumprimento efetivo do presente artigo.

Artigo 33
Os Estados Partes adotarão todas as medidas apropriadas,
inclusive medidas legislativas, administrativas, sociais e educacionais, para proteger a criança contra o uso ilícito de drogas e
substâncias psicotrópicas descritas nos tratados internacionais
pertinentes e para impedir que crianças sejam utilizadas na produção e no tráfico ilícito dessas substâncias.

Artigo 34
Os Estados Partes se comprometem a proteger a criança
contra todas as formas de exploração e abuso sexual. Nesse
sentido, os Estados Partes tomarão, em especial, todas as medidas de caráter nacional, bilateral e multilateral que sejam necessárias para impedir:
a) o incentivo ou a coação para que uma criança se dedique
a qualquer atividade sexual ilegal;
b) a exploração da criança na prostituição ou outras práticas sexuais ilegais;
c) a exploração da criança em espetáculos ou materiais pornográficos.

Artigo 35
Os Estados Partes tomarão todas as medidas de caráter nacional, bilateral e multilateral que sejam necessárias para impedir o seqüestro, a venda ou o tráfico de crianças para qualquer
fim ou sob qualquer forma.

Artigo 36
Os Estados Partes protegerão a criança contra todas as demais formas de exploração que sejam prejudiciais para qualquer aspecto de seu bem-estar.
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Artigo 37
Os Estados Partes zelarão para que:

a) nenhuma criança seja submetida a tortura nem a outros
tratamentos ou penas cruéis, desumanos ou degradantes. Não
será imposta a pena de morte nem a prisão perpétua sem possíbilidade de livramento por delitos cometidos por menores de dezoito anos de idade;
b) nenhuma criança seja privada de sua liberdade de forma
ilegal ou arbitrária. A detenção, a reclusão ou a prisão de uma
criança será efetuada em conformidade com a lei e apenas como
último recurso, e durante o mais breve período de tempo que for
apropriado;
c) toda criança privada da liberdade seja tratada com a
humanidade e o respeito que merece a dignidade inerente à pessoa humana, e levando-se em consideração as necessidades de
uma pessoa de sua idade. Em especial, toda criança privada de
sua liberdade ficará separada dos adultos, a não ser que tal fato
seja considerado contrário aos melhores interesses da criança, e
terá direito a manter contato com sua família por meio de correspondência ou de visitas, salvo em circunstâncias excepcionais;
d) toda criança privada de sua liberdade tenha direito a rápido acesso a assistência jurídica e a qualquer outra assistência
adequada, bem como direito a impugnar a legalidade da privação de sua liberdade perante um tribunal ou outra autoridade
competente, independente e imparcial e a uma rápida decisão a
respeito de tal ação.

Artigo 38
1. Os Estados Partes se comprometem a respeitar e a fazer
com que sejam respeitadas as normas do direito humanitário internacional aplicáveis em casos de conflito armado no que di-

gam respeito às crianças.
2. Os Estados Partes adotarão todas as medidas possíveis
a fim de assegurar que todas as pessoas que ainda não tenham
completado quinze anos de idade não participem diretamente de
hostilidades.
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3. Os Estados Partes abster-se-ao de recrutar pessoas que
não tenham completado quinze anos de idade para servir em
suas forças armadas. Caso recrutem pessoas que tenham completado quinze anos mas que tenham menos de dezoito anos, deverão procurar dar prioridade aos de mais idade.
4. Em conformidade com suas obrigações de acordo com o
direito humanitário internacional para proteção da população

civil durante os conflitos armados, os Estados Partes adotarão
todas as medidas necessárias a fim de assegurar a proteção e o
cuidado das crianças afetadas por um conflito armado.
Artigo 39

Os Estados Partes adotarão todas as medidas apropriadas
para estimular a recuperação física e psicológica e a reintegração social de toda criança vítima de qualquer forma de abandono, exploração ou abuso; tortura ou outros tratamentos oupenas cruéis, desumanos ou degradantes; ou conflitos armados.
Essa recuperação e reintegração serão efetuadas em ambiente
que estimule a saúde, o respeito próprio' e a dignidade da crian-

ça.
Artigo 40
1. Os Estados Partes reconhecem o direito de toda criança
a quem se alegue ter infringido as leis penais ou a quem se acuse ou declare culpada de ter infringido as leis penais de ser tratada de modo a promover e estimular seu sentido de dignidade e
de valor e a fortalecer o respeito da criança pelos direitos humanos e pelas liberdades fundamentais de terceiros, levando em
consideração a idade da criança e a importância de se estimular
sua reintegração e seu desempenho construtivo na sociedade.
2. Nesse sentido, e de acordo com as disposições pertinentes dos instrumentos internacionais, os Estados Partes assegurarão, em particular:
a) que não se alegue que nenhuma criança tenha infringido
as leis penais, nem se acuse ou declare culpada nenhuma criança de ter infringido essas leis, por atos ou omissões que não
eram proibidos pela legislação nacional ou pelo direito internacional no momento em que foram cometidos;
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bl que toda criança de quem se alegue ter infringido as leis
penais ou a quem se acuse de ter infringido essas leis goze, pelo
menos, das seguintes garantias:
I) ser considerada inocente enquanto não for comprovada
sua culpabilidade conforme a lei;
11) ser informada sem demora e diretamente ou, quando
for O caso, por intermédio de seus pais ou de seus representantes legais, das acusações que pesam contra ela, e dispor de assistência jurídica ou outro tipo de assistência apropriada para a
preparação e apresentação de sua defesa;
IH) ter a causa decidida sem demora por autoridade ou órgão judicial competente, independente e imparcial, em audiência
justa conforme a lei, com assistência jurídica ou outra assistência e, a não ser que seja considerado contrário aos melhores interesses da criança, levando em consideração especialmente sua
idade ou situação e a de seus pais ou representantes legais;
IV) não ser obrigada a testemunhar ou a se declarar culpada, e poder interrogar ou fazer com que sejam interrogadas as
testemunhas de acusação bem como poder obter a participação
e o interrogatório de testemunhas em sua defesa, em igualdade
de condições;
V) se for decidido que infringiu as leis penais, ter essa decisão e qualquer medida imposta em decorrência da mesma submetidas a revisão por autoridade ou órgão judicial superior
competente, independente e imparcial, de acordo com a lei;
VIl contar com a assistência gratuita de um intérprete caso a criança não compreenda ou fale o idioma utilizado;
VII) ter plenamente respeitada sua vida privada durante todas as fases do processo.
3. Os Estados Partes buscarão promover o estabelecimento de leis, procedimentos, autoridades e instituições específicas
para as crianças de quem se alegue ter infringido as leis penais
ou que sejam acusadas ou declaradas culpadas de tê-las infringido, e em particular:
a) o estabelecimento de uma idade mínima antes da qual se
presumirá que a criança não tem capacidade para infringir as
leis penais;
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b) a adoção sempre que conveniente e desejável, de medidas para tratar dessas crianças sem recorrer a procedimentos
judiciais. contando que sejam respeitados plenamente os direitos humanos e as garantias legais.
4. Diversas medidas, tais como ordens de guarda, orientação e supervisão, aconselhamento, liberdade vigiada, colocação
em lares de adoção, programas de educação e formação profissional, bem como outras alternativas à internação em instituições, deverão estar disponíveis para garantir que as crianças
sejam tratadas de modo apropriado ao seu bem-estar e de forma
proporcional às circunstâncias e ao tipo do delito.
Artigo 41
Nada do estipulado na presente Convenção afetará disposições que sejam mais convenientes para a realização dos direitos
da criança e que podem constar:
a) das leis de um Estado Parte;
b) das normas de direito internacional vigentes para esse
Estado.
PARTE II
Artigo 42
Os Estados Partes se comprometem a dar aos adultos e às
crianças amplo conhecimento dos princípios e disposições da
convenção, mediante a utilização de meios apropriados e eficazes.
Artigo 43
1. A fim de examinar os progressos realizados no cumprimento das obrigações contraídas pelos Estados Partes na presente convenção, deverá ser estabelecido um Comitê para os Direitos da Criança que desempenhará as funções a seguir determinadas.
2. O comitê estará integrado por dez especialistas de reconhecida integridade moral e competência nas áreas cobertas peCoL Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 182(6, t.2):3861-4287, nov./dez. 1990.
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la presente convenção. Os membros do comitê serão eleitos pelos Estados Partes dentre seus nacionais e exercerão suas funções a título pessoal, tomando-se em devida conta a distribuição
geográfica equitativa bem como os principais sistemas jurídicos.
3. Os membros do comitê serão escolhidos, em votação secreta, de uma lista de pessoas indicadas pelos Estados Partes.
Cada Estado Parte poderá indicar uma pessoa dentre os cidadãos de seu país.

4.

A eleição inicial para o comitê será realizada, no mais

tardar, seis meses após a entrada em vigor da presente conven-

ção e, posteriormente, a cada dois anos. No mínimo quatro meses antes da data marcada para cada eleição, o Secretário-Geral
das Nações Unidas enviará uma carta aos Estados Partes
convidando-os a apresentar suas candidaturas num prazo de
dois meses. O Secretário-Geral elaborará posteriormente uma
lista da qual farão parte, em ordem alfabética, todos os candidatos indicados e os Estados Partes que os designaram, e submeterá a mesma aos Estados Partes presentes à Convenção.
5. As eleições serão realizadas em reuniões dos Estados
Partes convocadas pelo Secretário-Geral na Sede das Nações
Unidas. Nessas reuniões, para as quais o quorum será de dois
terços dos Estados Partes, os candidatos eleitos para o comitê
serão aqueles que obtiverem o maior número de votos e a maioria absoluta de votos dos representantes dos Estados Partes
presentes e votantes.
6. Os membros do comitê serão eleitos para um mandato
de quatro anos. Poderão ser reeleitos caso sejam apresentadas
novamente suas candidaturas. O mandato de cinco dos membros eleitos na primeira eleição expirará ao término de dois
anos; imediatamente após ter sido realizada a primeira eleição,
o presidente da reunião na qual a mesma se efetuou escolherá
por sorteio os nomes desses cinco membros.
7. Caso um membro do comitê venha a falecer ou renuncie
ou declare que por qualquer outro motivo não poderá continuar
desempenhando suas funções, o Estado Parte que indicou esse
membro designará outro especialista, dentre seus cidadãos, para que exerça o mandato até seu término, sujeito à aprovação
do comitê.
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8. O comitê estabelecerá suas próprias regras de procedimento.
9. O comitê elegerá a mesa para um período de dois anos.
10. As reuniões do comitê serão celebradas normalmente
na sede das Nações Unidas ou em qualquer outro lugar que o
comitê julgar conveniente. O comitê se reunirá normalmente todos os anos. A duração das reuniões do comitê será determinada e revista, se for o caso, em uma reunião dos Estados Partes
da presente convenção, sujeita à aprovação da Assembléia Geral.
11. O Secretário-Geral das Nações Unidas fornecerá o pessoal e os serviços necessários para o desempenho eficaz das
funções do comitê de acordo com a presente convenção.
12. Com prévia aprovação da Assembléia Geral, os membros do Comitê estabelecido de acordo com a presente convenção receberão emolumentos provenientes dos recursos das N ações Unidas, segundo os termos e condições determinados pela
assembléia.

Artigo 44
1. Os Estados Partes se comprometem a apresentar ao comitê, por intermédio do Secretário-Geral das Nações Unidas, relatórios sobre as medidas que tenham adotado com vistas a tornar efetivos os direitos reconhecidos na convenção e sobre os
progressos alcançados no desempenho desses direitos:
a) num prazo de dois anos a partir da data em que entrou
em vigor para cada Estado Parte a presente convenção;
bj a partir de então, a cada cinco anos.
2. Os relatórios preparados em função do presente artigo
deverão indicar as circunstâncias e as dificuldades, caso existam, que afetam o grau de cumprimento das obrigações derivadas da presente convenção. Deverão, também, conter informações suficientes para que o comitê compreenda, com exatidão, a
implementação da convenção no país em questão.
3. Um Estado Parte que tenha apresentado um relatório
inicial ao comitê não precisará repetir, nos relatórios posteriores a serem apresentados conforme o estipulado no sub-item bj
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do parágrafo 1 do presente artigo, a informação básica fornecida anteriormente.
4. O comitê poderá solicitar aos Estados Partes maiores
informações sobre a implementação da convenção.
5. A cada dois anos, o comitê submeterá relatórios sobre
suas atividades à Assembléia Geral das Nações Unidas, por intermédio do Conselho Econômico e Social.
6. Os Estados Partes tornarão seus relatórios amplamente
disponíveis ao público em seus respectivos países.

Artigo 45
A fim de incentivar a efetiva implementação da Convenção
e estimular a cooperação internacional nas esferas regulamentadas pela convenção:
a) 08 organismos especializados, o Fundo das Nações Unidas para a Infância e outros orgãos das Nações Unidas terão o
direito de estar representados quando for analisada a implementação das disposições da presente convenção que estejam compreendidas no âmbito de seus mandatos. O comitê poderá convidar as agências especializadas, o Fundo das Nações Unidas para a Infância e outros órgãos competentes que considere apropriados a fornecer assessoramento especializado sobre a implementação da Convenção em matérias correspondentes a seus
respectivos mandatos. O comitê poderá convidar as agências especializadas, o Fundo das Nações Unidas para Infância e outros
órgãos das Nações Unidas a apresentarem relatórios sobre a implementação das disposições da presente convenção compreendidas no âmbito de suas atividades;
b) conforme julgar conveniente, o comitê transmitirá às
agências especializadas, ao Fundo das Nações Unidas para a
Infância e a outros órgãos competentes quaisquer relatórios dos
Estados Partes que contenham um pedido de assessoramento ou
de assistência técnica, ou nos quais se indique essa neceasidade, juntamente com as observações e sugestões do comitê, se as
houver, sobre esses pedidos ou indicações;
c) comitê poderá recomendar à Assembléia Geral que solicite ao Secretário-Geral que efetue, em seu nome, estudos sobre
questões concretas relativas aos direitos da criança;
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d) o comitê poderá formular sugestões e recomendações gerais com base nas informações recebidas nos termos dos Artigos 44 e 45 da presente convenção. Essas sugestões e recomendações gerais deverão ser transmitidas aos Estados Partes e encaminhadas à Assembléia geral, juntamente com os comentários
eventualmente apresentados pelos Estados Partes.

PARTE III

Artigo 46
A presente convenção está aberta à assinatura de todos os
Estados.

Artigo 47
A presente convenção está sujeita à ratificação. Os instrumentos de ratificação serão depositados junto ao SecretárioGeral das Nações Unidas.

Artigo 48
A presente convenção permanecerá aberta à adesão de qualquer Estado. Os instrumentos de adesão serão depositados junto ao Secretário-Geral das Nações Unidas.

Artigo 49
1. A presente convenção entrará em vigor no trigésimo dia
após a data em que tenha sido depositado o vigésimo instrumento de ratificação ou de adesão junto ao Secretário-Geral das
Nações Unidas.
2. Para cada Estado que venha a ratificar a convenção ou
a aderir a ela após ter sido depositado o vigésimo instrumento
de ratificação ou de adesão, a convenção entrará em vigor no
trigésimo dia após o depósito, por parte do Estado, de seu
instrumento de ratificação ou de adesão.

Artigo 50
1. Qualquer Estado Parte poderá propor uma emenda e
registrá-la com o Secretário-Geral das Nações Unidas. O
Secretário-Geral comunicará a emenda proposta aos Estados
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Partes, com a solicitação de que estes o notifiquem caso apoiem
a convocação de uma Conferência de Estados Partes com o propósito de analisar as propostas e submetê-las à votação. Se,
num parazo de quatro meses a partir da data dessa notificação,
pelo menos um terço dos Estados Partes se declarar favorável a
tal Conferência, o Secretário-Geral convocará conferência, sob
os auspícios das Nações Unidas. Qualquer emenda adotada pela
maioria de Estados Partes presentes e votantes na conferência
será submetida pelo Secretário-Geral à Assembléia Geral para
sua aprovação.

2. Uma emenda adotada em conformidade com o parágrafo
1 do presente artigo entrará em vigor quando aprovada pela Assembléia Geral das Nações Unidas e aceita por uma maioria de
dois terços de Estados Partes.
3. Quando uma emenda entrar em vigor, ela será obrigatória para os .Estados Partes que as tenham aceito, enquanto os
demais Estados Partes permanecerão obrigados pelas disposições da presente convenção e pelas emendas anteriormente aceitas por eles.

Artigo 51
1. O Secretário-Geral das Nações Unidas receberá e comunicará a todos os Estados Partes o texto das reservas feitas pelos Estados no momento da ratificação ou da adesão.
2. Não será permitida nenhuma reserva incompatível com
o objetivo e o propósito da presente convenção.
3. Quaisquer reservas poderão ser retiradas a qualquer
momento mediante uma notificação nesse sentido dirigida ao
Secretário-Geral das Nações Unidas, que informará a todos os
Estados. Essa notificação entrará em vigor a partir da data de
recebimento da mesma pelo Secretário-Geral.

Artigo 52
Um Estado Parte poderá denunciar a presente convenção
mediante notificação feita por escrito ao Secretário-Geral das
Nações Unidas. A denúncia entrará em vigor um ano após a data em que a notificação tenha sido recebida pelo SecretárioGeral.
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 182(6, t.2):3861-4287, novJdez. 1990.
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Artigo 53
Designa-se para depositário da
Secretário-Geral das Nações Unidas.

presente

convenção

o

Artigo 54
O original da presente convenção, cujos textos em árabe,
chinês, espanhol, francês, inglês e russo são igualmente autênticos, será depositado em poder do Secretário-Geral das Nações
Unidas.
Em fé do que, os plenipotenciários abaixo assinados, devidamente autorizados por seus respectivos Governos, assinaram
a presente Convenção,

DECRETO N? 99.711, DE 21 DE NOVEMBRO DE 1990
Promulga o Acordo de Cooperação Cul·
tural, Científica e Técnica. entre o Governo
da República Federetive do Brasil e o Governo da República do Mali.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, usando das atribuições que lhe confere o art. 84, inciso VIII, da Constituição e
Considerando que o Congresso N acional aprovou, pelo Decreto Legislativo n? 66, de 19 de setembro de 1983, o Acordo de
Cooperação Cultural, Científica e Técnica, celebrado entre o Governo da República Federativa do Brasil e o Governo da República do Mali, em Brasília, a 7 de outubro de 1981;
Considerando que o referido Acordo entrou em vigor. por
troca de Instrumentos de Ratificação, realizada em Washington,
a 19 de janeiro de 1984,
DECRETA:
Art. 1? O Acordo de Cooperação Cultural, Científica e
Técnica, entre o Governo da República Federativa do Brasil e o
Governo da República do Mali, apenso por cópia ao presente
decreto, será executado e cumprido tão inteiramente como nele
se contém.
Art. 2? Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 182(6. t.2):3861-4287, nov./dez. 1990.
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Art. 3? Revogam-se as disposições em contrário.
Brasília, 21 de novembro de 1990; 169? da Independência e
102? da República.
FERNANDO COLLOR
Francisco Rezek
O texto do acordo está publicado no DO de 22.11.1990, pág. 22261.

DECRETO N? 99.712, DE 22 DE NOVEMBRO DE 1990
Abre a Presidência da República, em
favor do Estado-Maior das Forças Armadas, crédito suplementar no valor de
Cr$6. 000. 000,00, para reforço de doteçõee

consígnadas no vigente orçamento.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição
que lhe confere o artigo 84, inciso IV, da Constituição, e da autorização contida no art. 10 da Lei n? 8.083, de 19 de outubro de
1990,
DECRETA;
Art. I? Fica aberto à Presidência da República, em favor
do Estado-Maior das Forças Armadas, crêdito suplementar no
valor de Cr$6.000.000,00 (seis milhões de cruzeiros), para atender à programação constante do Anexo I deste decreto.
Art. 2? Os recursos necessários à execução do disposto no
artigo anterior decorrerão do cancelamento de dotações indicadas no Anexo II deste decreto, nos montantes especificados.
Art. 3? Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 4? Revogam-se as disposições em contrário.
Brasília, 22 de novembro de 1990; 169? da Independência e
102? da República.
FERNANDO COLLOR
Zélia M. Cardoso de Mello
Os anexos estão publicados no DO de 23.11.1990, pág. 22391.
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DECRETO

N~

99.713, DE 22 DE NOVEMBRO DE 1990.
Abre ao Orçamento Fiscal da União,
em favor do Ministério da Justiça, crédito
suplementar no valor de CrS2.689.000,OO para reforço de dotações consignadas no vigente orçamento.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição
que lhe confere o art. 84, inciso IV, da Constituição e da autorização contida no art. 11, inciso I, alínea b, da Lei n:' 7.999, de 31
de janeiro de 1990, combinado com o art. 10 da Lei n? 8.083, de
19 de outubro de 1990,
DECRETA:
Art. 1~ Fica aberto ao Orçamento Fiscal da União, em favor do Ministério da Justiça, crédito suplementar no valor de
Cr$2.689.000,00 (dois milhões, seiscentos e oitenta e nove mil
cruzeiros), para atender à programação indicada no Anexo I
deste decreto.
Art. 2? Os recursos necessários à execução do disposto no
artigo anterior decorrerão da anulação parcial das dotações indicadas no Anexo II deste decreto, no montante especificado.
Art. 3~ Este decreto entra em vigor da data de sua publicação.
Art. 4? Revogam-se as disposições em contrário.
Brasilia, 22 de novembro de 1990: 169~ da Independência e
102~ da República.
FERNANDO COLLOR
Zélia M. Cardoso de Mello

o

anexo está publicado no DO de 23.11.1990, pág. 22392.

DECRETO N? 99.714, DE 22 DE NOVEMBRO DE 1990
Abre ao Orçamento Fiscal da União,
em favor do Ministério da Justiça, crédito
suplementar no valor de Cr$23.644.000,OO,
para reforço de dotações consignadas no vígente orçamento.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição
que lhe confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e da autoriCol. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 182(6, t.2):3861-4287, nov./dez. 1990.
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zação contida no art. 11, inciso I, alínea b da Lei n? 7.999, de 31
de janeiro de 1990, combinado com o art. 10 da Lei n? 8.083, de
19 de outubro de 1990,
DECRETA:
Art. I? Fica aberto ao Orçamento Fiscal da União, em favor do Ministério da Justiça, crédito suplementar no valor de
Cr$23.644.000,00 (vinte e três milhões, seiscentos e quarenta e
quatro mil cruzeiros), para atender à programação indicada no
Anexo I deste decreto.
Art. 2? Os recursos necessários à execução do disposto no
artigo anterior são provenientes da anulação parcial das dotações indicadas no Anexo II deste decreto, no montante especificado.
Art. 3? Este decreto refere-se a remanejamento a nivel de
grupo de despesa, não implicando em alteração de valor total do
subprojeto e subatividade.
Art. 4? Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 5? Revogam-se as disposições em contrário.
Brasília, 22 de novembro de 1990; 169? da Independência e
102? da República.
FERNANDO COLLOR
Zélia M. Cardoso de Mello
Os anexos estão publicados no DO de 23.11.1990, pág , 22392.

DECRETO N? 99.715, DE 22 DE NOVEMBRO DE 1990
Abre ao Ministério da Infra-Estrutura,
em favor do Departamento Nacional de Es-

tradas de Rodagem, crédito adicional no, valor de CrS2.446. 153. 000,00, para reforço de
dotações consignadas no vigente orçamento.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição
que lhe confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e da autoriCol. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 182(6, t.2):3861-4287, nov.Zdez. 1990.
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zação contida no art. 4? da Lei n? 8.083, de 19 de outubro de
1990,
DECRETA:
Art. 1~ Fica aberto ao Ministério da Infra-Estrutura, em
favor do Departamento Nacional de Estradas de Rodagem, crédito suplementar no valor de Cr$2.053.153.000,00 (dois bilhões,
cinqüenta e três milhões, cento e cinqüenta e três mil cruzeiros),
para atender à programação indicada no Anexo I deste decreto.
Art. 2<;' Fica aberto ao Ministério da Infra-Estrutura, em
favor do Departamento de Estradas de Rodagem, crédito especial no valor de Cr$393.000.000,00 (trezentos e noventa e três milhões de cruzeiros), para atender à programação indicada no
Anexo II deste decreto.
Art. 3? Os recursos necessários ao atendimento das despesas constantes dos artigos anteriores são provenientes do excesso de arrecadação das Receitas do Tesouro Nacional, nos termos do art. 4? da Lei n:' 8.083, de 19 de outubro de 1990.
Art. 4<;' Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 5? Revogam-se as disposições em contrário.
Brasília, 22 de novembro de 1990; 169? da Independência e
102? da República.
FERNANDO COLLOR
Zélia M. Cardoso de Mello
Os anexos estão publicados no DO de 23.11.1990. pág. 22393.

DECRETO N? 99.716, DE 22 DE NOVEMBRO DE 1990
Abre ao Orçamento da Seguridade
Social, em favor do Ministério da Saúde, crédito suplementar no valor de
CrS6. 093. 000. 00, para reforço de dotação
consignada no vigente orçamento.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição
que lhe confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e da autoriCol. Leis Rep. Fed. Brasil. Brasília, 182(6. t.2):3861-4287. nov.ldez. 1990.
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zação contida no art. 11, inciso IH, da Lei n? 7.999, de 31 de janeiro de 1990,
DECRETA:
Art. I? Fica aberto ao Orçamento da Seguridade Social,
em favor do Ministério da Saúde, crédito suplementar no valor
de Cr$6.093.000,00 (seis milhões, noventa e três mil cruzeiros),
para atender à programação indicada no Anexo I deste decreto.
Art. 2? Os recursos necessários à execução do disposto no
artigo anterior decorrerão de incorporaçâo de recursos provenientes de operação de crédito firmada entre a U nião e a Caixa
Econômica Federal.
Art. 3? Este decreto entra em vigor na da de sua publicação.

Art. 4? Revogam-se as disposições em contrário.
Brasília, 22 de novembro de 1990; 169? da Independência e
102? da República.
FERNANDO COLLOR
Zélia M. Cardoso de Mello

o anexo está publicado no DO de

23.11.1990, pág. 22393.

DECRETO N? 99.717, DE 22 DE NOVEMBRO DE 1990
Abre ao Ministério da Infra-Estrutura,
em favor do Departamento Nacional de
Águas e Energia Elétrica, crédito suplementar no valor de CrS60. 000. 000,00, para
reforço de dotação consignada no vigente
orçamento.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição
que lhe confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e da autorização contida no art. 7?, inciso HI, da Lei n? 8.083, de 19 de outubro de 1990,
DECRETA:
Art. I? Fica aberto ao Ministério da Infra-Estrutura, em
favor do Departamento Nacional de Águas e Energia Elétrica,
crédito suplementar no valor de Cr$60.000.000,00 (sessenta miCol. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 182(6, t.2):3861-4287, nov./dez. 1990.
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lhões de cruzeiros), para atender à programação indicada no
Anexo I deste decreto.
Art. 2? Os recursos necessários à execução do disposto no
artigo anterior decorrerão da incorporação de recursos provenientes de convênio celebrado entre órgãos federais.
Art. 3? Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 4? Revogam-se as disposições em contrário.
Brasilia, 22 de novembro de 1990; 169? da Independência e
102? da República.
FERNANDO COLLOR
Zélia M. Cardoso de Mello
O anexo está publicado no DO de 23.11.1990, pág. 22393.

DECRETO N? 99.718, DE 22 DE NOVEMBRO DE 1990
Abre ao Orçamento Fiscal da União,
em favor do Ministério da Agricultura e Reforma Agrária, crédito suplementar no valor de Cr$31.966.000,OO, para reforço de do-

tações consignadas no vigente orçamento.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição
que lhe confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e da autorização contida no art. 11, inciso I, alínea b, da Lei n? 7.999, de 31
de janeiro de 1990, e no art. 10 da Lei n? 8.083, de 19 de outubro
de 1990,
DECRETA:
Art. I? Fica aberto ao Orçamento Fiscal da União, em favor do Ministério da Agricultura e Reforma Agrária, crédito suplementar no valor de Cr$31.966.000,OO (trinta e um milhões, novecentos e sessenta e seis mil cruzeiros), para atender à programação indicada no Anexo I deste decreto.
Art. 2? Os recursos necessários à execução do disposto no
artigo anterior decorrerão da anulação parcial das dotações indicadas no Anexo II deste decreto, no montante especificado.
Art. 3? Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 182(6, t.2):3861-4287, nov./dez. 1990.
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Art. 4? Revogam-se as disposições em contrário.
Brasília, 22 de novembro de 1990; 169? da Independência e
102? da República.
FERNANDO COLLOR
Zélia M. Cardoso de Mello
Os anexos estão publicados no DO de 23.11.1990, pág. 22394.

DECRETO N? 99.719, DE 22 DE NOVEMBRO DE 1990
Abre â Presidência da República em favor do Fundo Rotativo Habitacional de
Brasília (FRHB), crédito suplementar no
valor de Cr$43.000. 000, 00, para reforço de
dotação consignada no vigente orçamento.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição
que lhe confere o art. 84, inciso IV. da Constituição, e da autorização contida no art. 11, inciso I, alíneas a e b, da Lei n? 7.999,
de 31 de janeiro de 1990, combinado com o art. 10 da Lei n?
8.083, de 19 de outubro de 1990,
DECRETA:
Art. I? Fica aberto à Presidência da República, em favor do
Fundo Rotativo Habitacional de Brasília (FRHB), crédito suplementar no valor de CrS43.000.000,00 (quarenta e três milhões de
cruzeiros), para atender à programação indicada no Anexo I
deste decreto.
Art. 2? Os recursos necessários à execução do disposto no
artigo anterior decorrerão da anulação parcial da dotação indicada no anexo 11 deste decreto, no montante especificado.
Art. 3? Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 4? Revogam-se as disposições em contrário.
Brasília, 22 de novembro de 1990; 169? da Independência e
102? da República.
FERNANDO COLLOR
Zélia M. Cardoso de Mello
Os anexos estão publicados no DO de 23.11.1990, pág. 22394.
Cal. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 182(6, t.2):3861-4287, nov./dez. 1990.
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DECRETO N? 99.720. DE 22 DE NOVEMBRO DE 1990
Transfere dotação consignada a Entidades em Extinção, Dissolução ou Privetiaacão - Lei n!' 8.029190, no valor de
Cr$S.OOO.OOO,OO,

para

o

Ministério

da

Infra-Estrutura.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição
que lhe confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e tendo em
vista o disposto nos §§ 3? e 4?, do art. 27, da Lei n? 8.028, de 12
de abril de 1990,
DECRETA:
Art. I? É apropriada ao Ministério da Infra-Estrutura,
conforme Anexo I, a dotação constante no Anexo 11 deste decreto, no valor de Cr$3.000.000,00 (três milhões de cruzeiros), mantida a respectiva classificação funcional-programática, inclusive
o título, descritor, meta e objetivo.
Art. 2? Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 3? Revogam-se as disposições em contrário.
Brasília, 22 de novembro de 1990; 169? da Independência e
102? da República.
FERNANDO COLLOR
Zélia M. Cardoso de Mello
Os anexos estão publicados no DO de 23.11.1990, págs . 22394/22395.

DECRETO N? 99.721, DE 23 DE NOVEMBRO DE 1990
Localiza Organizações Militares
Aeronáutica.

da

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições
que lhe confere o art. 84, incisos IV e XIII, da Constituição,
DECRETA:
Art. I? Ficam localizados na Cidade de Brasília, Distrito
Federal, o Comando-Geral do Pessoal, o Comando-Geral de
Apoio-e o Departamento de Ensino da Aeronáutica.
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 182(6. t.2):3861-4287, nov./dez. 1990.
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Art. 2? O Ministro de Estado da Aeronáutica baixará os
atos necessários à execução deste decreto.
Art. 3? Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 4? Revogam-se as disposições em contrário.
Brasília, 23 de novembro de 1990; 169? da Independência e
102? da República.

FERNANDO COLLOR
Sócrates da Costa Monteiro

DECRETO N? 99.722, DE 23 DE NOVEMBRO DE 1990
Abre ao Ministério da Justiça, em favor da Imprensa Nacional, crédito suplementar no valor de Cr$100.000.000,OO, para
reforço de doteçõee consignadas no vigente
orçamento.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição
que lhe confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e da autorização contida no art. 11, inciso I, alinea a, da Lei n? 7.999, de 31
de janeiro de 1990, combinado com o art. 10 da Lei n:' 8.083, de
19 de outubro de 1990,
DECRETA:
Art. I? Fica aberto ao Ministério da Justiça, em favor da Imprensa Nacional, crédito suplementar no valor de
Cr$100.000.000,00 (cem milhões de cruzeirosl, para atender à
programação indicada no Anexo I deste decreto.
Art. 2? Os recursos necessários à execução do disposto no
artigo anterior decorrerão de anulação parcial da dotação indicada no Anexo II deste decreto, no montante especificado.
Art. 3? Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 182(6. t.2):3861-4287. nov./dez. 1990.
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Art. 4? Revogam-se as disposições em contrário.
Brasília, 23 de novembro de 1990; 169? da Independência e
102? da República.

FERNANDO COLLOR
Zélia M. Cardoso de Mello
Os anexos estão publicados no DO de 26.11.1990, pág. 22530.

DECRETO N? 99.723, DE 23 DE NOVEMBRO DE 1990
Abre ao Ministério do Exército, em
favor da Secretaria de Economia e Finanças, crédito suplementar no valor de
Cr$200. 000. OOQ,OO, para reforço de dotação
consignada no vigente orçamento.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição
que lhe confere o artigo 84, inciso IV, da Constituição, e da autorização contida no art. Ll , inciso I, alínea a, da Lei n? 7.999,
de 31 de janeiro de 1990, combinado com o art. 10 da Lei n?
8.083, de 19 de outubro de 1990,
DECRETA;
Art. I'? Fica aberto ao Ministério do Exército, em favor da
Secretaria de Economia e Finanças, crédito suplementar no valor de Cr$200.000.000,00 (duzentos milhões de cruzeiros), para
atender programação indicada no Anexo I deste decreto.
Art. 2? Os recursos necessários à execução do disposto no
artigo anterior decorrerão de anulação parcial da dotação indicada no Anexo II deste decreto, no montante especificado.
Art. 3? Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 4? Revogam-se as disposições em contrário.
Brasília, 23 de novembro de 1990; 169? da Independência e
102? da República.
FERNANDO COLLOR
Zélia M. Cardoso de Mello
Os anexos estão publicados no DO de 26.11.1990. pág. 22530.
Co!. Leis Rep. Fed. Brasil. Brasília. 182(6, t.2):3861-4287, nov./dez. 1990.
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DECRETO N? 99.724, DE 23 DE NOVEMBRO DE 1990
Abre à Presidência da República, em
favor do Fundo do EMFA, crédito suplementar no valor

de CrS214.983.000,OO, para

reforço de dotações consignadas no vigente
orçamento.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição
que lhe confere o artigo 84, inciso IV, da Constituição, e da autorização contida no art. 7?, incisos I e IV, da Lei n? 8.083, de 19
de outubro de 1990,
DECRETA:
Art. I? Fica aberto à Presidência da República, em favor do Fundo do EMFA, crédito suplementar no valor de
Cr$214.983.000,00 (duzentos e quatorze milhões, novecentos e oitenta e três mil cruzeiros), para atender à programação indicada
no Anexo I deste decreto.
Art. 2? Os recursos necessários à execução do disposto no
artigo anterior decorrerão da incorporação do excesso de arrecadação de Recursos de Outras Fontes e saldos de exercicios anteriores, na forma do Anexo 11 deste decreto.
Art. 3? Este decreto entra em vigor na data de sua pulbicação.
Art. 4? Revogam-se as disposições em contrário.
Brasília, 23 de novembro de 1990; 169? da Independência e
102? da República.
FERNANDO COLLOR
Zélia M. Cardoso de Mello
Os anexos estão publicados no DO de 26.11.1990, pág. 22531.

DECRETO N? 99.725, DE 23 DE NOVEMBRO DE 1990
Abre ao Ministério da Aeronáutica crédito suplementar no valor de
Cr$53. 721. 000,00, para reforço de doteçeo
consignada no vigente orçamento.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição
que lhe confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e da autoriCol. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 182(6, t.2):3861-4287, nov./dez. 1990.
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zação contida no art. 7?, inciso IV, da Lei n? 8.083, de 19 de outubro de 1990,
DECRETA:
Art. I? Fica aberto ao Ministério da Aeronáutica crédito
suplementar no valor de Cr$53.721.000,00 (cinqüenta e três milhões e setecentos e vinte e um mil cruzeiros), para atender à
programação indicada no Anexo I deste decreto.
Art. 2? Os recursos necessários à execução do disposto no
artigo anterior decorrerão da incorporação de Saldos de
Exercícios Anteriores da Contribuição para os Programas Especiais (PIN/Proterra).
Art. 3? Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 4? Revogam-se as disposições em contrário.
Brasília, 23 de novembro de 1990; 169? da Independência e
102? da República.
FERNANDO COLLOR
Zélia M. Cardoso de Mello

o anexo está publicado no DO de

26.11.1990, pág. 22531.

DECRETO N? 99.726, DE 23 DE NOVEMBRO DE 1990
Abre ao Ministério do Exército, em favor do Fundo do Exército, crédito suplementar no valor de Cr$2.452.253.000,OO, pa-

ra reforço de dotações consignadas no vigente orçamento.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição
que lhe confere o artigo 84, inciso IV, da Constituição, e da autorização contida no art. 7?, incisos I e IV, da Lei n? 8.083, de
19 de outubro de 1990,
DECRETA:
Art. I? Fica aberto ao Ministério do Exército, em favor do
Fundo do Exército, crédito suplementar no valor de
Cr$2.452.253.000,00 (dois bilhões, quatrocentos e cinqüenta e
dois milhões, duzentos e cinqüenta e três mil cruzeiros), para
atender à programação indicada no Anexo I deste decreto.
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 182(6, t.2):3861-4287, nov.ldez. 1990.
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Art. 2? Os recursos necessários à execução do disposto no
artigo anterior decorrerão da incorporação do excesso de arrecadação de Recursos de Outras Fontes e de saldo de exercícios anteriores, na forma do Anexo II deste decreto.
Art. 3? Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 4? Revogam-se as disposições em contrário.
Brasília, 23 de novembro de 1990; 169? da Independência e
102? da República.

FERNANDO COLLOR
Zélia M. Cardoso de Mello
Os anexos estão publicados no DO de 26.11.1990, págs. 22531/22532.

DECRETO N? 99.727, DE 23 DE NOVEMBRO DE 1990
Abre ao Ministério da Educação, em
favor de diversas Unidades Orçamentárias, crédito suplementar no valor de
CrS163.446.000,OO, para reforço

de dotações

consignadas no vigente orçamento.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição
que lhe confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e da autorização contida no art. 7?, inciso IV, da Lei n? 8.083, de 19 de outubro de 1990,
DECRETA:
Art. I? Fica aberto ao Ministério da Educação, em favor
de diversas Unidades Orçamentárias, crédito suplementar no
valor de Cr$163.446.000,00 (cento e sessenta e três milhões, quatrocentos e quarenta e seis mil cruzeiros), para atender à programação indicada no Anexo I deste decreto.
Art. 2? Os recursos necessários à execução do disposto no
artigo anterior decorrerão da incorporação de saldos de
exercícios anteriores de entidades da Administração Pública Federal indireta, na forma do Anexo II deste decreto.
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Art. 3?

Este decreto entra em vigor na data de sua publí-

cação.

Art. 4? Revogam-se as disposições em contrário.
Brasilia, 23 de novembro de 1990; 169? da Independência e
102? da República.
FERNANDO COLLOR

Zélia M. Cardoso de Mello
Os anexos estão publicados no DO de 26.11.1990, págs. 22532/22539.

DECRETO N? 99.728. DE 23 DE NOVEMBRO DE 1990
Abre ao Orçamento Fiscal da União.
em favor de diversos Órgãos, crédito suplementar no valor de CrS2.269.965.000,OO, para reforço de dotações consígnadas no vigente orçemento.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA. no uso da atribuição
que lhe confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e da autor ização contida no art. 7?, inciso I, da Lei n? 8.083, de 19 de outubro de 1990,
DECRETA:
Art. Art. I? Fica aberto ao Orçamento Fiscal da União
(Lei n? 7.999, de 31 de janeiro de 1990), em favor de diversos Orgãos, crédito suplementar no valor de Cr$2.269.965.000,OO (dois
bilhões, duzentos e sessenta e nove milhões, novecentos e sessenta e cinco mil cruzeiros), para atender à programação
constante do Anexo I deste decreto.
Art. 2? Os recursos necessários à execução do disposto no
artigo anterior são provenientes do excesso de arrecadação dos
Recursos Diretamente Arrecadados do Tesouro Nacional, na
forma dos Anexos II e III deste decreto.
Art. 3? Este decreto entra em vigor na data de sua puhlicação.
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Art. 4? Revogam-se as disposições em contrário.
Brasília, 23 de novembro de 1990; 169? da Independência e
102? da República.

FERNANDO COLLOR
Zélia M. Cardoso de Mello
Os anexos estão publicados no DO de 26.11.1990, pága. 22539/22540.

DECRETO N? 99.729, DE 23 DE NOVEMBRO DE 1990 1*1
Abre aos Orçamentos da União, em favor de diversos órgãos, crédito suplementar
no valor

de Cr$1.695.745.000,00. para refor-

ço de dotações consignadas no vigente
orçamento.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição
que lhe confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e da autorização contida no art. 7?, incisos I, lI, III e IV, da Lei n? 8.083,
de 19 de outubro de 1990,
DECRETA:
Art. I? Fica aberto aos Orçamentos da União, (Lei n?
7.999, de 31 de janeiro de 1990), em favor de diversos órgãos,
crédito suplementar no valor de Cr$1.695.745.000,OO (hum bilhão, seiscentos e noventa e cinco milhões, setecentos e quarenta e cinco mil cruzeiros), para atender a programação indicada
no Anexo I deste decreto.
Art. 2? Os recursos necessários à execução do disposto no
artigo anterior decorrerão, na forma do Anexo II deste decreto,
da incorporação de recursos oriundos de:
I - saldos de exercícios anteriores da Administração Federal indireta e de fundos: Cr$42.525.000,00;
II - excesso de arrecadação dos Recursos Diretamente
Arrecadados - Tesouro Nacional: Cr$947.439.000,OO;
(*) Retificado no DO de 24.12.1990 (pág. 4298 deste volume).
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lU - excesso de arrecadação dos Recursos Diretamente
Arrecadados - Outras Fontes: Cr$698.781.000,00;
IV - convênio celebrado entre órgão federal e municipal:
Cr$7.000.000,00.
Art. 3? Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 4° Revogam-se as disposições em contrário.
Brasília, 23 de novembro de 1990; 169? da Independência e
102? da República.

FERNANDO COLLOR
Zélia M. Cardoso de Mello
Os anexos estão publicados no DO de 26.11.1990, pags. 22540/22543.

DECRETO N? 99.730, DE 23 DE NOVEMBRO DE 1990
Abre aos Orçamentos da União, em favor do Ministério da Agricultura e Reforma
Agrária, créditos suplementares no valor de
Cr$5.477.969.000,OO, para reforço de dotações consignadas nos vigentes orçamentos.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição
que lhe confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e da autorização contida no art. 7? da Lei n? 8.083, de 19 de outubro de
1990,
DECRETA:
Art. I? Fica aberto ao Orçamento Fiscal da União (Lei n?
7.999, de 31 de janeiro de 1990), em favor do Ministério da Agricultura e Reforma Agrária, crédito suplementar no valor de
Cr$5.453.669.000,00 (cinco bilhões, quatrocentos e cinqüenta e
três milhões, seiscentos e sessenta e nove mil cruzeiros), para
atender à programação indicada no Anexo I deste decreto.
Art. 2? Fica aberto ao Orçamento da Seguridade Social da
União (Lei nf 7.999, de 31 de janeiro de 1990), em favor do Ministério da Agricultura e Reforma Agrária, crédito suplementar
no valor de Cr$24.300.000,00 (vinte e quatro milhões, trezentos
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 182(6, t.2):3861-4287, nov.Zdez. 1990.
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mil cruzeiros) para atender à programação constante do Anexo
II deste decreto.
Art. 3? Os recursos necessários à execução do disposto
nos artigos anteriores são provenientes de:
I - Recursos Diretamente Arrecadados - Tesouro, no
valor de Cr$142.771.000,00 (cento e quarenta e dois milhões, setecentos e setenta e um mil cruzeiros), conforme Anexo IH deste decreto;
II - Recursos Diretamente Arrecadados - Outras Fontes, no valor de Cr$5.199.679.000,00 (cinco bilhões, cento e noventa e nove milhões, seiscentos e setenta e nove mil cruzeiros),
conforme Anexos IV, V e VI deste decreto;
III - Recursos Diversos, no valor de Cr$76.087.000,00 (setenta e seis milhões, oitenta e sete mil cruzeiros), conforme
Anexos VII, VIII, IX e X deste decreto; e
IV - Recursos de Convênios - Transferências de Recursos do Tesouro, no valor de Cr$59.432.000,00 (cinqüenta e nove
milhões, quatrocentos e trinta e dois mil cruzeiros), conforme
Anexos XI e XII deste decreto.
Art. 4? Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 5? 'Revogam-se as disposições em contrário.
Brasília, 23 de novembro de 1990; 169? da Independência e
102? da República.

FERNANDO COLLOR
Zélia M. Cardoso de Mello
Os anexos estão publicados no DO de 26.11.1990, págs. 22544/22545.

DECRETO N? 99.731, DE 25 DE NOVEMBRO DE 1990
Dispõe sobre a composiçeo e o tuncionamento do Grupo de Coordenação incumbido da atualização do Plano Nacional de
Gerenciamento Costeiro.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições
que lhe confere o art. 84, incisos IV e VI, da Constituição, e
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 182(6, t.2):3861-4287, nov./dez. 1990.
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tendo em vista o disposto no art. 4? da Lei n? 7.661, de 16 de
maio de 1988,
DECRETA:
Art. I? O Plano Nacional de Gerenciamento Costeiro
(PNGC), aprovado pela Comissão Interministerial para os Recursos do Mar (Círm) nos termos do art. 4?, § I?, da Lei n?
7.661111, de 16 de maio de 1988, será atualizado, quando necessário, por um Grupo de Coordenação constituído de representantes da:
I - Secretaria da Comissão Interministerial para os Recursos do Mar [Secirrn), que o presidirá;
II
Diretoria de Portos e Costas, do Ministério da Marínha;

III
Secretaria da Fazenda N acionai e Secretaria N acional de Planejamento, do Ministério da Economia, Fazenda e
Planejamento;
IV - Secretaria do Meio Ambiente (Semam/PR) e Secretaria de Assuntos Estratégicos (SAE/PR), da Presidência da República;
V - Associação Brasileira de Entidades de Meio Ambiente (Abema);
VI - Associação Nacional de Municípios e Meio Ambiente
(Anama).

Parágrafo único. Os membros do Grupo de Coordenação e
respectivos suplentes serão indicados pelos titulares dos órgãos
e entidades representados, e designados mediante portaria do
Secretário da Secirm.
Art. 2? O Grupo de Coordenação poderá, quando julgado
necessário, consultar assessoria de órgãos e entidades da Administração Pública federal, estadual e municipal, bem assim solicitar a colaboração de instituições privadas, aos quais compita
ou interesse a preservação, a conservação e a restauração dos
recursos ambientais da Zona Costeira ou, ainda, de pessoa física de renomada autoridade em matérias afins que, por seu ele(l)

Coleção das Leis. Brasília, (3):58, abr.ljun. 1988.
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vado saber, possa conferir alto grau de competência técnica aos
trabalhos de Gerenciamento Costeiro.
Art. 3? Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 4? Revogam-se os Decretos n?s 96.660(21, de 6 de setembro de 1988, 97.686(31, de 25 de abril de 1989, 99.213(41, de 18
de abril de 1990, e demais disposições em contrário.
Brasília, 25 de novembro de 1990; 169? da Independência e
102? da República.
FERNANDO COLLOR
Mário César Flores
DECRETO N? 99.732, DE 26 DE NOVEMBRO DE 1990
Dispõe sobre a execução do Acordo de
Alcance Parcial entre o Brasil e Cuba.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, usando da atribuição
que lhe confere o art. 84, inciso IV, da Constituição,
Considerando que o Tratado de Montevidéu, que criou a
Associação Latino-Americana de Integração (Aladi), firmado
pelo Brasil em 12 de agosto de 1980 e aprovado pelo Congresso
Nacional, por meio do Decreto Legislativo n? 66, de 16 de novembro de 1981, prevê, no seu Art. 7?, a modalidade de Acordo
de Alcance Parcial, e
Considerando que os Plenipotenciários do Brasil e de Cuba,
com base no Tratado de Montevidéu-80, assinaram, a 16 de outubro de 1989, em Brasília, o Acordo de Alcance Parcial entre o
Brasil e Cuba,
DECRETA:
Art. 1? O Acordo de Alcance Parcial entre o Brasil e Cuba. apenso por cópia ao presente decreto, será executado e cumprido tão inteiramente como nele se contém, inclusive quanto à
sua vigência.
(2) Coleção das Leis. Brasília, (6):395, jul./set. 1988.
(3) Coleção das Leis. Brasília, 181(2):741, mar./abr. 1989.
(4) Coleção das Leis. Brasília, 182(2. t.2):1650, mar./abr. 1990.
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Art. 2?

Este decreto entra em vigor na data de sua puhli-

cação.

Brasília, 26 de novembro de 1990; 169? da Independência e
102? da República.
FERNANDO COLLOR
Francisco Rezek
O acordo está publicado no DO de 27.11.1990.

DECRETO N? 99.733, DE 26 DE NOVEMBRO DE 1990
Institui a Comissão de Planejamento
dos Ralhes de Integração Sul-Americana,
sob a coordenação do Estado-Maior das
Forças Armadas (EMFA).

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições
que lhe confere o art. 84, incisos IV e VI, da Constituição,
DECRETA:
Art. I? Ê instituída a Comissão de Planejamento dos
Rellies de Integração Sul-Americana, com a findalidade de estudar, planejar e propor, a nível nacional, medidas visando à viabilização do Rally Náutico, no primeiro semestre de 1992.
Art. 2? A Comissão de Planejamento é composta de representantes:
I - do Estado-Maior das Forças Armadas (EMFA), que
a coordenará;
II - do Ministério das Relações Exteriores;
III - da Secretaria dos Desportos da Presidência da República (Sedes/PR);
IV - da Secretaria do Meio Ambiente da Presidência da
República (Semam/PR);
V - da Empresa Brasileira de Turismo (Embraturl.
Art. 3? A Comissão de Planejamento estabelecerá seu programa de trabalho e os prazos para implementação desse programa.

Art. 4? O Estado-Maior das Forças Armadas solicitará,
quando necessário, a colaboração de órgãos ou entidades da AdCol. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 182(6, t.2):3861-4287, nov.Zdea. 1990.
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ministração Pública Federal, das unidades da Federação e da
sociedade, para a realização dos trabalhos.
Art. 5? Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 26 de novembro de 1990; 169? da Independência e
102? da República.
FERNANDO COLLOR
Francisco Rezek
DECRETO N? 99.734, DE 26 DE NOVEMBRO DE 1990
Altera o Anexo VI do Decreto n? 99.307,
1990, e dá outras

de 15 de junho de
providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição
que lhe confere o art. 84, inciso IV, combinado com o art. 41, §
3?, da Constituição, e tendo em vista o disposto na Lei n?
8.028, de 12 de abril de 1990,
DECRETA:
Art. I? Fica excluído do Anexo VI do Decreto ri? 99.307,
de 15 de junho de 1990, a partir da data de sua publicação, a
servidora Rosana Rocha Isac, da categoria funcional de Agente
Administrativo, PIS/Pasep n? 12060743054, ex-integrante do
Quadro/Tabela Permanente da extinta Secretaria de Planejamento e Coordenação.
Art. 2? Fica restabelecida, automaticamente, a necessidade
do correspondente cargo e alterado o quantitativo da mencionada categoria funcional, constante do Anexo VI do Decreto n?
99.307, de 1990.
Art. 3?

Este decreto entra em vigor na data de sua publi-

cação.

Art. 4? Revogam-se as disposições em contrário.
Brasília, 26 de novembro de 1990; 169? da Independência e
102? da República.

FERNANDO COLLOR
Jarbas Passarinho
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 182(6, t.2):3861-4287, nov./dez. 1990.
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DECRETO N? 99.735, DE 27 DE NOVEMBRO DE 1990
Dispõe sobre a transformação da Diretoria de Assuntos Culturais, Educação
Física e Desportos, em Diretoria de Assuntos Culturais, no Ministério do Exército

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, usando das atribuições que lhe confere o artigo 84, item IV da Constituição, o artigo 46 do Decreto-Lei n? 200, de 25 de fevereiro de 1967, e o artigo 27, item H, do Decreto n? 93.188, de 29 de agosto de 1986,
DECRETA:
Art. I? Fica transformada a Diretoria de Assuntos Culturais, Educação Física e Desportos, em Diretoria de Assuntos
Culturais, órgão de apoio, com sede na Cidade do Rio de Janeiro (RJ), que ficará subordinado ao Departamento de Ensino e
Pesquisa.
Art. 2? O Ministro do Exército baixará os atos complementares necessários à execução deste decreto.
Art. 3? Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 4? Revogam-se as disposições em contrário.
Brasilia, 27 de novembro de 1990; 169? da Independência e
102? da República.
FERNANDO COLLOR
Carlos Tinoco Ribeiro Gomes
DECRETO N? 99.736, DE 27 DE NOVEMBRO DE 1990
Dispõe sobre a execução do Sétimo
Protocolo Adicional ao Acordo Comercial
nf' 20, no Setor da Indústria de Matérias
Corantes e Pigmentos, entre o Brasil, a Argentina, o Chile e o México.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, usando da atribuição
que lhe confere o art. 84. inciso IV. da Constituição,
Considerando que o Tratado de Montevidéu; que criou a
Associação Latino-Americana de Integração (Aladi}, firmado
pelo Brasil em 12 de agosto de 1980 e aprovado pelo Congresso
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 182(6, t.2):3861·4287, nov./dez. 1990.
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Nacional, por meio do Decreto Legislativo n? 66, de 16 de novembro de 1981, prevê, no seu art. 7?, a modalidade de Acordo
de Alcance Parcial, e
Considerando que os Plenipotenciários do Brasil, da Argentina, do Chile e do México, com base no Tratado de
Montevídéu-Sü, assinaram, a 4 de novembro de 1988, em Montevidéu, o Sétimo Protocolo Adicional ao Acordo Comercial n? 20,
no Setor da Indústria de Matérias Corantes e Pigmentos, entre
o Brasil, a Argentina, o Chile e o México,
DECRETA:
Art. I? O Sétimo Protocolo Adicional ao Acordo Comercial n? 20, no Setor da Indústria de Matérias Corantes e Pigmentos, entre o Brasil, a Argentina, o Chile e o México, apenso
por cópia ao presente decreto, será executado e cumprido tão
inteiramente como nele se contém, inclusive quanto à sua vigência.
Art. 2? Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Brasflia, 27 de novembro de 1990; 169? da Independência e
102? da República.
FERNANDO COLLOR

Francisco Rezek

o acordo está publicado no DO de

28.11.1990, pág. 22761/22763.

DECRETO N? 99.737, DE 27 DE NOVEMBRO DE 1990
Dispõe sobre a revisão dos valores tixados nos artigos 16, 21, 22, 52 e 64 do
Decreto-Lei n." 2.300(11, de 21 de novembro
de 1986.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição
que lhe confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e tendo em
vista o disposto no art. 87 do Decreto-Lei n? 2.300, de 21 de no(1) Coleção das Leis. Brasília, (7):25, out.vdez. 1986.
Col.Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 182(6, t.2):3861-4287, nov./dez. 1990.
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vembro de 1986, alterado pelos Decretos-Leis n?s 2.348, de 24 de
julho de 1987, e 2.360, de 16 de setembro de 1987.
DECRETA:
Art. 1? Os valores fixados nos artigos 16, 21, 22, 52 e 64 do
Decreto-Lei n? 2.300, de 21 de novembro de 1986, a serem adotados para o trimestre civil de outubro a dezem bro de 1990, são Os
constantes do anexo deste decreto.
Parágrafo único. Os valores referidos neste artigo, independentemente de revisão autorizada, serão automaticamente
corrigidos, a partir do primeiro dia útil de cada trimestre civil,
a iniciar-se pelo de janeiro a março de 1991, tomando-se por base a variação do Bônus do Tesouro Nacional (BTN), em comparação com o vigorante no mês de outubro de 1990, desprezada
no resultado final a fração inferior a Cr$l.OOO,OO (um mil cruzeiros).
Art. 2? Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 3? Revogam-se as disposições em contrário.
Brasilia, 27 de novembro de 1990; 169? da Independência e
102? da República.
FERNANDO COLLOR
Jarbas Passarinho
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ANEXO DO DECRETO N? 99.737,
DE 27 DE NOVEMBRO DE 1990
Valores revistos, constantes dos artigos 16, 21, 22, 52 e 64
do Decreto-Lei n:' 2.300, de 21 de novembro de 1986, válidos para o trimestre civil de outubro a dezembro de 1990.
Artigo

Parágrafo

16

único

Inciso

Alínea

Valor Revisto
(Cr$)
59.439.000,00

I
I
I

a

17.831.000,00

b

178.318.000,00
178.318.000,00

11
11
11

a

4.160.000,00

b
c

118.878.000,00
118.878.000,00

c

21

1.188.000,00

22

11

52

64

178.000,00
23.775.000,00

1II

4.160.000,00

DECRETO N? 99.738, DE 27 DE NOVEMBRO DE 1990
Abre ao Ministério da Marinha, em favor de diversas Unidades Orçamentárias,
crédito
suplementar
no
valor
de
Cr$11.014.076.000,OO, para reforço de dotações consignadas no vigente orçamento.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição
que lhe confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e da autorização contida no art. 7?, incisos I e IV, da Lei n? 8.083, de 19 de
outubro de 1990,
DECRETA:
Art. I? Fica aberto ao Ministério da Marinha. em favor de
diversas Unidades Orçamentárias, crédito suplementar no valor
de Cr$11.014.076.000,00 (onze bilhões, quatorze milhões, setenta
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 182(6, t.2):3861-4287, nov.Zdez, 1990.
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e seis mil cruzeiros), para atender à programação indicada no
Anexo I deste decreto.
Art. 2? Os recursos necessários à execução do disposto no
artigo anterior são provenientes do excesso de arrecadação de
Recursos Diretamente Arrecadados e de Saldos de Exercícios
Anteriores conforme indicado nos Anexos 11, 111 e IV deste decreto.
Art. 3? Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 4? Revogam-se as disposições em contrário.
Brasília, 27 de novembro de 1990; 169? da Independência e
102? da República.
FERNANDO COLLOR
Zélia M. Cardoso de Mello
Os anexos estão publicados no DO de 28.11.1990, págs. 22764/22765.

DECRETO N? 99.739, DE 27 DE NOVEMBRO DE 1990
Dispôe sobre a execução do Sexto Protocolo Adicione! ao Acordo de A~cance Parcial de Renegociação das Concessões Outorgadas no Período 1962/1980, entre o Brasil e
a Bolívia (Acordo n? 8).

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, usando da atribuição
que lhe confere o art. 84, inciso IV, da Constituição,
Considerando que o Tratado de Montevidéu, que criou a
Associação Latino-Americana de Integração (Aladí), firmado
pelo Brasil em 12 de agosto de 1980 e aprovado pelo Congresso
Nacional, por meio do Decreto Legislativo n? 66, de 16 de novembro de 1981, prevê, no seu art. 7?, a modalidade de Acordo
de Alcance Parcial, e
Considerando que os Plenipotenciários do Brasil e da
Bolívia, com base no Tratado de Montevidéu-3D, assinaram, a
18 de abril de 1990, em Montevidéu, o Sexto Protocolo Adicional ao Acordo de Alcance Parcial de Renegociação das Concessões Outorgadas no Período 196211980, entre o Brasil e a Bolívia
(Acordo n? 8),
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 182(6, t.2):3861-4287, nov./dez. 1990.
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DECRETA:
Art. 1~ O Sexto Protocolo Adicional ao Acordo de Alcance
Parcial de Renegociação das Concessões Outorgadas no Período
1962/1980, entre o Brasil e a Bolívia (Acordo n? 8), apenso por
cópia ao presente decreto, será executado e cumprido tão inteiramente como nele se contém, inclusive quanto à sua vigência.
Art. 2? Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 27 de novembro de 1990; 169~ da Independência e
102~ da República.
FERNANDO COLLOR
Francisco Rezek
O acordo está publicado no DO de 28.11.1990, pégs. 22765/22766.

DECRETO

N~

99.740, DE 28 DE NOVEMBRO DE 1990
Altera dispositivos do Decreto n?
62.758, de 22 de maio de 1968, que instituiu
a Fundação Universidade Federal de São
Carlos, sob a denominação de Fundação
Universidade Federal de São Paulo, e dá
outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições
que lhe confere o art. 84, incisos IV e VI, da Constituição,
DECRETA:
Art. I? Os arts. 5?, 6? 7?, caput, 10 e 11 do Decreto n?
62.758, de 22 de maio de 1968, passam a vigorar com a seguinte
redação:
«Art. 5? O orçamento próprio da universidade deverá
ser executado medíante plano de aplicação elaborado, sob
a forma de orçamento-programa, para cada unidade, pelo
Conselho Uníversítário.»
«Art. 6~ A fundação terá um Conselho de Curadores
constituídos de seis membros e três suplentes, de livre escolha e nomeação do Presidente da República, entre pessoas de ilibada reputação e notória competência, devendo
renovar-se pelo terço em cada dois anos.
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§ I? OS membros do conselho serão nomeados com
mandato de seis anos, podendo ser reconduzidos uma vez.
§ 2? O conselho elegerá, dentre os seus membros, o
seu Presidente.
§ 3? O Reitor da Universidade será o Presidente da
fundação, sendo substituído em suas faltas e impedimentos
pelo Vice-Reitor, que será o Vice-Presidente da fundação.
§ 4? O Presidente exercerá a administração superior
da fundação, cumulativamente com as suas atribuições de
Reitor da Universidade».
Art. 7? O estatuto disporá sobre a organização e o
funcionamento em geral e, ainda, sobre a competência dos
órgãos da fundação.»
«Art. 10. A universidade poderá incorporar:

§ 1? A incorporação de que trata este artigo dependerá sempre de resolução do Conselho Universitário e aprovação por decreto do Poder Executivo.

«Art. 11. O pessoal docente e técnico-administrativo
da universidade será admitido de acordo com a legislação
pertinente em vigor.
Parágrafo único. Nenhum docente ou servidor poderá
ser admitido sem que se verifiquem, previamente, a criação da função e a instalação do respectivo serviço».
Art. 2? A fundação e a universidade deverão reformar
seus Estatutos e Regimentos, no prazo de sessenta dias, de modo a adaptá-los às disposições deste decreto.
Art. 3? Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 4? Ficam revogadas as disposições em contrário.
Brasílía, 28 de novembro de 1990; 169? da Independência e
102? da República.
FERNANDO COLLOR

José Luitgerd Moura de
Figueiredo
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DECRETO N? 99.741, DE 28 DE NOVEMBRO DE 1990
Regulamenta o art. 195 do Decreto-Lei
n? 200 0), de 25 de fevereiro de 1967, com a
redação dada pelo art. I? do Decreto-Lei n?
900(2), de 24 de setembro de 1969, e os arts.
4::' e 5.°, inciso IlI, do Decreto-Lei n.o
2.398(3J, de 21 de dezembro de 1987, e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição
que lhe confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, decreta:
Art. I? Fica o Ministério da Economia, Fazenda e Planejamento autorizado a promover, mediante Ieilé o público, com
base em decisão fundamentada do Ministro de Estado quanto à
respectiva oportunidade e conveniência:
I - a alienação:
a) do domínio pleno de terrenos interiores, urbanos e rurais; e
b) de prédios e edificações de fins residenciais, comerciais,
industriais, inclusive os mantidos em regime de locação;
11 - o aforamento de terrenos de marinha e seus acrescidos.
§ I? A alienação ocorrerá quando não houver interesse
econômico e social em manter o imóvel no domínio da União,
nem inconveniente quanto à defesa nacional no desaparecimento do vínculo da propriedade.
§ 2? Para fins do disposto na parte final do parágrafo anterior, será formulada consulta aos Ministérios Militares, quando se tratar de imóveis situados dentro da faixa de cento e cinqüenta quilômetros de largura ao longo das fronteiras terrestres, da faixa de cem metros ao longo da atual costa marítima
ou de uma circunferência de um mil e trezentos e vinte metros
de raio, em torno das fortificações e estabelecimentos militares.
§ 3? O disposto neste artigo não se aplica aos imóveis que
não se encontrem sob a administração do Departamento do Patrimônioda União (DPU).
(1) Coleção das Leis. Brasília, (1):240, jan.lmar. 1967.
(2) Coleção das Leis. Brasília, (7):816, out.Zdez. 1969.
(3) Coleção das Leis. Brasília, (7):76, out.ldez. 1987.
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Art. 2? O leilão público será realizado por leiloeiro oficial
ou servidor designado pelo DPU (Decreto-Lei n? 2.300(41, de
21.11.86, art. 43) e precedido de edital, elaborado pelo DPU, que
conterá, necessariamente:
I - a autorização competente e a descrição do imóvel,
com as suas características, inclusive metragens e confrontantes, de acordo com os dados disponíveis;
n
o valor do imóvel, constante do laudo de avaliação
prévia;
In
o local, o dia e a hora em que se realizará;
IV
a menção da inexistência ou existência de ônus,
que recaiam sobre o imóvel e, se for o caso, a circunstância de
se encontrar o imóvel na posse de terceiros, inclusive mediante
locação;
V - a obrigatoriedade de o arrematante se responsabilizar, integralmente, pela reivindicação da posse do imóvel, e nada alegar perante a União, em decorrência de eventual demora
na desocupação;
VI - a ressalva de que, se o imóvel não alcançar lance
igualou superior à importância da avaliação, seguir-se-á novo
leilão público, em dia e hora desde logo designados, entre os
dez e os vinte dias seguintes;
VII
a comissão do leiloeiro, a ser paga pelo arrematante;
VIII
os encargos legais e fiscais, de responsabilidade do
arrematante, e, no caso de aforamento, o foro;
IX - as hipóteses de preferência;
X - as sanções cominadas ao arrematante, na hipótese
de desistência ou denão complementação do valor do lance;
XI - a possibilidade de revigoração do lance vencedor,
na hipótese de desistência da preferência exercida; e
XII - qualquer outra informação específica, julgada, em
cada caso, necessária ao conhecimento dos licitantes.
§ l? O edital será afixado no próprio imóvel, em local de
boa visão e de fácil acesso aos interessados e publicado, em resumo:
(4) Coleção das Leis. Brasília, (7):25, out.ldez. 1986.
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I - pelo menos uma vez, no Diário Oficial, com a antecedência de, no mínimo, trinta dias antes da data do leilão público; e
II - por duas vezes em jornal de ampla circulação local,
preferencialmente na seção reservada aos negócios imobilíáríos,
devendo a primeira publicação anteceder em, pelo menos, trinta
dias a data designada para o leilão público e a segunda ocorrer
em um dos três últimos dias a ele anteriores.
§ 2? Considerando o valor do imóvel e a sua localização, o
DPU poderá determinar que seja repetida a publicação do edital
e que o leilão seja divulgado por emissora de rádio ou qualquer
outro meio que assegure a eficiente publicidade do leilão público.
§ 3? O laudo de avaliação, a que se refere o inciso II deste
artigo, será elaborado pelo DPU ou, mediante convênio, por entidade ou outro órgão público ou, ainda, mediante licitação, por
empresa privada especializada.
Art. 3? O leilão público será realizado no próprio local do
imóvel ou, não sendo possível, em outro designado no edital.
Parágrafo único. Sobrevindo a noite, prosseguirá o leilão
no dia imediato, à mesma hora em que teve início, independentemente de novo edital.
Art. 4? Encerrado o leilão, deverá o leiloeiro:
I - lavrar a respectiva ata que será assinada por ele, pelo
arrematante e pelo representante do DPU e na qual constarão,
resumidamente, todos os fatos ocorridos durante o leilão e, especificamente:
a) a indicação do imóvel leiloado;
b) o nome e a qualificação do arrematante;
c) a importância do lance vencedor, com a indicação dos
cheques nominativos recebidos como sinal ou como pagamento
integral do preço;
d) a informação do pagamento da comissão do leiloeiro; e
e) o registro do eventual exercício de direito de preferência,
com a indicação do nome e da qualificação do seu titular, quando não se tratar do arrematante; e
II - expedir o documento comprobatório da arrematação.
'I
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Art. 5?

I
11
UI

Cumpre ao leiloeiro:

fazer publicar o edital do leilão público;
expor aos pretendentes o bem a ser alienado;
realizar o leilão público, no local designado no edi-

tal;
IV
receber do arrematante a sua comissão, fornecendolhe o respectivo recibo;
V - receber o sinal ou o produto da alienação, mediante
cheques nominativos ao Departamento do Patrimônio da União,
recolhendo-o, como receita da União, através de Documento de
Arrecadação de Receitas Federais (DARFI, no dia útil imediato,
na forma da legislação pertinente;
VI - prestar contas ao DPU, no segundo dia útil seguinte
ao recebimento referido no inciso precedente, juntando a prova
do respectivo recolhimento (DARFI.
Art. 6'? Terão preferência à aquisição, mediante o pagamento de importância equivalente ao maior lance obtido no leilão:
I - dos imóveis alugados os locatários cadastrados no
DPU ou seus legítimos herdeiros ou sucessores, desde que, cumulativamente, neles estejam residindo ou exercendo atividades
comerciais, industriais ou rurais e estejam quites com o pagamento dos aluguéis; e
11 -r-' dos imóveis referidos dos incisos I, alínea a, e 11 do
art. I?, os ocupantes regularmente inscritos no DPU, quites com
o pagamento das taxas de ocupação.
§ I? A preferência será exercida no próprio ato do leilão,
através de manifestação oral, pública e inequívoca, por todos
compreendida, dirigida ao leiloeiro, que a fará constar da ata.
§ 2? O exercício de preferência será irrevogável.
§ 3? Na hipótese de não ser complementado o pagamento,
por quem exerceu o direito de preferência, considerar-se-á revigorado o maior lance obtido no leilão, procedendo-se à adjudicação a quem o tiver oferecido ou, não estando mais o licitante interessado ou não sendo ele encontrado, a novo leilão.
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Art. 7? Observado o direito de preferência, o imóvel será
arrematado por qualquer interessado, pelo maior lance do pregão, desde que igualou superior à importância da avaliação
(Decreto-Lei n? 2.300, de 21.11.86, art. 20, § 5?).
§ I? Caso o arrematante não efetue, de imediato, o pagamento integral, pagará no ato sinal correspondente a vinte por
cento do valor da arrematação, além da comissão do leiloeiro,
complementando o preço, improrrogavelmente, nos três dias
úteis seguintes ao da realização do leilão, sob pena de perder,
em favor da União, valor correspondente ao sinal e, em favor
do leiloeiro, a respectiva comissão.
§ 2'? Se o licitante, convocado pelo leiloeiro, não complementar o pagamento de seu lance, será realizado novo leilão público.

Art. 8? O comprovante de arrematação será o instrumento
hábil a ser entregue ao DPU para a elaboração do respectivo
contrato, na forma da legislação pertinente.
Art. 9? O DPU poderá, a seu juizo, cancelar a realização
de leilão cujo edital já esteja publicado, bem como adiar a data
de sua realização, sem que caiba qualquer indenização aos
eventuais interessados.
Art. 10. Ficam excluídos das disposições deste decreto os
terrenos interiores e os de marinha e seus acrescidos, quando
houver preferência ao aforamento, na forma prevista nos incisos I e II do art. 5? do Decreto-Lei n? 2.398, de 21 de dezembro
de 1987.
Art. 11. O DPU poderá baixar as instruções que se fizerem necessárias à execução deste decreto.
Art. 12. Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 13. Revogam-se as disposições em contrário.
Brasília, 28 de novembro de 1990; 169? da Independência e
102? da República.
FERNANDO COLLOR
Zélia M. Cardoso de Mello
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 182(6, t.2):3861-4287, nov./dez. 1990.
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DECRETO N? 99.742, DE 29 DE NOVEMBRO DE 1990
Abre aos Orçamentos da União, em favor do Ministério da Agricultura e Reforma
Agrária, créditos suplementares no valor de
Cr$19.816.468.000,OO. para reforço de dota-

ções consignadas nos vigentes orçamentos.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição
que lhe confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e da autorização contida nos arts. I? e 2? da Lei n? 8.093, de 20 de novembro de 1990,
DECRETA:
Art. I? Fica aberto ao Orçamento Fiscal da União (Lei n?
7.999, de 31 de janeiro de 1990), em favor do Ministério da Agricultura e Reforma Agrária, crédito suplementar no valor de
Cr$18.224.018.000,OO (dezoito bilhões, duzentos e vinte e quatro
milhões, dezoito mil cruzeiros), para atender à programação indicada no Anexo I deste decreto.
Art. 2? Fica aberto ao Orçamento da Seguridade Social da
União (Lei n? 7.999, de 31 de janeiro de 1990), em favor do Ministério da Agricultura e Reforma Agrária, crédito suplementar
no valor de Cr$1.592.450.000,00 (um bilhão, quinhentos e noventa e dois milhões, quatrocentos e cinqüenta mil cruzeiros), para
atender à programação indicada no Anexo II deste decreto.
Art. 3? Os recursos necessários ao atendimento das despesas constantes dos artigos anteriores são provenientes do excesso de arrecadação das receitas do Tesouro Nacional, nos termos
estabelecidos no parágrafo único, do art. I?, e no art. 2?, da Lei
n? 8.093, de 20 de novembro de 1990.
Art. 4? Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 5? Revogam-se as disposições em contrário.
Brasília, 29 de novembro de 1990; 169? da Independência e
102? da República.
FERNANDO COLLOR
Zélia M. Cardoso de Mello
Os anexos estão publicados no DO de 30.11.1990, pag. 22956.
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DECRETO N? 99.743, DE 29 DE NOVEMBRO DE 1990
Abre aos Orçamentos da União, em favor de Entidades em Extinção, Dissolução
ou Privetizeçeo, crédito suplementar no valar de Cr$5.607.871.000,OO, para reforço de
dotações consignadas nos vigentes orçamentos.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição
que lhe confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e da autorização contida no art. I?, inciso I, da Lei n? 8.093, de 20 de novembro de 1990,
DECRETA:
Art. I? Fica aberto aos Orçamentos da União, em favor de
Entidades em Extinção, Dissolução ou Privatização, crédito suplementar no valor de Cr$5.607.871.000,00 (cinco bilhões, seiscentos e sete milhões, oitocentos e setenta e um mil cruzeiros).
para atender à programação discriminada no Anexo I deste decreto.
Art. 2? Os recursos necessários à execução do disposto no
artigo anterior decorrerão do excesso de arrecadação das receitas do Tesouro Nacional, conforme o disposto no parágrafo único do art. I? da Lei n? 8.093, de 20 de novembro de 1990.
Art. 3? Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 4? Revogam-se as disposições em contrário.
Brasília, 29 de novembro de 1990; 169? da Independência e
102? da República.
FERNANDO COLLOR
Zélia M. Cardoso de Mello

o anexo está publicado no

DO de 30.11.1990, pégs. 22957/22958.

DECRETO N? 99.744, DE 29 DE NOVEMBRO DE 1990
Abre ao Orçamento Fiscal da União,
em favor da Presidência da República, crédito suplementar no valor de
GrI2.718.000.000,00, para reforço de dotações consignadas no vigente orçamento.
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o

PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição
lhe confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e da autorique. contida no art. I?, inciso I, da Lei n? 8.093, de 20 de nozaçao
vembro de 1990,
DECRETA:
Art. I? Fica aberto ao Orçamento Fiscal da União (Lei n?
7.999, de 31 d~ janeiro de 1990), em favor da Presidência da Re'blica, crédito suplementar no valor de Cr$2.718.000.000,00
ís bilhões, setecentos e dezoito milhões de cruzeiros), para
at~nder à programação indicada no Anexo I deste decreto.
Art. 2? Os recursos necessários à execução do disposto no
tigo anterior são provenientes do excesso de arrecadação das
arceitas do Tesouro Nacional, nos termos do parágrafo único
do art. I? da Lei n? 8.093, de 20 de novembro de 1990.
Art. 3? Este decreto entra em vigor na data de sua publi-

r:

cação.

Art. 4? Revogam-se as disposições em contrário.
Brasília, 29 de novembro de 1990; 169? da Independência e
102? da República.
FERNANDO COLLOR
Zélia M. Cardoso de Mello

o anexO está publicado no DO

de 30.11.1990. pág. 22958.

DECRETO N? 99.745, DE 29 DE NOVEMBRO DE 1990
Abre ao Orçamento Fiscal da União.
favor da Presidência da Repúblicrédito suplementar no valor de
Cr$339.200.000,OO. para reforço de dotações
consignadas no vigente orçamento.
em
ca,

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição
que lhe confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e da autorização contida no art. I?, inciso I, da Lei n? 8.093, de 20 de novembro de 1990,
DECRETA:
Art. I? Fica aberto ao Orçamento Fiscal da União (Lei n?
7.9!!9, de 31 de janeiro de 1990), em favor da Presidência da ReCol. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 182(6, t.2):3861-4287, nov.ldez. 1990.
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pública, crédito suplementar no valor de Cr$339.200.000,00 (trezentos e trinta e nove milhões e duzentos mil cruzeiros), para
atender à programação indicada no Anexo I deste decreto.
Art. 2? Os recursos necessários à execução do disposto no
artigo anterior são provenientes do excesso de arrecadação das

receitas do Tesouro Nacional, nos termos do parágrafo único
do art. 1~ da Lei n? 8.093, de 20 de novembro de 1990.
Art. 3~ Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 4? Revogam-se as disposições em contrário.
Brasília, 29 de novembro de 1990; 169? da Independência e
102~ da República.
FERNANDO COLLOR
Zélia M. Cardoso de Mello
O anexo está publicado no DO de 30.11.1990, pág. 22959.

DECRETO

N~

99.746, DE 29 DE NOVEMBRO DE 1990
Abre aos Orçamentos da União, em favor do Senado Federal, da Câmara dos Deputados, do Tribunal de Contas da União.

do Ministério Público da União e do Ministério da Justiça, crédito suplementar no valor de Cr$10.562.779.000,00, para reforço de
dotações consignadas nos vigentes orçamentos.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição
que lhe confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e da autorização contida no art. 1~, inciso I, da Lei n? 8.093, de 20 de novembro de 1990,
DECRETA:
Art. 1? Fica aberto aos Orçamentos da União (Lei n'?
7.999, de 31 de janeiro de 1990), em favor do Senado Federal, da
Cãmara dos Deputados, do Tribunal de Contas da União, do
Ministério Público da União e do Ministério da Justiça, crédito
suplementar no valor de Cr$10.562.779.000,00 (dez bilhões, quiCol. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 182(6, t.2):3861-4287, nov.zdee. 1990.
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nhentos e sessenta e dois milhões, setecentos e setenta e nove
mil cruzeiros), para atender à programação indicada no Anexo I
deste decreto.
Art. 2? Os recursos necessários à execução do disposto no
artigo anterior são provenientes do excesso de arrecadação das
receitas do Tesouro Nacional, nos termos do art. I?, parágrafo
único, da Lei n? 8.093, de 20 de novembro de 1990.
Art. 3? Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 4? Revogam-se as disposições em contrário.
Brasília, 29 de novembro de 1990; 169? da Independência e
102? da República.
FERNANDO COLLOR
Zélia M. Cardoso de Mello
O anexo está publicado no DO de 30.11.1990, pégs. 22959/22960.

DECRETO N? 99.747, DE 29 DE NOVEMBRO DE 1990
Abre aos Ministérios da Aeronáutica,
do Exército e da Marinha, em favor de diversas Unidades Orçamentárias, crédito suplementar no valor de Cr$22.210.130.000,OO.
para reforço de doteçõee consignadas no vigente orçamento.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição
que lhe confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e da autorização contida no art. I?, inciso I, da Lei n? 8.093, de 20 de novembro de 1990,
DECRETA:

Art. I? Fica aberto aos Ministérios da Aeronáutica, do
Exército e da Marinha, em favor de diversas Unidades Orçamentárias, crédito suplementar no valor de Cr$22.21O.130.000,00
(vinte e dois bilhões, duzentos e dez milhões, cento e trinta mil
cruzeiros), para atender à programação indicada no Anexo I
deste decreto.
Art. 2? Os recursos necessários à execução do disposto no
artigo anterior são provenientes do excesso de arrecadação das
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 182(6,
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receitas do Tesouro Nacional nos termos do parágrafo único do
art. I? da Lei n:' 8.093, de 20 de novembro de 1990.
Art. 3? Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 4? Revogam-se as disposições em contrário.
Brasilia, 29 de novembro de 1990; 169? da Independência e
102? da República.
FERNANDO COLLOR
Zélia M. Cardoso de Mello
O anexo está publicado no DO de 30.11.1990, págs. 22960/22961.

DECRETO N? 99.748, DE 29 DE NOVEMBRO DE 1990
Abre aos Orçamentos da União, em favor de diversos Omsoe do Poder Judiciário. crédito suplementar no valor de
CrSl7.189.689:000,OO, para reforço de dotaçõee consignadas no vigente orçamento.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição
que lhe confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e da autorização contida no art. I?, inciso I, da Lei n? 8.093, de 20 de novembro de 1990,
DECRETA:

Art. I? Fica aberto aos Orçamentos da União (Lei n?
7.999, de 31 de janeiro de 19901, em favor de diversos
gãos do Poder Judiciário, crédito suplementar no valor de
Cr$17.189.689.000,00 idezessete bilhões, cento e oitenta e nove
milhões, seiscentos e oitenta e nove mil cruzeiros), para atender
à programação indicada no Anexo I deste decreto.
Art. 2? Os recursos necessários à execução do disposto no
artigo anterior são provenientes do excesso de arrecadação das
receitas do Tesouro Nacional, nos termos do parágrafo único do
art. I? da Lei n:' 8.093, de 20 de novembro de 1990.
Art. 3? Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.

oe-

Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília. 182(6, t.2):3861-4287, nov./dez. 1990.
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Art. 4?

Revogam-se as disposições em contrário.

Brasília, 29 de novembro de 1990; 169? da Independência e
102? da República.
FERNANDO COLLOR
Zélia M. Cardoso de Mello
Os anexos estão publicados no DO de 30.11.1990, págs. 22961/22964.

DECRETO N? 99.749, DE 29 DE NOVEMBRO DE 1990
Abre aos Orçamentos da União em
favor do Ministério da Ação Social,
crédito
suplementar
no
valor
de
Cr$2. Q49.900. 000, 00, para reforço de doteções consignadas no vigente orçamento.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição
que lhe confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e da autorização contida no art. I?, inciso I, da Lei n? 8.093, de 20 de novembro de 1990,
DECRETA:
Art. I? Fica aberto aos Orçamentos da União (Lei n?
7.999, de 31 de janeiro de 1990), em favor do Ministério da Ação
Social, crédito suplementar no valor de Cr$2.049.900.000,00 (dois
bilhões, quarenta e nove milhões e novecentos mil cruzeiros),
para atender à programação indicada no Anexo I deste decreto.
Art. 2? Os recursos necessários à execução do disposto no

artigo anterior decorrerão do excesso de arrecadação das receitas do Tesouro Nacional, nos termos do parágrafo único do art.
I? da Lei ri? 8.093, de 20 de novembro de 1990.
Art. 3? Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 4?

Revogam-se as disposições em contrário.

Brasilia, 29 de novembro de 1990; 169? da Independência e
102? da República.
FERNANDO COLLOR
Zélia M. Cardoso de Mello
Os anexos estão publicados no DO de 30.11.1990, pág. 22964.
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 182(6, t.2):3861-4287, nove/dez. 1990.
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DECRETO N? 99.750, DE 29 DE NOVEMBRO DE 1990
Abre aos Orçamentos da
União,
favor da Preesdêncie da Repúblicrédito suplementar no valor de
CrSl.1l8.000.000,OO, para reforço de dotações consignadas no vigente orçamento.

em
ca,

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição
que lhe confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e da autorização contida no art. I?, inciso I, da Lei n? 8.093, de 20 de novembro de 1990,
DECRETA:
Art. I? Fica aberto aos Orçamentos da União (Lei n?
7.999, de 31 de janeiro de 1990), em favor da Presidência da República, crédito suplementar no valor de Cr$1.118.000.000,00 (um
bilhão, cento e dezoito milhões de cruzeiros), para atender à
programação indicada nos Anexos I e II deste decreto.
Art. 2? Os recursos necessários à execução do disposto no
artigo anterior são provenientes do excesso de arrecadação das
receitas do Tesouro Nacional, nos termos do parágrafo único do
art. I? da Lei n? 8.093, de 20 de novembro de 1990.
Art. 3? Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 4? Revogam-se as disposições em contrário.
Brasília, 29 de novembro de 1990; 169? da Independência e
102? da República.
FERNANDO COLLOR
Zélia M. Cardoso de Mello
Os anexos estão publicados no DO de 30.11.1990, pág. 22965.

DECRETO N? 99.751, DE 29 DE NOVEMBRO DE 1990
Abre ao Orçamento da Seguridade
Social, em favor do Ministério da Saúde crédito suplementar no valor de
Cr$14.418.000.000,OO, para reforço de dotações consignadas no vigente orçamento.
Col. Leis Rep.

F~d.

Brasil, Brasília, 182(6, t.2):3861-4287, nov./dez. 1990.
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o PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição
que lhe confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e da autorização contida no art. I?, inciso I, da Lei n? 8.093, de 20 de novembro de 1990,
DECRETA:
Art. I? Fica aberto ao Orçamento da Seguridade Social
(Lei n? 7.999, de 31 de janeiro de 1990), em favor do Ministério
da Saúde, crédito suplementar no valor de Cr$14.418.000.000,00
(quatorze bilhões, quatrocentos e dezoito milhões de cruzeiros),
para atender à programação indicada no anexo I deste decreto.
Art. 2? Os recursos necessários à execução do disposto no
artigo anterior são provenientes do excesso de arrecadação das
receitas do Tesouro Nacional, nos termos do art. I?, parágrafo
único, da Lei n? 8.093, de 20 de novembro de 1990.
Art. 3? Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 4? Revogam-se as disposições em contrário.
Brasília, 29 de novembro de 1990; 169? da Independência e
102? da República.
FERNANDO COLLOR
Zélia M. Cardoso de Mello

o anexo

está publicado no DO de 30.11.1990, pág. 22965/22966.

DECRETO N? 99.752, DE 29 DE NOVEMBRO DE 1990
Abre aos Orçamentos da União. em favor de diversos árgõoe, créditos adicionais
no valor de Cr$80.767.300.000,OO, para reforço de dotações consignadas nos vigentes
orçamentos.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição
que lhe confere o art. 84, inciso IV, de Constituição, e da autorização contida nos arts. I? e 2? da Lei n? 8.093, de 20 de novembro de 1990,
DECRETA:
Art. I? Fica aberto aos Orçamentos da União, em favor de diversos órgãos, crédito suplementar no valor de
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 182(6, t.2):3861-4287, nov./dez. 1990.
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Cr$78.967.300.000,OO (setenta e oito bilhões, novecentos e sessenta
e sete milhões, trezentos mil cruzeiros), para atender à programação discriminada no Anexo I deste decreto.
Art. 2? Fica aberto ao Orçamento da Seguridade Social,
em favor de Transferências a Estados, Distrito Federal e Municípios, o crédito especial no valor de Cr$1.800.000.000,00 (um
bilhão, oitocentos milhões de cruzeiros) para atender à programação discriminada no Anexo II deste decreto.
Art. 3? Os recursos necessários à execução do disposto
nos artigos anteriores decorrerão do excesso de arrecadação das
receitas do Tesouro Nacional, conforme o disposto no parágrafo
único do art. I? e no art. 2? da Lei n? 8.093, de 20 de novembro
de 1990.
Art. 4? Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 5? Revogam-se as disposições em contrário.
Brasília, 29 de novembro de 1990; 169? da Independência e
102? da República.
FERNANDO COLLOR
Zélia M. Cardoso de Mello
Os anexos estão publicados no DO de 30.11.1990, págs. 22966/22967.

DECRETO N? 99.753, DE 29 DE NOVEMBRO DE 1990
Abre ao Orçamento Fiscal da União,
favor da Presidência da Repúblicrédito suplementar no valor de
Cr$635. 235. 000, 00, para reforço de dotações
consignadas no vigente orçamento.
em
ca,

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição
que lhe confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e da autorização contida no art. 4? combinado com o art. 7?, inciso I da
Lei n? 8.083, de 19 de outubro de 1990,
DECRETA:
Art. I? Fica aberto ao Orçamento Fiscal da União (Lei n?
7.999, de 31 de janeiro de 1990), em favor da Presidência da República, crédito suplementar no valor de Cr$635.235.000,00 (seisCol. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 182(6, t.2):3861-4287, nov./dez. 1990.
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centos e trinta e cinco milhões, duzentos e trinta e cinco mil
cruzeiros], para atender à programação indicada no Anexo I
deste decreto.
Art. 2? Os recursos necessários à execução do disposto no
artigo anterior decorrerão da incorporação do excesso de arrecadação dos recursoe diretamente arrecadados do Tesouro Nacionai na forma do Anexo II deste decreto.
Art. 3? Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 4? Revogam-se as disposições em contrário.
Brasília, 29 de novembro de 1990; 169? da Independência e
102? da República.
FERNANDO COLLOR
Zélia M. Cardoso de Mello
Os anexos estão publicados no DO de 30.11.1990, pág. 22967.

DECRETO N? 99.754, DE 29 DE NOVEMBRO DE 1990
Abre aos Orçamentos da União, em favor dos Ministérios da Economia, Fazenda e Planejamento e das Relações Exteriores, crédito suplementar no valor de
CrS44.576.669.000,OO, para reforço de dota-

ções consignadas no vigente orçamento.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição
que lhe confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e da autorização contida no art. I?, inciso I, da Lei n? 8.093, de 20 de novembro de 1990,
DECRETA:

Art. I? Fica aberto aos Orçamentos da União (Lei n?
7.999, de 31 de janeiro de 1990), em favor dos Ministérios da
Economia, Fazenda e Planejamento e das Relações Exteriores,
crédito suplementar no valor de Cr$44.576.669.000,OO (quarenta e
quatro bilhões, quinhentos e setenta e seis milhões, seiscentos e
sessenta e nove mil cruzeiros), para atender à programação indicada no Anexo I deste decreto.
Art. 2? Os recursos necessários à execução do disposto no
artigo anterior são provenientes do excesso de arrecadação das
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 182(6, t.2):3861-4287, nov.zdez. 1990.
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receitas do Tesouro Nacional, nos termos do parágrafo único do
art. I? da Lei n? 8.093, de 20 de novembro de 1990.
Art. 3? Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 4? Revogam-se as disposições em contrário.
Brasília, 29 de novembro de 1990; 169? da Independência e
102? da República.
FERNANDO COLLOR
Zélia M. Cardoso de Mello
Os anexos estão publicados no DO de 30.11.1990, págs. 22968/22969.

DECRETO N? 99.755, DE 29 DE NOVEMBRO DE 1990
Abre ao Orçamento Fiscal da União,
em favor do Ministério da Economia, Fazenda e Planejamento, crédito suplementar
no valor de Cr$124.752.000,00, para reforço
de dotações consignadas no vigente orçamento.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição
que lhe confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e da autorização contida no art. 11, inciso I, alínea c, da Lei n?· 7.999, de 31
de janeiro de 1990, combinado com o art. 10 da Lei n? 8.083, de
19 de outubro de 1990,
DECRETA:
Art. I? Fica aberto ao Orçamento Fiscal da União (Lei n?
7.999, de 31 de janeiro de 1990), em favor do Ministério da Economia, Fazenda e Planejamento, crédito suplementar no valor
de Cr$124.752.000,00 (cento e vinte e quatro milhões, setecentos
e cinqüenta e dois mil cruzeiros), para atender à programação
indicada no Anexo I deste decreto.
Art. 2? Os recursos necessários à execução do disposto no
artigo anterior decorrerão da incorporação do excesso de arrecadação de recursos vinculados do Tesouro Nacional, na forma do
Anexo II deste decreto.
Art. 3? Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Co!. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 182(6, t.2):3861-4287, nov./dez. 1990.
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Art. 4? Revogam-se as disposições em contrário.
Brasília, 29 de novembro de 1990; 169? da Independência e
102? da República.
FERNANDO COLLOR
Zélia M. Cardoso de Mello
Os anexos estão publicados no DO de 30.11.1990, pág. 22969.

DECRETO N? 99.756, DE 29 DE NOVEMBRO DE 1990
Abre aos Ministérios das Relações Exteriores e da Economia, Fazenda e Planejamento, crédito suplementar no valor de
Cr$2. 959. 586. 000,OQ, para reforço de dotações consignadas no vigente orçamento.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, na uso da atribuição
que lhe confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e da autorização contida no art. 11, inciso I, alíneas a e b, da Lei n? 7.999,
de 31 de janeiro de 1990, combinado com o art. 7? e seus incisos e art. 10 da Lei n? 8.083, de 19 de outubro de 1990,
DECRETA;
Art. I? Fica aberto ao Ministério das Relações Exteriores,
crédito suplementar no valor de Cr$470.200.000,OO (quatrocentos
e setenta milhões, duzentos mil cruzeiros), para atender à programação indicada no Anexo I deste decreto.
Parágrafo único. Os recursos necessários à execução do
disposto neste artigo decorrerão da anulação parcial das dotações indicadas no Anexo 11 deste decreto, no montante especificado.
Art. I? Fica aberto ao Orçamento Fiscal da União (Lei n?
7.999, de 31 de janeiro de 1990), em favor do Ministério da Economia, Fazenda e Planejamento, crédito suplementar no valor
de Cr$124.752.000,OO (cento e vinte e quatro milhões, setecentos
e cinqüenta e dois mil cruzeiros), para atender à programação
indicada no Anexo I deste decreto.
Art. 2? Os recursos necessários à execução do disposto no
artigo anterior decorrerão da incorporação do excesso de arrecaCol. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 182(6, t.2):3861-4287, nov.Zdez. 1990.
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dação de recursos vinculados do Tesouro N acional, na forma do
Anexo II deste decreto.
Art. 3~ Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 4? Revogam-se as disposições em contrário.
Brasília, 29 de novembro de 1990; 169? da Independência e
102? da República.
FERNANDO COLLOR
Zélia M. Cardoso de Mello
Os anexos estão publicados no DO de 30.11.1990, págs. 22970/22971.

DECRETO N? 99.757, DE 3 DE DEZEMBRO DE 1990
Retifica o Decreto n? 98.602(1}, de 19 de
dezembro de 1989, que deu nova reâeçea ao
Decreto n:' 50.215(2J, de 28 de janeiro de
1961, que promulgou a Convenção relativa
ao Estatuto dos Refugiados.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição
que lhe confere o art. 84, inciso IV, da Constituição,
Considerando que, ao efetuar o depósito, em 7 de abril de
1972, junto ao Secretário-Geral das Nações Unidas, da Carta de
Adesão ao Protocolo de 1967, sobre o Estatuto dos Refugiados,
o Governo brasileiro retirou as reservas aos Artigos 15 e 17 da
Convenção de 1951 relativa ao Estatuto dos Refugiados, e
Considerando que o Decreto n? 98.602, de 19 de dezembro de
1989, não levou em conta a retirada, pelo Brasil, das reservas
aos citados Artigos,
Decreta que a Convenção relativa ao Estatuto dos Refugiados será executada e cumprida tão inteiramente como nela se
contém, e que, para os efeitos da mesma, com relação ao Brasil,
se aplicará o disposto na Seção RI (b) do Artigo I?
Brasília, 3 de dezembro de 1990; 169? da Independência e
102 da República.
FERNANDO COLLOR
Francisco Rezek
(1) Coleção das Leis. Brasília, 181(6):3743, nov./dez. 1989.
(2) Coleção das Leis. Brasilia, (2):348, jan./mar. 1961.
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 182(6, t.2):3861-4287, nov.ldez. 1990.
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DECRETO N? 99.758, DE 3 DE DEZEMBRO DE 1990
Promulga o Acordo sobre Prevenção,
Controle, Fiscalização e Repressão ao Uso
Indevido e ao Tráfico de Entorpecentes e de
Substâncias Psicotrópicas.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, usando .das atribuições que lhe confere o art. 84, inciso VIII, da Constituição e
Considerando que o Congresso Nacional aprovou, pelo Decreto Legislativo n? 26, de 14 de setembro de 1990, o Acordo sobre Prevenção, Controle, Fiscalização e Repressão ao U 50 Indevido e ao Tráfico de Entorpecentes e de Substâncias Psicotrópicas, celebrado entre o Governo da República Federativa do Brasil e o Governo da República da Venezuela, em Brasília, em 3
de junho de 1987;
Considerando que o referido Acordo entrou em vigor em I?
de novembro de 1990, na forma de seu Artigo XIII, inciso 1.
DECRETA:
Art. 1? O Acordo sobre Prevenção, Controle, Fiscalização
e Repressão ao uso Indevido e ao Tráfico de Entorpecentes e de
Substâncias Psicotrópicas, entre o Governo da República Federativa do Brasil e o Governo da República da Venezuela, apenso por cópia ao presente decreto, será executado e cumprido tão
inteiramente como nele se contém.
Art. 2?
cação.
Art. 3?

Este decreto entra em vigor na data de sua publiRevogam-se as disposições em contrário.

Brasília, 3 de dezembro de 1990; 169? da Independência e
102? da República.
FERNANDO COLLOR
Francisco Rezek
O acordo está publicado no DO de 4.12.1990, págs. 23224/23225.
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 182(6, t.2):3861-4287, nov./dez. 1990.
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DECRETO N? 99.759, DE 3 DE DEZEMBRO DE 1990
Abre ao Ministério da Justiça, em favor do Instituto Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial, crédito suplementar no valor de
CrSS07.474.000,OO, para reforço de dotações
consignadas no vigente orçamento.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição
que lhe confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e da autorização contida no art. 7?, inciso H, da Lei n? 8.083, de 19 de outubro de 1990.
DECRETA:

Art. 1? Fica aberto ao Ministério da Justiça, em favor do
Instituto Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial, crédito suplementar no valor de Cr$807.474.000,00 (oitocentos e sete milhões, quatrocentos e setenta e quatro mil cruzeiros), para atender à programação indicada no Anexo I deste
decreto.
Art. 2? Os recursos necessários à execução do disposto no
artigo anterior decorrerão da incorporação do excesso de arrecadação de Recursos de Outras Fontes, na forma do Anexo n deste decreto.
Art. 3? Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 4? Revogam-se as disposições em contrário.
Brasília, 3 de dezembro de 1990; 169? da Independência e
102? da República.
FERNANDO COLLOR
Zélia M. Cardoso de Mello

o anexo está publicado no DO de 4.12.1990,

pág. 23225.

DECRETO N? 99.760, DE 4 DE DEZEMBRO DE 1990
Altera os artigos 13 e 14 do Regulamento da Ordem do Mérito Militar, aprovado
pelo Decreto n:' 92.493, de 25 de março de
1986.
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 182(6, t.2):3861-4287, nov./dez. 1990.
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o PRESIDENTE DA REPÚBLICA, usando da atribuição
que lhe confere o artigo 84, item IV da Constituição.
DECRETA:
Art. 1? Os artigos 13 e 14 do Regulamento da Ordem do
Mérito Militar, aprovado pelo Decreto n:' 92.493(1), de 25 de março de 1986, passam a vigorar com as seguintes redações:
«Art. 13. O conselho dispõe de uma secretaria, cujo
chefe, com a designação de Secretário do Conselho, é o
Secretário-Geral do Exército.
Art. 14. A Secretaria do Conselho é um Órgão da
Secretaria-Geral do Exército e tem as suas atribuições estabelecidas pelo Presidente Efetivo do Conselho da Ordem».

Art. 2?

Este decreto entra em vigor na data de sua publi-

cação.

Art. 3? Revogam-se as disposições em contrário.
Brasília, 4 de dezembro de 1990; 169? da Independência e
102? da República.
FERNANDO COLLOR
Carlos Tinoco Ribeiro

DECRETO N? 99.761, DE 4 DE DEZEMBRO DE 1990 (')
Transfere dotações consígnadas nos
Orçamentos da União, e dá outras pro'
vidências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição
que lhe confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e tendo em
vista o disposto no art. 27, §§ 3? e 4? da Lei n:' 8.028, de 12 de
abril de 1990, combinado com o disposto no art. 14 da Lei n?
8.029, de 12 de abril de 1990, e nas Medidas Provisórias n?s 216,
240 e 259, de 31 de agosto, 2 de outubro e 1 de novembro de 1990
respectivamente.
(1)

Coleção das Leis. Brasília, (2):479, jan./mar. 1986.

(*) Retificado no DO de 18.12.]990 (pág. 4299 deste volume).

Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 182(6, t.2):3861-4287, nov./dez. 1990.
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DECRETA:
Art. 1? São transferidas ao Instituto Nacional do Seguro
Social (INSS), para atender à programação indicada no Anexo I
e detalhada no Anexo U deste decreto, as dotações orçamentárias consignadas às Delegacias Regionais do Trabalho, do extinto Ministério do Trabalho, constantes do Anexo UI deste decreto.
Parágrafo único. As dotações orçamentárias de que trata o
artigo 1?, Anexo UI deste decreto, integrar-se-ão ao Orçamento
da Seguridade Social.
Art. 2? Os empenhos, liquidações e pagamentos efetuados
pelas entidades constantes do Anexo UI deste decreto, deverão
ser deduzidos das dotações ora transferidas.
Art. 3? Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Art.. 4? Revogam-se as disposições em contrário.
Brasília, 4 de dezembro de 1990; 169? da Independência e
102? da República.

FERNANDO COLLOR
Zélia M. Cardoso de Mello
Os anexos estão publicados no DO de 5.12.1990, pág. 23351.

DECRETO N? 99.762, DE 4 DE DEZEMBRO DE 1990
Abre aos Orçamentos da União, em favor do Ministério da Justiça, crédito suplementar no valor de CrSl.596.725.000,OO, para reforço de dotações consignadas no vigente orçamento.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição
que lhe confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e da autorização contida no art. 1? da Lei n? 8.089, de 7 de novembro de
1990,
DECRETA:
Art. I? Fica aberto aos Orçamentos da União (Lei n?
7.999, de 31 de janeiro de 1990), em favor do Ministério da JustiCol. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 182(6, t.2):3861-4287, nov./dez. 1990.
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ça, crédito suplementar no valor de CrS1.596.725.000,OO (hum bilhão, quinhentos e noventa e seis milhões, setecentos e vinte e
cinco mil cruzeiros), para atender à programação indicada no
Anexo I deste decreto.
Art. 2? Os recursos necessários à execução do disposto no
artigo anterior decorrerão do excesso de arrecadação de Recursos de Outras Fontes, na forma do Anexo n deste decreto.
Art. 3? Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 4? Revogam-se as disposições em contrário.
Brasília, 4 de dezembro de 1990; 169? da Independência e
102? da República.
FERNANDO COLLOR
Zélia M. Cardoso de Mello
Os anexos estão publicados no DO de 5.12.1990, pág. 23352.

DECRETO N? 99.763, DE 4 DE DEZEMBRO DE 1990
Abre ao Miiústério da Acão Social, em

favor da Fundação Centro Brasileiro para a
Inténcíe e Adolescência (FCBIA), crédito
suplementar no valor de Cr$15.658.000,OO,

para reforço de dotação consignada no vigente orçamento.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição
que lhe confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e da autorização contida no art. 7?, inciso H, da Lei n? 8.083, de 19 de outubro de 1990,
DECRETA:
Art. I? Fica aberto ao Ministério da Ação Social, em favor da Fundação Centro Brasileiro para a Infância e Adolescência (FCBIA), crédito suplementar no valor de CrS15.658.000,OO

(quinze milhões, seiscentos e cinqüenta e oito mil cruzeiros). para atender à programação indicada no Anexo I deste decreto.
Art. 2? Os recursos necessários à execução do disposto no
artigo anterior decorrerão da incorporação do excesso de arrecaCol. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 182(6, t.2):3861-4287, nov./dez. 1990.
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dação de Recursos de Outras Fontes, na forma do Anexo II deste decreto.

Art. 3?

Este decreto entra em vigor na data de sua publi-

cação.

Art. 4?

Revogam-se as disposições em contrário.

Brasília, 4 de dezembro de 1990; 169? da Independência e
102? da República.
FERNANDO COLLOR
Zélia M. Cardoso de Mello
Os anexos estão publicados no DO de 5.12.1990, pág. 23353.

DECRETO N? 99.764, DE 4 DE DEZEMBRO DE 1990
Abre à Presidência da República, em
favor do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico e do Fundo
para as Atividades de Informática, crédito
suplementar de Cr$14.600.aOO,oo, para reforço de dotações consignadas no vigente
orçamento.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição
que lhe confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e da autorização contida no art. 11, inciso I, alínea b, da Lei n? 7.999, de 31
de janeiro de 1990, combinado com art. 10 da Lei n? 8.083, de 19
de outubro de 1990,
DECRETA:
Art. I? Fica aberto à Presidência da República, em favor
do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico e do Fundo para as Atividades de Informática, crédito suplementar de CrS14.600.000,00 (quatorze milhões e seiscentos mil
cruzeiros), para atender à programação constante do Anexo I
deste decreto.
Art. 2? Os recursos necessários à execução do disposto no
artigo anterior decorrerão de anulação parcial das dotações indicadas no Anexo II deste decreto, no montante especificado.
Art. 3? Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
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Art. 4? Revogam-se as disposições em contrário.
Brasília, 4 de dezembro de 1990; 169? da Independência e
102? da República.
FERNANDO COLLOR
Zélia M. Cardoso de Mello
Os anexos estão publicados no DO de 5.12.1990. pág. 23354.

DECRETO N? 99.765, DE 4 DE DEZEMBRO DE 1990
Abre à Justiça Federal, em favor do
Tribunal Regional Federal da 1~ Região, crédito suplementar no valor de
Cr$291.265.000,OO, para reforço de dotações
consignadas no vigente orçamento.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição
que lhe confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e da autorização contida no art. i? da Lei n? 8.094, de 20 de novembro de
1990,
DECRETA:
Art. i? Fica aberto à Justiça Federal, em favor do Tribunal Regional Federal da i? Região, crédito suplementar no valor
de Cr$291.265.000,00 (duzentos e noventa e um milhões, duzentos e sessenta e cinco mil cruzeiros), para atender à programação indicada no Anexo I deste decreto.
Art. 2? Os recursos necessários à execução do disposto no
artigo anterior decorrerão de anulação parcial da dotação indicada no Anexo II deste decreto, no montante especificado.
Art. 3? Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 4? Revogam-se as disposições em contrário.
Brasília, 4 de dezembro de 1990; 169? da Independência e
102? da República.
FERNANDO COLLOR
Zélia M. Cardoso de Mello
Os anexos estão publicados no DO de 5.12.1990, pág. 23354.
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DECRETO N? 99.766, DE 4 DE DEZEMBRO DE 1990
Abre ao Ministério da Aeronáutica, em
favor do Fundo Aeronáutico, crédito suplementar no valor de Cr$11.208.562.000,OO, para reforço de dotações consignadas no vi-

gente orçamento.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição
que lhe confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e da autorização contida no art. 7?, incisos I e lII, da Lei n? 8.083, de 19 de
outubro de 1990,
DECRETA:
Art. I? Fica aberto ao Ministério da Aeronáutica, em favor do Fundo Aeronáutico, crédito suplementar no valor de
Cr$11.208.562.000,00 (onze bilhões, duzentos e oito milhões, quinhentos e sessenta e dois mil cruzeiros), para atender à programação indicada no Anexo I deste decreto.
Art. 2? Os recursos necessários à execução do disposto no
artigo anterior são provenientes do excesso de arrecadação de
Recursos de Outras Fontes e da incorporação de Recursos de
Convênios, na forma do Anexo II deste decreto.
Art. 3? Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 4? Revogam-se as disposições em contrário.
Brasília, 4 de dezembro de 1990; 169? da Independência e
102? da Republica.
FERNANDO COLLOR
Zélia M. Cardoso de Mello
Os anexos estão publicados no DO de 5.12.1990, pág. 23354/23355.

DECRETO N? 99.767, DE 5 DE DEZEMBRO DE 1990
Declara a desnecessidade de cargos do
Quadro e Tabela Permanentes da extinta
Fundação Nacional de Arte (Funertel, e da
outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição
que lhe confere o art. 84, inciso IV, e art. 41, § 3?, da Constituição, e o disposto na Lei n? 8.029, de 12 de abril de 1990,
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 182(6, t.2):3861-4287, nov.ldez. 1990.
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DECRETA:
Art. 1<;' São extintos os cargos e empregos do Quadro e Tabela Permanentes da extinta Fundação Nacional de Arte (Funartel, integrantes do Anexo I deste decreto.
Art. 2? Os ocupantes dos cargos e empregos a que se refere o artigo anterior relacionados no Anexo H, deste decreto, são
colocados em disponibilidade remunerada.
Art. 3? Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 5 de dezembro de 1990; 169? da Independência e
102? da República.
FERNANDO COLLOR

Jarbas Passarinho
Os anexos estão publicados no DO de 6.12.1990, págs. 23465/23467.

DECRETO N? 99.768, DE 5 DE DEZEMBRO DE 1990
Dispõe sobre as atribuições dos Oficiais Policiais-Militares Músicos da Polícia
Militar do Distrito Federal e sobre o acesso
ao respectivo Quadro (QOPMM), e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição
que lhe confere o art. 84, inciso IV, da Constituição,
DECRETA:
CAPÍTULO I
Das Disposições Preliminares
Art. 1? O Quadro de Oficiais Policiais-Militares Músicos
(QOPMM) da Polícia Militar do Distrito Federal, de que trata o
art. 36 da Lei n? 6.450, de 14 de outubro de 1977, com a redação
dada pelo art. 2? da Lei n? 7.491, de 13 de junho de 1986,
destina-se a prover as Bandas de Música da Corporação de Oficiais especialistas em música, para o desempenho de funções específicas de Regente e Mestre de Banda.
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 182(6, t.2):3861-4287, nov.ldez. 1990.
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Art. 2? O QOPMM é constituído de Oficiais distribuídos
nos seguintes postos:
I
Capitão PM Músico - 1 (um);
II - Primeiro-Tenente PM Músico - 1 (um);
III - Segundo-Tenente PM Músico - 1 (um).
Art. 3? Os Oficiais integrantes do QOPMM só poderão
exercer as funções específicas de seu quadro. constantes do
Quadro de Organização da Corporação.
Parágrafo único. Os Oficiais integrantes do QOPMM só
concorrerão a substituições nas funções privativas de seu respectivo quadro, nos termos estabelecidos nos Quadros de Organização da Corporação.
Art. 4? Os Oficiais do QOPMM participam das instruções
de Oficiais de caráter geral, ficando a critério do ComandanteGeral da Polícia Militar do Distrito Federal a parte relativa à
especialidade de seu quadro.
Art. 5? É vedado aos Oficiais do QOPMM a transferência
de um para outro quadro, excetuados os casos de concurso para
o posto inicial do Quadro de Oficiais Policiais-Militares de Saúde (QOPMS).
Art. 6? É vedado aos integrantes do QOPMM a matrícula
no Curso de Aperfeiçoamento de Oficiais, sendo-lhes, no entanto, facultada a matrícula em cursos de especialização de grau
referente às suas atividades específicas de músicos.
Art. 7? Ressalvadas as restrições expressas no presente
decreto, os Oficiais do QOPMM têm os mesmos deveres, direitos, regalias, prerrogativas, vencimentos e vantagens dos demais Oficiais da Corporação, de igual posto.
Art. 8? Aplica-se aos Oficiais do QOPMM, no que lhes for
pertinente, o disposto na legislação de promoção de Oficiais da
ativa da Polícia Militar do Distrito Federal.
CAPÍTULO II
Do Acesso ao Primeiro Posto
Art. 9~ O acesso ao primeiro posto far-se-á mediante promoção de Subtenente ou Primeiro-Sargento Músico, aprovado
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 182(6, t.2):3861-4287, nov./dez. 1990.
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em processo seletivo interno, promovido entre candidatos que
atendam os seguintes requisitos:
I
ter concluído curso de ensino de 2? grau ou equivalente;
II
contar pelo menos quinze anos de efetivo serviço na
Corporação;
lU - contar, no mínimo, dois anos na graduação, quando
se tratar de Primeiro-Sargento;
IV
estar classificado, pelo menos, no comportamento
bom;
V
encontrar-se no efetivo exercício de sua especialidade.
Parágrafo único. Não será admitido no processo seletivo o
candidato que seja parte de processo judicial em que se questione a validade da sua situação na Polícia Militar, ou enquanto
estiver;
a) preso preventivamente ou em flagrante delito;
b) denunciado em processo criminal;
c) submetido a Conselho de Disciplina;
d) cumprindo pena restritiva de liberdade imposta por sentença passada em julgado, ainda que beneficiado por livramento

condicional;
e) cumprindo pena de suspensão do cargo ou função, prevista no Código Penal Militar.
Art. 10. O preenchimento das vagas abertas no primeiro
posto do QOPMM obedecerá à ordem de classificação final obtida no processo seletivo interno, independentemente da graduação.
Art. 11. As promoções ao primeiro posto do QOPMM serão efetuadas obedecendo-se as mesmas datas previstas na legislação específica de promoção de Oficiais.
CAPiTULO III
Do Processo Seletivo
Art. 12.

O processo seletivo para ingresso no QOPMM, a

que se refere o art. 9? deste decreto, será realizado anualmente,
CoL Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 182(6, t.2):3861-4287, nov./dez. 1990.
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até o último dia útil do mês de janeiro, com validade somente
para preenchimento de vagas abertas naquele ano.
Art. 13. O processo seletivo para preenchimento de vagas
no QOPMM compreenderá exames de:
I - Suficiência Intelectual;
a) Português;
b) Matemática;
cl Conhecimentos Gerais;
U - Conhecimentos Especializados para as atividades de
Regente e Mestre de Banda de Música;
lU - Exame Médico;
IV - Testes de Aptidão Física.
§ I? Somente serão submetidos a Exame Médico e aos
Testes de Aptidão Física, os candidatos habilitados nos exames
de que tratam os incisos I e U deste artigo.
§ 2? O candidato que não obtiver o grau exigido, em qualquer dos exames previstos nos incisos I e II deste artigo, será
considerado inabilitado, não ficando, entretanto, impedido de
realizar novo concurso.
§ 3? O grau final será a média ponderada dos resultados
finais dos Exames de Sufíciência Intelectual e de Conhecimentos Especializados, tendo o primeiro peso dois, e o segundo pe-

so três.
§ 4?

Em caso de empate no resultado final, será observada
a precedência hierárquica entre os candidatos.
Art. 14. O Primeiro-Sargento Músico, aprovado no processo seletivo para ingresso no QOPMM, continuará com o direito
de concorrer normalmente à promoção para Subtenente Músico,
enquanto não se verificar o seu ingresso naquele quadro.

CAPITULO IV
Das Disposições Finais
Art. :15. No caso de inexistência de candidatos que preencham os requisitos exigidos no art. 9? e haja claros no QOPMM,
pode o Governador do Distrito Federal, mediante proposta do
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 182(6, t.2):3861-4287, nov./dez. 1990.
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Comandante-Geral da Polícia Militar, consultado o EstadoMaior do Exército, alterar os requisitos exigidos para a participação no processo seletivo de preenchimento daqueles claros.
Parágrafo único. Concluído o processo seletivo e efetivado
o acesso ao QOPMM, ficam restabelecidos os requisitos previs-

tos no art. 9?
Art. 16. Caberá ao Comandante-Geral da Corporação baixar os atos que se fizerem necessários à execução deste decreto.
Art. 17. Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 18. Revogam-se as disposições em contrário.
Brasília, 5 de dezembro de 1990; 169? da Independência e
102? da República.
FERNANDO COLLOR
Jarbas Passarinho

DECRETO N? 99.769, DE 5 DE DEZEMBRO DE 1990
Abre a Presidência da República, em
favor de diversas Unidades Orçamentárias, credito suplementar no valor de
CrS505.472.000,OO, para reforço de dotações
consignadas no vigente orçamento.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição
que lhe confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e da autorização contida no art. I?, inciso l, da Lei n? 8.044, de 15 de junho
de 1990.
DECRETA:
Art. I? Fica aberto à Presidência da República, em favor
de diversas Unidades Orçamentárias, crédito suplementar no
valor de Cr8505.472.000,00 (quinhentos e cinco milhões, quatrocentos e setenta e dois mil cruzeiros), para atender despesas
com Pessoal e Encargos Sociais.
Art. 2? Os recursos necessários à execução do disposto no
artigo anterior são provenientes do excesso de arrecadação das
receitas do Tesouro N acionai, nos termos do parágrafo único do
art. I? da Lei n? 8.044, de 15 de junho de 1990.
Cal. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 182(6, t.2):3861-4287, nov./dez. 1990.
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Art. 3?

Este decreto entra em vigor na data de sua publi-

cação.

Art. 4? Revogam-se as disposições em contrário.
Brasília, 5 de dezembro de 1990; 169? da Independência e
102? da República.

FERNANDO COLLOR
Zélia M. Cardoso de Mello

o

anexo está publicado no DO de 6.12.1990, pág. 23468.

DECRETO N? 99.770, DE 5 DE DEZEMBRO DE 1990
Abre aos Orçamentos da União em favor da Presidência da República, crédito
suplementar nO valor de Cr$3.306.528.000,OO,
para reforço de dotações consignadas no vigente orçamento.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição
que lhe confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e da autorização contida no art. I?, inciso I, da Lei n? 8.093, de 20 de novembro de 1990,
DECRETA:
Art. I? Fica aberto aos Orçamentos da União (Lei n?
7.999, de 31 de janeiro de 1990), em favor da Presidência da República, crédito suplementar no valor de Cr$3.306.528.000,00
(três bilhões, trezentos e seis milhões, quinhentos e vinte e oito
mil cruzeiros), para atender à programação indicada no Anexo I
deste decreto.
Art. 2? Os recursos necessários à execução do disposto no
artigo anterior são provenientes do excesso de arrecadação das
receitas do Tesouro Nacional, nos termos do art. I?, parágrafo
único da Lei n? 8.093, de 20 de novembro de 1990.
Art. 3? Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
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Art. 4? Revogam-se as disposições em contrário.
Brasília, 5 de dezembro de 1990; 169? da Independência e
102? da República.
FERNANDO COLLOR
Zélia M. Cardoso de Mello

o anexo está publicado no DO de

6.12.1990. págs. 23468/23469.

DECRETO N? 99.771, DE 5 DE DEZEMBRO DE 1990
Abre ao Orçamento Fiscal da União,
em favor da Presidência da República, crédito suplementar no valor de
Cr$3.122.787.000,00, para reforço de dotações consignadas no vigente orçamento.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição
que lhe confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e tendo em
vista a autorização contida no art. 7?, incisos I a V. da Lei n?
8.083, de 19 de outubro de 1990,
DECRETA:
Art. 1? Fica aberto ao Orçamento Fiscal da União (Lei n?
7.999, de 31 de janeiro de 1990), em favor da Presidência da República, crédito suplementar no valor de Cr$3.122.787.000,OO
(três bilhões, cento e vinte e dois milhões, setecentos e oitenta e
sete mil cruzeiros), para atender à programação indicada nos
Anexos I e II deste decreto.
Art. 2? Os recursos necessários à execução do disposto no
artigo anterior são provenientes de saldos de exercícios -anteriores, de convênios celebrados com órgãos federais e não federais,
de ecesso de arrecadação de receitas próprias, de ingresso de
operação de crédito externo e de outras receitas na forma dos
Anexos III a XI deste decreto.
Art. 3? Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
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Art. 4? Revogam-se as disposições em contrário.
Brasília, 5 de dezembro de 1990; 169? da Independência e
102? da República.
FERNANDO COLLOR
Zélia M. Cardoso de Mello
Os anexos estão publicados no DO de 6.12.1990, págs , 23469/23474.

DECRETO N? 99.772, DE 5 DE DEZEMBRO DE 1990
Abre aos Orçamentos da União, em favor de diversos argilas, créditos adicionais
no valor de Cr$2.351.620.000,OO, para reforço de dotecões consignadas nos vigentes
orçamentos.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição
que lhe confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e da autorização contida no art. I? da Lei n? 8.093, de 20 de novembro de
1990,
DECRETA:
Art. 1'? Fica aberto aos Orçamentos da União (Lei n?
7.999, de 31 de janeiro de 1990), créditos adicionais no montante
de Cr$2.35l.620.000,OO (dois bilhões, trezentos e cinqüenta e um
milhões, seiscentos e vinte mil cruzeiros), para atender despesas com Pessoal e Encargos Sociais, sendo:
I - crédito especial ao Orçamento Fiscal da União, em
favor da Secretaria do Desenvolvimento Regional e da Secretaria do Meio Ambiente, no valor de Cr$18.00l.000,OO (dezoito milhões e um mil cruzeiros), para atender à programação constante do Anexo I deste decreto;
II - crédito suplementar ao Orçamento Fiscal da União,
em favor de diversos Órgãos, no valor de Cr$l. 795.915.000,00
(um bilhão, setecentos e noventa e cinco milhões, novecentos e
quinze mil cruzeiros), para atender à programação indicada no
Anexo II deste decreto;
III - crédito suplementar ao Orçamento da Seguridade Social da União, em favor de diversos Órgãos, no valor de
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 182(6, t.2);3861·4287, nov.ldez. 1990.
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Cr:il537.704.000,00 (quinhentos e trinta e sete milhões, setecentos
e quatro mil cruzeiros), para atender à programação constante
do Anexo III deste decreto.
Art. 2? Os recursos necessários à execução do disposto
no artigo anterior são provenientes do excesso de arrecadação
das receitas do Tesouro Nacional, nos termos do parágrafo único do art. I? da Lei n? 8.093, de 20 de novembro de 1990.
Art. 3? Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 4? Revogam-se as disposições em contrário.
Brasília, 5 de dezembro de 1990; 169? da Independência e
102? da República.
FERNANDO COLLOR
Zélia M. Cardoso de Mello
Os anexos estão publicados no DO de 6.12.1990, págs. 23474/23475.

DECRETO N? 99.773, DE 5 DE DEZEMBRO DE 1990
Abre ao Orçamento Fiscal da União,
em favor de Entidades em Extinção, Dissoluçõo ou Privatização, crédito suplementar
no valor de Cr$309.402.000,OO, para reforço
de dotações consignadas no vigente orçamento.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição
que lhe confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e da autorização contida no art. 4? da Lei n? 8.083, de 19 de outubro de
1990,
DECRETA:
Art. I? Fica aberto ao Orçamento Fiscal da União (Lei n?
7.999, de 31 de janeiro de 1990), em favor de Entidades em Extinção, Dissolução ou Privatização, crédito suplementar no valor de Cr$309.402.000,00 (trezentos e nove milhões, quatrocentos
e dois mil cruzeiros), para atender à programação indicada no
Anexo I deste decreto.
Art. 2? Os recursos necessários à execução do disposto no
artigo anterior decorrerão do excesso de arrecadação das receiCol. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília. 182(6, t.2):3861-4287, nov.ldez. 1990.
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tas do Tesouro Nacional. conforme o disposto no art. 4? da Lei
n? 8.083, de 19 de outubro de 1990.
Art. 3? Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 4? Revogam-se as disposições em contrário.
Brasília, 5 de dezembro de 1990 169? da Independência e
102? da República.
FERNANDO COLLOR
Zélia M. Cardoso de Mello

o anexo está publicado no DO de

6.12.1990, pág. 23475.

DECRETO N? 99.774, DE 6 DE DEZEMBRO DE 1990
Abre ao Orçamento da Seguridade Social da União, em favor do Ministério do

Trabalho e da Previdência Social, crédito
suplementar no valor de Cr$646.507.000,OO.

para reforço de dotações consignadas no vigente orçamento.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição
que lhe confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e da autorização contida no art. 7?, inciso H, da Lei n? 8.083, de 19 de outubro de 1990,
DECRETA:
Art. I? Fica aberto ao Orçamento da Seguridade Social da
União (Lei n? 7.999, de 31 de janeiro de 1990). crédito suplementar no valor de Cr$646.507.000,OO (seiscentos e quarenta e seis
milhões e quinhentos e sete mil cruzeiros), em favor do Ministério do Trabalho e da Previdência Social, para atender a programação indicada no Anexo I deste decreto.
Art. 2? Os recursos necessários à execução do disposto na
artigo anterior são provenientes de recursos diretamente arrecadados, na forma do Anexo II deste decreto.
Art. 3? Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Co!. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 182(6, t.2):3861-4287, nov./dez. 1990.
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Art. 4'? Revoga-se as disposições em contrário.
Brasília, 6 de dezembro de 1990; 169? da Independência e
lOZ? da República.
FERNANDO COLLOR
Zélia M. Cardoso de Mello
Os anexos estão publicados no DO de 7.12.1990, págs , 23559/23560.

DECRETO N? 99.775, DE 6 DE DEZEMBRO DE 1990
Abre ao Ministério da Economia, Fazenda e Planejamento, em favor da Funda-

ção Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, crédito suplementar no valor de
Cr$1.660.718.000,00, para reforço de dotacões consignadas no vigente orçamento.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição
que lhe confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e da autorização contida no art. 11, inciso I, alinea b da Lei n? 7.999, de 31
de janeiro de 1990, combinado com o art. 10 da Lei n:' 8.083, de
19 de outubro de 1990,
DECRETA:
Art. 1'? Fica aberto ao Ministério da Economia, Fazenda e
Planejamento, em favor da Fundação Instituto Brasileiro de
Geografia e Estatística, cwédito suplementar no valor de
Cr$1.660.718.000,00 (um bilhão, seiscentos e sessenta milhões,
setecentos e dezoito mil cruzeiros), para atender à programação
indicada no Anexo I deste decreto.
Art. 2'? Os recursos necessários à execução do disposto no
artigo anterior decorrerão da anulação parcial das dotações indicadas no Anexo II deste decreto, no montante especificado.
Art. 3? Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 4'? Revogam-se as disposições em contrário.
Brasilia, 6 de dezembro de 1990; 169? da Independência e
10Z? da República.
FERNANDO COLLOR
Zélia M. Cardoso de Mello
Os anexos estão publicados no DO de 7.12.1990, págs. 23560/23561.
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DECRETO N? 99.776, DE 6 DE DEZEMBRO DE 1990
Abre aos Orçamentos da União. em
favor

tura,

do

Ministério

da

Infra-Estru-

crédito suplementar no

valor de

CrS20.862.030.000,OO, para reforço de dota-

ções consignadas nos vigentes orçamentos.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição
que lhe confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e da autoriza,ção contida no art. 1?, inciso I, da Lei n? 8.093, de 20 de novembro de 1990,
DECRETA:
Art. 1? Fica aberto aos Orçamentos da União (Lei n:' 7.999,
de 31 de janeiro de 19901, em favor do Ministério da Infra-Estrutura, crédito suplementar no valor de Cr$20.862.030.000,OO (vinte
bilhões, oitocentos e sessenta e dois milhões, trinta mil cruzeiros), para atender à programação indicada no Anexo I deste decreto.
Art. 2? Os recursos necessários à execução do disposto no
artigo anterior decorrerão do excesso de arrecadação das receitas do Tesouro Nacional, conforme o disposto no art. 1'?, parágrafo único, da Lei n? 8.093, de 20 de novembro de 1990.
Art. 3? Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 4'? Revogam-se as disposições em contrário.
Brasília, 6 de dezembro de 1990; 169? da Independência e
102? da República.
FERNANDO COLLOR
Zélia M. Cardoso de Mello
Os anexos estão publicados no DO de 7.12.1990, pégs. 23561/23562.

DECRETO N? 99.777, DE 6 DE DEZEMBRO DE 1990
Abre ao Ministério da Marinha, em favor da Secretaria Geral da Marinha...crédito
suplementar no valor de Cr$4.357.794.000,OO,
para reforço de dotações consignadas no
vigente orçamento.
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 182(6, t.2):3861-4287, nov./dez. 1990.
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o PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição
que lhe confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e da autorização contida no art. 11, inciso IH, alínea a, da Lei n? 7.999, de
31 de janeiro de 1990, combinado com o art. 7?, inciso V. da Lei
n? 8.083, de 19 de outubro de 1990.
DECRETA:
Art. I? Fica aberto ao Ministério da Marinha, em favor da
Secretaria Geral da Marinha, crédito suplementar no valor de
Cr$4.357.794.000,00 (quatro bilhões, trezentos e cinqüenta e sete

milhões, setecentos e noventa e quatro mil cruzeiros). para atender à programação constante do Anexo I deste decreto.
Art. 2? Os recursos necessários à execução do disposto no
artigo anterior decorrerão da incorporação de recursos provenientes de operações de crédito firmadas entre a União e o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, Societe
Nationale
Industrielle
Aerospatiele,
Kreditanstalt
Fur
Wiederaufbau-KFW, Lloydes Bank International (LTD), DG
Bank, Aerospatiale SNI e Banque Paribas.
Art. 3? Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 4? Revogam-se as disposições em contrário.
Brasília, 6 de dezembro de 1990; 169? da Independência e
102? da República.
FERNANDO COLLOR
Zélia M. Cardoso de Mello

o anexo está publicado no

DO de 7.12.1990, pág: 23562.

DECRETO N? 99.778, DE 6 DE DEZEMBRO DE 1990
Abre aos Poderes Legislativo e Judiciário e ao Ministério da Justiça; em favor de
diversos Orgãos, crédito suplementar no
valor de CrS188,453.000,OO, para reforço de
dotações consignadas no vigente orçamento.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição
que lhe confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e da autoriCol. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 182(6, t.2):3861-4287, nov.ldez. 1990.
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zação contida no art. Tl , inciso I, alínea b, da Lei n? 7.999, de 31
de janeiro de 1990, combinado com o art. 10 da Lei n? 8.083, de
19 de outubro de 1990.
DECRETA:
Art. I? Fica aberto aos Poderes Legislativo e Judiciário e
ao Ministério da Justiça, em favor de diversos órgãos. crédito
suplementar no valor de Cr$188.453.000,OO (cento e oitenta e oito
milhões, quatrocentos e cinqüenta e três mil cruzeiros), para
atender à programação indicada no Anexo I deste decreto.
Art. 2? Os recursos necessários à execução do disposto no
artigo anterior decorrerão da anulação parcial das dotações indicadas no Anexo II deste decreto, no montante especificado.
Art. 3? Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 4? Revogam-se as disposições em contrário.
Brasília, 6 de dezembro de 1990; 169? da Independência e
102? da República.
FERNANDO COLLOR

Zélia M. Cardoso de Mello
Os anexos estão publicados no DO de 7.12.1990, pég. 23563.

DECRETO N? 99.779, DE 6 DE DEZEMBRO DE 1990
Abre ao Orçamento Fiscal da União,
em favor do Ministério da Agricultura e Reforma Agrária, crédito suplementar no va-

lar de CrS3.355.046.000,OO, para reforço de
dotações consignadas no vigente Orçamento.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição
que lhe confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e da autorização contida no art. 7?, inciso V, da Lei n? 8.083, de 19 de outubro de 1990,
DECRETA:
Art. 1? Fica aberto ao Orçamento Fiscal da União (Lei n?
7.999, de 31 de janeiro de 1990), em favor do Ministério da Agricultura e Reforma Agrária, crédito suplementar no valor de
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 182(6, t.2):3861-4287, nov./dez. 1990.
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Cr$3.355.046.000,OO (três bilhões, trezentos e cinqüenta e cinco
milhões, quarenta e seis mil cruzeiros). para atender à programação indicada no Anexo I deste decreto.
Art. 2? Os recursos necessários à execução do disposto no
artigo anterior, indicados nos Anexos H, III e IV, são provenientes:
I - Operações de Crédito Externas - Em Moedas, no valor de Cr$2.086.173.000,OO (dois bilhões, oitenta e seis milhões,
cento e setenta e três mil cruzeiros);
II - Operações de Crédito Externas - Em Bens e/ou Serviços, no valor de Cr$1.268.873.000,OO (hum bilhão, duzentos e

sessenta e oito milhões, oitocentos e setenta e três mil cruzeiros).

Art. 3?

Este decreto entra em vigor na data de sua publi-

cação.

Art. 4? Revogam-se as disposiçôes em contrário.
Brasília, 6 de dezembro de 1990; 169? da Independência e
102? da República.
FERNANDO COLLOR
Zélia M. Cardoso de Mello
Os anexos estão publicados no DO de 7.12.1990, pág. 23564.

DECRETO N? 99.780, DE 6 DE DEZEMBRO DE 1990
Abre ao Ministério da Infra-Estrutura,
em favor de diversas Unidades Orçamentárias, crédito suplementar no valor de
Cr$8.280.636.000,OO, para reforço de dotações consignadas no vigente orçamento.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição
que lhe confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e da autorização contida no artigo 7?, incisos II e V, da Lei n? 8.083, de 19
de outubro de 1990,
DECRETA:
Art. I? Fica aberto ao Ministério da Infra-Estrutura, em
favor de diversas Unidades Orçamentárias, crédito suplemenCol. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 182(6, t.2):3861-4287, nov.ldez. 1990.
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tar no valor de Cr$8.280.636.000,00 (oito bilhões, duzentos e oitenta milhões, seiscentos e trinta e seis mil cruzeiros), para
atender à programação indicada no Anexo I deste decreto.
Art. Os recursos necessários à execução do disposto no artigo anterior decorrerão da incorporação de:
I - excesso de arrecadação de recursos diretamente arrecadados de outras fontes, no valor de Cr$5.653.250.000,00 (cinco
bilhões, seiscentos e cinqüenta e três milhões, duzentos e cinqüenta mil cruzeiros), na forma do Anexo 11 deste decreto;
II - recursos provenientes de operação de crédito firmada
entre a União e o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, no valor de Cr$2.627.386.000,00 (dois bilhões, seiscentos e vinte e sete milhoes, duzentos e oitenta e seis mil cruzeiros), na forma do Anexo III deste decreto.
Art. 3? Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 4? Revogam-se as disposições em contrário.
Brasília, 6 de dezembro de 1990; 169? da Independência e
102? da República.
FERNANDO COLLOR
Zélia M. Cardoso de Mello
Os anexos estão publicados no DO de 7.12.1990, págs. 23565/23567.

DECRETO N? 99.781, DE 6 DE DEZEMBRO DE 1990
Altera os Estatutos da Indústria de
Material Bélico do Brasil (Im bel), vinculada ao Ministério do Exército.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições
que lhe conferem o art. 84, inciso IV da Constituição, e o art. 5?
da Lei n? 6.227, de 14 de julho de 1975, alterada pela Lei n?
7.096, de 10 de maio de 1983,
DECRETA:
Art. I? Os artigos 13, 14 e 28 dos Estatutos da Indústria
de Material Bélico do Brasil (Imbel) , aprovados pelo Decreto n?
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 182(6, t.2):3861-4287, nov./dez. 1990.
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97.752111, de 16 de maio de 1989, passam a vigorar com a seguinte redação:
«Art. 13. O Conselho de Administração é o Órgão Superior de deliberação colegiada da Imbei e tem a seguinte
composição:
I - representante do Ministério do Exército: Chefe
do Departamento de Material Bélico;
II
III

Presidente da Imbel;
Vice-Presidente da Imbel;

IV
representante do Ministério da Economia, Fazenda e Planejamento;
V - representante do Ministério da Infra-Estrutura;
VI - representante da Secretaria de Assuntos Estratégicos da Presidência da República.
§ I? São membros natos:
a) o representante do Ministério do Exército;
b) o Presidente da Imbel;
c) o Vice-Presidente da Imbel.
§ 2? Os demais membros serão designados pelo Ministro do Exército, por indicação dos titulares representados.
§ 3? O Conselho de Administração terá um Presidente, que será o representante do Ministério do Exército; e
um Vice-Presidente, que será o Presidente da Imbel, cabendo a este substituir o Presidente em seus impedimentos
ocasionais ou temporários.

§ 4? Os membros do Conselho de Administração farão jus, por sessão a que comparecerem, à remuneração fixada pelo Ministro do Exército, cabendo ainda o direito de
transporte e percepção de diárias àqueles que não residirem no local em que se realizar a reunião, que poderá ser,
a critério do Presidente do Conselho, realizada em qualquer estabelecimento da empresa.
(1) Coteçeo das Leis. Brasília, 181 (3):1.118. maío/jun. 1989.
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§ 5? Excetuam-se da remuneração de que trata o parágrafo anterior os membros do colegiado que sejam servidores da Administração Federal direta ou indireta».

"Art. 14. Além do representante no Conselho de Administração, o Ministério do Exército terá 01 (um) oficial
de ligação com a empresa.
§ I? O oficial de que trata esse artigo, da Secretaria
de Ciência e Tecnologia (SCT), comparecerá a todas as reuniões do Conselho de Administração, sem direito a voto.
§ 2~ As atribuições do oficial a que se refere este artigo serão fixadas pelo Ministro do Exército».

"Art. 28.

O Conselho Fiscal tem a seguinte composí-

ção:
I ~ dois representantes do Ministério do Exército;
II - representante do Ministério da Economia, Fazenda e Planejamento.
§ I? Os componentes do Conselho Fiscal e seus respectivos suplentes serão designados pelo Ministro do Exército, por indicação dos titulares dos órgãos representados.
§ 2? Os componentes do Conselho Fiscal perceberão
uma remuneração fixada pelo Conselho de Administração,
cabendo ainda o direito de transporte e percepção de diárias àqueles que não residirem no local em que se realizar
a reunião, excetuando-se desta remuneração os membros
que sejam servidores da Administração Federal direta ou
indireta.
§ 3? Os representantes do Ministério do Exército no
Conselho Fiscal submeterão à Secretaria de Economia e
Finanças do Ministério do Exército as atas de reunião e os
balancetes correspondentes para análise, parecer e encaminhamento ao Gabinete do Ministro do Exército.»

Art. 2?
cação.

Este decreto entra em vigor na data de sua publi-
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Art. 3? Revogam-se as disposições em contrário.
Brasília, 6 de dezembro de 1990; 169? da Independência e
102? da República.
FERNANDO COLLOR
Carlos Tinoco Ribeiro Gomes
DECRETO N? 99.782, DE 10 DE DEZEMBRO DE 1990
Abre aos Orçamentos da União, em favor dos Ministérios do Trabalho e da Previdência Social, da Saúde e da Ação
Social. crédito suplementar no valor de
Cr$229.714.070.000,00, para reforço de dotações consignadas no vigente orçamento.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição
que lhe confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e da autorização contida no art. I?, inciso I, da Lei n? 8.093, de 20 de novembro de 1990,
DECRETA:
Art. I? Fica aberto aos Orçamentos da União (Lei n? 7.999,
de 31 de janeiro de 1990), em favor dos Ministérios do Trabalho
e da Previdência Social, da Saude e da Ação Social, crédito suplementar no valor de Cr$229.714.070.000,00 (duzentos e vinte e

nove bilhões, setecentos e quatorze milhões e setenta mil cruzeiros), para atender a programação indicada nos Anexos I, 11, e
III deste decreto.
Art. - 2? Os recursos necessários à execução do disposto no
artigo anterior são provenientes do excesso de arrecadação das
receitas do Tesouro Nacional. nos termos do parágrafo unico,
do art. I?, da Lei n? 8.093, de 20 de novembro de 1990.
Art. 3? Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 4? Revogam-se as disposições em contrário.
Brasília, 10 de dezembro de 1990; 169? da Independência e
102? da Republica.
FERNANDO COLLOR
Zélia M. Cardoso de Mello
Os anexos estão publicados no DO de 11.12.1990, págs. 23825/23826.
Cal. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 182(6, t.2):3861-4287, nov.Zdez. 1990.
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DECRETO N? 99.783, DE 10 DE DEZEMBRO DE 1990
Abre ao Orçamento Fiscal da União,
em favor da Presidência da República,
crédito
suplementar
no
valor
de
Cr$20.178.000,OO, para reforço de dotações

consignadas no vigente orçamento.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição
que lhe confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e tendo em
vista a autorização contida no art. 7?, incisos II, III e IV, da
Lei n? 8.083, de 19 de outubro de 1990,
DECRETA:
Art. I? Fica aberto ao Orçamento Fiscal da União (Lei n?
7.999, de 31 de janeiro de 1990), em favor da Presidência da Republica, crédito suplementar de Cr320.178.000,00 (vinte milhões,
cento e setenta e oito mil cruzeiros), para atender à programação indicada nos Anexos I e II deste decreto.
Art. 2? Os recursos necessários à cobertura do disposto no
artigo anterior são os provenientes de saldos de exercícios anteriores, de convênios celebrados com órgãos federais e não federais, de excesso de arrecadação de receitas próprias e de outras
receitas na forma dos Anexos III e IV deste decreto.
Art. 3? Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 4? Revogam-se as disposições em contrário.
Brasília, 10 de dezembro de 1990; 169? da Independência e
102? da República.
FERNANDO COLLOR
Zélia M. Cardoso de Mello
Os anexos estão publicados no DO de 11.12.1990, pág. 23827.

DECRETO N? 99.784, DE 10 DE DEZEMBRO DE 1990
Declara de utilidade pública, para fins
de desapropriação, o imóvel situado na
Avenida Alvares Cabral, n? 1.801, no Bairro Santo Agostinho, em Belo Horizonte
(MG).
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o PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição
que lhe confere o artigo 84, inciso IV, da Constituição, e tendo
em vista o disposto nos artigos 5? h, e 6? do Decreto-Lei n?
3.365, de 21 de junho de 1941,
DECRETA:
Art. I? Fica declarado de utilidade pública, para fins de
desapropriação, o imóvel localizado na Avenida Álvares Cabral, n? 1.801, no Bairro de Santo Agostinho, na Cidade de Belo
Horizonte, capital do Estado de Minas Gerais, de propriedade
da Construtora Líder Ltda., CGC-17.429.010/0001-40, compreendendo o Edifício denominado Líder Tower e respectivas instalações, e a área de terreno onde se acha edificado, formada pelos
lotes nvs 18, 19 e 20 do quarteirão 4-A da 12? Seção Urbana, originados da subdivisão dos terrenos compreendidos pelo perímetro formado pela Avenida Contorno e pelas Ruas Araguar i,
Gonçalves Dias e Santa Catarina, medindo 42,00m pelo lado leste, 32,50m pelo lado oeste, 45,00m pelo lado norte e 16,00m e
33,00m pelo lado sul, com área total de 1.803,75m 2 .
Art. 2? Fica a Justiça Federal de Primeiro Grau autorizada a promover, na forma da legislação vigente, a desapropriação do imóvel, conforme descrito no artigo anterior, com a utilização de recursos consignados em seu orçamento.
Art. 3? A desapropriação a que se refere este decreto é declarada de urgência, nos termos do artigo 15 do Decreto-Lei n~
3.365, de 21 de junho de 1941, com a redação dada pela Lei ri?
2.786, de 21 de maio de 1956, para efeito de imediata imissão de
posse.

Art. 4?
cação.

Este decreto entra em vigor na data de sua publi-

Art. 5~ Revogam-se as disposições em contrário.
Brasília, 10 de dezembro de 1990; 169? da Independência e
102? da República.

FERNANDO COLLOR
Jarbas Passarinho
Col, Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 182(6, t.2):3861-4287, nov./dez. 1990.
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DECRETO N? 99.785, DE 10 DE DEZEMBRO DE 1990
Dispõe sobre a execução do Trigésimo
Segundo Protocolo Adicional ao Acordo de
Alcance Parcial de Renegocieçeo das Preferências Outorgadas no Período 1962/1980,
entre o Brasil e a Argentina (Acordo n? 1).

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, usando da atribuição
que lhe confere o art. 84, inciso IV, da Constituição,
Considerando que o Tratado de Montevidéu, que criou a
Associação Latino-Americana de Integração (Aladí), firmado
pelo Brasil em 12 de agosto de 1980 e aprovado pelo Congresso
Nacional, por meio do Decreto Legislativo n? 66, de 16 de novembro de 1981, prevê, no seu art. 7?, a modalidade de Acordo
de Alcance Parcial, e

Considerando que os Plenipotenciários do Brasil e da Argentina, com base no Tratado de Montevidéu-Sü, assinaram, a
30 de março de 1990, em Montevidéu, o Trigésimo Segundo Protocolo Adicional ao Acordo de Alcance Parcial de Renegociação
das Preferências Outorgadas no Período 1962/1980, entre o Brasil e a Argentina (Acordo n? 1).

DECRETA:
Art. I? O Trigésimo Segundo Protocolo Adicional ao
Acordo de Alcance Parcial de Renegociação das Preferências
Outorgadas no Período 1962/1980, entre o Brasil e a Argentina
(Acordo n? 1), apenso por cópia ao presente decreto, será executado e cumprido tão inteiramente como nele se contém, inclusive à sua vigência.
Art. 2?

Este decreto entra em vigor na data de sua publi-

cação.

Brasília, 10 de dezembro de 1990; 169? da Independência e
102? da República.
FERNANDO COLLOR
Francisco Rezek
O texto está publicado no DO de 11.12.1990, pág. 23828.
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DECRETO N? 99.786, DE 10 DE DEZEMBRO DE 1990
Dispõe sobre a execução das Atas de
Retificação do Quarto Protocolo Adicional
ao Acordo de Alcance Parcial de Complementação Econômica, entre o Brasil e o
Uruguai (Acordo n? 2).

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, usando da atribuição
que lhe confere o art. 84, inciso IV, da Constituição,
Considerando que o Tratado de Montevidéu, que criou a
Associação Latino-Americana de Integração (Aladi) , firmado
pelo Brasil em 12 de agosto de 1980 e aprovado pelo Congresso
Nacional, por meio do Decreto Legislativo n? 66, de 16 de novembro de 1981, prevê, no seu art. 7':, a modalidade de Acordo
de Alcance Parcial, e
Considerando que os Plenipotenciários do Brasil e do Uruguai, com base no Tratado de Montevidéu-80, assinaram, a 7 de
março de 1990, em Montevidéu, as Atas de Retificação do Quarto Protocolo Adicional ao Acordo de Alcance Parcial de Complementação Econômica, entre o Brasil e o Uruguai (Acordo n?
2),

DECRETA:
Art. I? As Atas de Retificação do Quarto Protocolo Adicional ao Acordo de Alcance Parcial de Complementação Econômica entre o Brasil e o Uruguai (Acordo n? 2), apensas por
cópia ao presente Decreto, serão executadas e cumpridas tão inteiramente como nelas se contém, inclusive quanto à sua vigência.
Art. 2?
cação.

Este decreto entra em vigor na data de sua publi-

Brasília, 10 de dezembro de 1990; 169? da Independência e
102? da Republica.
FERNANDO COLLOR

Francisco Rezek
O texto do acordo está publicado no DO de 11.12.1990, págs. 23828/23829.
Cal. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 182(6, t.2):3861-4287, nov./dez. 1990.
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DECRETO N? 99.787, DE 10 DE DEZEMBRO DE 1990
Dispõe sobre a execução do Décimo Segundo Protocolo Adicional ao Acordo Regional de Abertura de Mercados em Favor
do Paraguai (Acordo n? 3). entre o Brasil e
o Paraguai.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, usando da atribuição
que lhe confere o art. 84, inciso IV, da Constituição,
Considerando que o Tratado de Montevidéu, que criou a
Associação Latino-Americana de Integração (Aladi] , firmado pelo Brasil em 12 de agosto de 1980 e aprovado pelo Congresso
Nacional, por meio do Decreto Legislativo n? 66, de 16 de riovembro de 1981, prevê, no seu art. 7?, a modalidade de Acordo
de Alcance Parcial, e
Considerando que os Plenipotenciários do Brasil e do Paraguai, com base no Tratado de Montevidéu-BO, assinaram, a 28
de novembro de 1989, em Montevidéu, o Décimo Segundo Protocolo Adicional ao Acordo Regional de Abertura de Mercados em
Favor do Paraguai (Acordo n? 3), entre o Brasil e o Paraguai,
DECRETA:
Art. I? O Décimo Segundo Protocolo Adicional ao Acordo
Regional de Abertura de Mercados em Favor do Paraguai (Acordo n? 3). entre o Brasil e o Paraguai, apenso por cópia ao
presente decreto, será executado e cumprido tão inteiramente
como nele se contém, inclusive quanto à sua vigência.
Art. 2? Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 10 de dezembro de 1990; 169? da Independência e
102? da República.
FERNANDO COLLOR
Francisco Rezek
O texto do acordo está publicado no DO de 11.12.1990, pág. 23830.

DECRETO N? 99.788, DE 10 DE DEZEMBRO DE 1990
Aprova os atos constitutivos da Japan
Overseas Development Corporation.

Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 182(6, t.21:3861-4287, nov.ldez. 1990.
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o PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição
que lhe confere o art. 84, item IV, da Constituição e à vista do
que consta do Processo MJ n? 1.605/89-15,
DECRETA:
Art. I? São aprovados os atos constitutivos da .Iapan
Overseas Development Corporat.ion, fundação com sede em
Minato-ku, Tóquio, Japão, na forma e para os fins previstos no
artigo 11, § I?, da Lei da Introdução ao Código Civil - DecretoLei n? 4.657/42.
Art. 2? Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 10 de dezembro de 1990: 169? da Independência e
102? da República.
FERNANDO COLLOR
Jarbas Passarinho

DECRETO N? 99.789, DE 12 DE DEZEMBRO DE 1990
Promulga o Convênio de Defesa Fitossanitária, entre o Governo da República Federativa do Brasil e o Governo da Espanha.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, usando das atribuições que lhe confere o art. 84, inciso VIII, da Constituição, e
Considerando que o Governo da República Federativa do
Brasil e o Governo da Espanha assinaram, em 12 de abril de
1984, em Madri, um Convênio de Defesa Fitossanitária;
Considerando que o Congresso Nacional aprovou o referido
Convênio por meio do Decreto Legislativo n? 36, de 26 de outubro de 1990;
Considerando que o referido Convênio entrará em vigor em
14 de dezembro de 1990, na forma de seu artigo IX,
DECRETA:
Art. I? O Convênio de Defesa Fitossanitária entre o Governo da República Federativa do Brasil e o Governo da EspaCol. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 182(6, t.2):3861-4287, nov./dez. 1990.
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nha, apenso por copia ao presente decreto, será executado e
cumprido tão inteiramente como nele se contém.
Art. 2? Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 3? Revogam-se as disposições em contrário.
Brasilia, 12 de dezembro de 1990; 169? da Independência e
102? da República.

FERNANDO COLLOR
Francisco Rezek

o convênio está publicado no DO de 13.12.1990, pág. 24017.
DECRETO N? 99.790, DE 12 DE DEZEMBRO DE 1990
Transfere dotações consignadas nos
Orçamentos da União, e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição
que lhe confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e tendo em
vista o disposto no art. 27, §§ 3? e 4?, da Lei n? 8.028, de 12 de
abril de 1990, 'combinado com o disposto no art. 14 da Lei n?
8.029, de 12 de abril de 1990, e na Lei n? 8.099, de 5 de dezembro
de 1990,
DECRETA:
Art. 1? São transferidas ao Instituto Nacional do Seguro
Social (INSS), para atender à programação indicada no Anexo I
e detalhada no Anexo II deste decreto, as dotações orçamentárias consignadas às Delegacias Regionais do Trabalho, do extinto Ministério do Trabalho, constantes do Anexo III deste decreto.
Parágrafo único. As dotações orçamentárias de que trata o
art. I?, Anexo IH, deste Decreto, integrar-se-ao ao Orçamento
da Seguridade Social.
Art. 2? Os empenhos, liquidações e pagamentos efetuados
pelas entidades constantes do Anexo III deste decreto deverão
ser deduzidos das dotações ora transferidas.
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 182(6, t.21:3S61-4287. nov./dez. 1990.

4075
Art. 3?

Este decreto entra em vigor na data de sua publi-

cação.

Art. 4? Revogam-se as disposições em contrário.
Brasília, 12 de dezembro de 1990; 169? da Independência e
102? da Republica.
FERNANDO COLLOR
Zélia M. Cardoso de Mello
Os anexos estão publicados no DO de 13.12.1990, pág. 24018.

DECRETO N? 99.791, DE 12 DE DEZEMBRO DE 1990
Transfere dotações consignadas a Entidades em Extinção, Dissolução ou Privatização - Lei n? 8.029190, no valor de
Cr$2.138.837.000,OO, para a Presidência da
República, em favor da Secretaria do Desenvolvimento Regional.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição
que lhe confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e tendo em
vista as disposições contidas no art. 27, §§ 3? e 4?, da Lei n?
8.028, de 12 de abril de 1990,
DECRETA:
Art. I? São apropriadas à Presidência da República, em
favor da Secretaria do Desenvolvimento Regional, conforme
Anexos I e I'I, as dotações constantes nos Anexos III e IV deste
decreto, no valor de Cr$2.138.837.000,00 (dois bilhões, cento e

trinta e oito milhões, oitocentos e trinta e sete mil cruzeiros),
mantida a respectiva classificação funcional-programática, inclusive os títulos, descritores, metas e objetivos.
Art. 2? Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 3? Revogam-se as disposições em contrário.
Brasília, 12 de dezembro de 1990; 169? da Independência e
102? da República.
FERNANDO COLLOR
Zélia M. Cardoso de Mello
Os anexos estão publicados no DO de 13.12.1990, págs. 24018/24019.
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 182(6, t.2):3861-4287, nov./dez. 1990_

4076
DECRETO N? 99.792, DE 12 DE FEVEREIRO DE 1990
Abre ao Orçamento Fiscal da União,
em favor de diversos Órgãos

do Poder

Judiciário e do Ministério Público da
União, créditos adicionais no valor de
Cr$800.519.000,OO, para reforço de dotaçdes
consignadas no vígente orçamento.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição
que lhe confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e da autorização contida nos arts. I? e 2?, da Lei n? 8.097, de 23 de novembro de 1990,

DECRETA:
Art. I? Fica aberto ao Orçamento Fiscal da União (Lei n?
7.999, de 31 de janeiro de 1990f, em favor de diversos Órgãos do
Poder Judiciário e do Ministério Público da União, crédito suplementar no valor de Cr$788.919.000,00 (setecentos e oitenta e
oito milhões, novecentos e dezenove mil cruzeiros), para atender
à programação indicada no Anexo I deste decreto.
Art. 2? Fica aberto ao Orçamento Fiscal da União (Lei n?
7.999, de 31 de janeiro de 1990) em favor do Tribunal Regional
do Trabalho da 16? Região (MA), crédito especial no valor de
Cr$11.600.000,00 (onze milhões, seiscentos mil cruzeiros), para
atender à programação indicada no Anexo III deste decreto.
Art. 3? Os recursos necessários à execução do disposto
nos artigos anteriores decorrerão da anulação parcial das ·dotações indicadas nos Anexos II e IV deste decreto, no montante
especificado.
Art. 4? Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 5? Revogam-se as disposições em contrário.
Brasilia, 12 de dezembro de 1990; 169? da Independência e
102? da República.
FERNANDO COLLOR
Zélia M. Cardoso de Mello
Os anexos estão publicados no DO de 13.12.1990, págs. 24019/24022.
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 182(6, t.2):3861-4287, nov./dez. 1990.
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DECRETO N? 99.793, DE 12 DE DEZEMBRO DE 1990
Dispõe sobre a execução do Trigésimo
Quinto Protocolo Adicional ao Acordo
de Alcance Parcial de Renegociação das
Preferências
Outorgadas
no
Período
1962/1980, entre o Brasil e a Argentina (Acordo n? 1).

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, usando da atribuição
que lhe confere o art. 84, inciso IV, da Constituição,
Considerando que o Tratado de Montevidéu, que criou a
Associação Latino-Americana de Integração (Aladi), firmado
pelo Brasil em 12 de agosto de 1980 e aprovado pelo Congresso
Nacional, por meio do Decreto Legislativo n? 66, de 16 de novembro de 1981, prevê, no seu art. 7?, a modalidade de Acordo
de Alcance Parcial, e
Considerando que os Plenipotenciários do Brasil e da Argentina, com base no Tratado de Montevidéu-80, assinaram, a
24 de agosto de 1990, em Montevidéu, o Trigésimo Quinto Protocolo Adicional ao Acordo de Alcance Parcial de Renegociação
das Preferências Outorgadas no Periodo 1962/1980, entre o Brasil e a Argentina (Acordo n? 1),
DECRETA:
Art. 1? O Trigésimo Quinto Protocolo Adicional ao Acordo de Alcance Parcial de Renegociação das Preferências Outorgadas no Período 1962/1980, entre o Brasil e a Argentina (Acordo n? 1), apenso por cópia ao presente decreto, será executado e
cumprido tão inteiramente como nele se contém, inclusive quanto à sua vigência.
Art. 2?

Este decreto entra em vigor na data de sua publi-

cação.

Brasília, 12 de dezembro de 1990; 169? da Independência e
102? da República.
FERNANDO COLLOR
Francisco Rezek
O texto do acordo está publicado no DO de 13.12.1990. pégs. 24022/22026.
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 182(6, t.2):3861-4287, nov./dez. 1990.
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DECRETO N? 99.794, DE 12 DE DEZEMBRO DE 1990
Dispõe sobre a execução do Trigésimo
Sexto Protocolo Adicional ao Acordo de Alcance Parcial de Renegociação das Conceesoes Outorgadas no Período 1962/1980, entre o Brasil e a Argentina (Acordo n? 1).

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, usando da atribuição
que lhe confere o art. 84, inciso IV, da Constituição,
Considerando que o Tratado de Montevidéu, que criou a
Associação Latino-Americana de Integração (Aladi), firmado
pelo Brasil em 12 de agosto de 1980 e aprovado pelo Congresso
Nacional, por meio do Decreto Legislativo n? 66, de 16 de novembro de 1981, prevê, no seu art. 7?, a modalidade de Acordo
de Alcance Parcial, e
Considerando que os Plenipotenciários do Brasil e da Argentina, com base no Tratado de Montevidéu-80, assinaram, a
24 de agosto de 1990, em Montevidéu, o Trigésimo Sexto Protocolo Adicional ao Acordo de Alcance Parcial de Renegociação
das Concessões Outorgadas no Período 1962/1980, entre o Brasil
e a Argentina (Acordo n? 1),
DECRETA:
Art. I? O Trigésimo Sexto Protocolo Adicional ao Acordo
de Alcance Parcial de Renegociação das Concessões Outorgadas
no Período 1962/1980, entre o Brasil e a Argentina (Acordo n?
1), apenso por cópia ao presente decreto, será executado e cumprido tão inteiramente como nele se contém, inclusive quanto à
sua vigência.
Art. 2?

Este decreto entra em vigor na data de sua publi-

cação.

Brasília, 12 de dezembro de 1990; 169? da Independência e
102? da República.
FERNANDO COLLOR
Francisco Rezek
O texto do acordo está publicado no DO de 13.12.1990, págs. 24027/24044.
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 182(6, t.2):3861-4287. nov./dez. 1990.
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DECRETO N? 99.795, DE 13 DE DEZEMBRO DE 1990
Dispõe sobre autorizações para que o
Ministro das Relações Exteriores e os servidores não diplomáticos do Ministério das
Relações Exteriores se ausentem do país.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições
que lhe conferem o art. 84, incisos IV e VI, e seu Parágrafo Único, da Constituição, e tendo em vista regulamentar, no que diz
respeito ao Ministério das Relações Exteriores, o disposto no
art. 95 da Lei n? 8.112, de 11 de dezembro de 1990 (Regime
Jurídico dos Servidores Civis da União] ,
DECRETA:
Art. I? Fica o Ministro de Estado das Relações Exteriores
autorizado a ausentar-se do país sempre que necessária sua presença no exterior para tratar de assuntos da área de sua compe-

tência.
Art. 2? Fica delegada ao Ministro de Estado das Relações
Exteriores a atribuição de autorizar os servidores não diplomáticos do Ministério das Relações Exteriores a ausentarem-se do
país em missão oficial.
Art. 3? Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 13 de dezembro de 1990; 169? da Independência e
102? da RepúbIcia.
FERNANDO COLLOR

Francisco Rezek
DECRETO N? 99.796, DE 14 DE DEZEMBRO DE 1990
Altera dispositivos do Regulamento para o Exército da Lei de Promoções dos Ofi·
cieie da Ativa das Forças Armadas (R-27),
aprovado pelo Decreto n? 71.848(1), de 16 de
fevereiro de 1973.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, usando da atribuição
que lhe confere o artigo 84, item IV, da Constituição,
(1) Coleção das Leis. Brasília, (2):181, jan./mar.1973.
Cal. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 182(6, t.2):3861-4287, nov./dez. 1990.
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DECRETA:
Art. 1? Os art. 2?, 3?, 9?, 28, 47, 49, 51 e 52 do Regulamento para o exército da Lei de 'Promoções dos Oficiais da Ativa
das Forças Armadas (R-27), aprovado pelo Decreto n? 71.848, de
16 de fevereiro de 1973, passam a vigorar com a seguinte redação:

«Art. 2? Os alunos declarados Aspirantes-a-Oficial ou
nomeados Oficiais no ato de conclusão dos respectivos cursos de formação constituem, na ordem do merecimento intelectual, obtido em suas Armas, seus Quadros ou Serviços, uma turma de formação de Oficiais.
§ 1?
.
§ 2?
§ 3?
§ 4?
.
Art. 3? A fim de assegurar o equilíbrio de acesso entre as Armas e QMB, tomar-se-á por base o efetivo total de
seus oficiais, por postos, distribuído em decreto anual, respeitados os limites estabelecidos na Lei de Efetivos do
Exército em Tempo de Paz.
Parágrafo único. Nos demais Quadros e Serviços, a
base de cálculo será o efetivo fixado para cada um dos respectivos Quadros e Serviços.
Art. 9?
.
a)

.

b I Curso de Aperfeiçoamento ou Curso de PósGraduação para acesso aos postos de Major, TenenteCoronel e Coronel;

c)
d)

.
.

Parágrafo único. .
.
a) Curso de Formação:
I
...... ......... ................... .... ........
11.
III - os realizados no Instituto Militar de Engenharia
(IME) para formação e graduação de Engenheiros Militares;
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 182(6, t.2):3861·4287, nov.ldez. 1990.
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IV - os realizados na Escola de Administração do
Exército (Es. A. Ex) para ingresso no Quadro Complementar de Oficiais.

b)

.

c) Curso de Pós-Graduação: o realizado na forma estabelecida no Regulamento do Instituto Militar de Engenharia (IME);
d) Curso de Pós-Graduação ou Aperfeiçoamento: o
realizado na forma estabelecida no Regulamento do Quadro
Complementar de Oficiais (QCO);
e) Curso de Altos Estudos Militares: o realizado na
forma estabelecida no Regulamento da Escola de Comando
e Estado-Maior do Exército (Ecemcl:
f) Curso de Política, Estratégia e Alta Administração
do Exército: o realizado na forma estabelecida na Lei de
Ensino no Exército.

Art. 28. Os Quadros de Acesso por Antigüidade
(QAA), Merecimento (QAM) e Escolha (QAE), serão organizados separadamente, por Arma/QMB, QEM, QCO e
Serviços, submetidos à aprovação do Ministério do Exército nas seguintes datas:

Art. 47. No QEM, QCO e em cada um dos Serviços,
as vagas apuradas em cada posto caberão aos Oficiais de
posto imediatamente inferior, obedecidas, dentro de cada
critério, as mesmas condições estabelecidas para as Armas
eQMB.
Art. 49.

a)

.

.

.

b) no QEM (exceto Oficiais oriundos da AMAN), no
QCO e no Serviço de Saúde - o de I? Tenente.

lI?

.

§ 2? O ato de nomeação para o posto inicial de carreira dos Oficiais do QEM, do QCO e do Serviço de Saúde será consubstanciado em portaria do Ministro do Exército.
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Art. 51. Os candidatos selecionados e designados para matrícula nos Cursos de Formação de Oficiais do Instituto Militar de Engenharia, da Escola de Administração do
Exército e da Escola de Saúde do Exército terão suas situações reguladas por legislação específica, respeitadas as
prescrições do art. 2?
Parágrafo único. Para nomeação ao posto inicial da
carreira dos Oficiais do QEM, do QCO e do Serviço de
Saúde, as condições estabelecidas nas letras d e e do artigo
50 serão apreciadas pelos Comandantes das respectivas
Escolas de Formação.
Art. 52. O Aspirante-a-Oficial e o aluno matriculado
em Curso de Formação de Oficiais do Instituto Militar de
Engenharia, da Escola de Administração do Exército e da
Escola de Saúde do Exército não poderão ser promovidos
ou nomeados para os postos iniciais quando:
a)

..

b)

.

Art. 2? Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 3?

Revogam-se as disposições em contrário.

Brasília, 14 de dezembro de 1990; 169? da Independência e
102? da República.
FERNANDO COLLOR

Carlos Tinoco Ribeiro Gomes
DECRETO N? 99.797, DE 14 DE DEZEMBRO DE 1990
Abre ao Ministério da Infra-Estrutura.
em favor da Companhia Brasileira de Trens

Urbanos, crédito suplementar no valor de
Cr$185.795.000,00, para reforço de dotação

consignada no vigente orçamento.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição
que lhe confere o art. 84, inciso IV. da Constituição. e da autorização contida no art. 11, inciso I, alíneas b e d, da Lei n? 7.999,
de 31 de janeiro de 1990, observado o disposto no art. 10 da Lei
n? 8.083, de 19 de outubro de 1990,
Col. Leia Rep. Fed. Brasil, Brasília, 182(6, t.2):3861-4287, nov./dez. 1990.
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DECRETA:
Art. I? Fica aberto ao Ministério da Infra-Estrutura, em
favor da Companhia Brasileira de Trens Urbanos, crédito suplementar, no valor de Cr$185.795.000,OO (cento e oitenta e cinco
milhões, setecentos e noventa e cinco mil cruzeiros), para atender à programação indicada no Anexo I deste decreto.
Art. 2? Os recursos necessários à execução do disposto no
artigo anterior decorrerão da anulação parcial da dotação indicada no Anexo II deste decreto, no montante especificado.
Art. 3? Este decreto entra em vigor na data da sua publicação.

Art. 4? Revogam-se as disposições em contrário.
Brasília, 14 de dezembro de 1990; 169? da Independência e
102? da República.
FERNANDO COLLOR
Zélia M. Cardoso de Mello

o anexo está publicado no DO de 17.12.1990,

pág: 24309.

DECRETO N? 99.798, DE 14 DE DEZEMBRO DE 1990
Abre â Presidência da República, em
favor do Fundo Geral de Turismo, crédito
suplementar no valor de Cr$236.139.000,OO,
para reforço de dotações consignadas no vigente orçamento.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição
que lhe confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e da autorização contida no art. 11, inciso I, alínea e, da Lei n? 7.999, de 31
de janeiro de 1990, combinado com o art. 7?, inciso IV, da Lei n?
8.083, de 19 de outubro de 1990,
DECRETA:
Art. I? Fica aberto à Presidência da República, em favor
do Fundo Geral de Turismo (Fungetur}, crédito suplementar no
valor de Cr$236.139.000,00 (duzentos e trinta e seis milhões, cento e trinta e nove mil cruzeiros), para atender à programação in-'
dicada no Anexo I deste decreto.
Co!. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 182(6, t.2):3861-4287, nov.ldez. 1990.

4084
Art. 2? Os recursos necessários à execução do artigo anterior decorrerão da incorporação de saldos de exercícios anteriores de entidade da Administração Pública Federal indireta, na
forma do Anexo II deste decreto.
Art. 3? Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 4? Revogam-se as disposições em contrário.
Brasília, 14 de dezembro de 1990; 169? da Independência e
102? da República.
FERNANDO COLLOR
Zélia M. Cardoso de Mello
O anexo está publicado no

no de

17.12.1990, pág. 24309.

DECRETO N? 99.799, DE 14 DE DEZEMBRO DE 1990
Dá nova redação ao § lf do art. 35 do
Decreto n? 99.266(1), de 28 de maio de 1990,
alterado pelo art. 1:' do Decreto n:' 99.664(2),
de I? de novembro de 1990.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição
que lhe confere o art. 84, inciso IV, da Constituição. e tendo em
vista o disposto nas Leis n?s 8.025, de 2 de abril de 1990, 8.057,
de 29 de junho de 1990, e 8.068, de 13 de julho de 1990,
DECRETA:
Art. I? O § I? do art. 35 do Decreto n? 99.266, de 28 de
maio de 1990, alterado pelo art. I? do Decreto n? 99.664, de I? de
novembro de 1990, passa a vigorar com a seguinte redação:
«Art. 35.
.
.
§ I? Para cumprimento do disposto neste artigo, a
SAF/PR deverá, até 30 de junho de 1991:
........................................................ »

(1) Coleção das Leis. Brasília, 182(3):2104, maio/jun. 1990.
(2) V. pég. 3861 deste volume.
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Art. 2? Este decreto entra em vigor na data de sua publi ~
cação.
Brasília, 14 de dezembro de 1990; 169? da Independência e
102? da República.
FERNANDO COLLOR

Jarbas Passarinho
DECRETO N? 99.800, DE 14 DE DEZEMBRO DE 1990
Abre ao Ministério da Marinha, em favor da Secretaria-Geral da Marinha, crédito
suplementar no valor de CrS625.296.000,OO

para reforço de dotações consignadas no vigente orçamento.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição
que lhe confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e da autorízação contida no artigo 11, inciso I, alínea b, da Lei n? 7.999, de
31 de janeiro de 1990, combinado com o art. 10 da Lei n? 8.083,
de 19 de outubro de 1990,
DECRETA:
Art. I? Fica aberto ao Ministério da Marinha, em favor da
Secretaria-Geral da Marinha, crédito suplementar no valor de
Cr$625.~96.000,00 (seiscentos e vinte e cinco milhões, duzentos e
noventa e seis mil cruzeiros), para atender à programação indicada no Anexo I deste decreto.
Art. 2? Os recursos necessários à execução do disposto no
artigo anterior decorrerão de anulação parcial das dotações indicadas no Anexo II deste decreto, no montante especificado.
Art. 3? Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 4? Revogam-se as disposições em contrário.
Brasilia, 14 de dezembro de 1990; 169? da Independência e
102? da República.
FERNANDO COLLOR
Zélia M. Cardoso de Mello

o anexo está publicado no no

de 17.12.1990, pág. 24310.

Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 182(6, t.2):3861-4287, nov./dez. 1990.
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DECRETO N? 99.801, DE 14 DE DEZEMBRO DE 1990
Abre ao Ministério da Ação Social. em
favor da Fundação Legião Brasileira de Assistência, crédito suplementar no valor de
Cr$248.515.000,OO, para reforço

de dotações

consignadas no vigente orçamento.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição
que lhe confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e da autorização contida no art. 11, inciso V, da Lei n? 7.999, de 31 de janeiro de 1990, combinado com o art. lO, da Lei n? 8.083, de 19 de
outubro de 1990,
DECRETA:
Art. I? Fica aberto ao Ministério da Ação Social, em favor da Fundação Legião Brasileira de Assistência, crédito suplementar no valor de Cr$248.515.000,OO (duzentos e quarenta e
oito milhões, quinhentos e quinze mil cruzeiros), para atender à
programação indicada no Anexo I deste decreto.
Art. 2? Os recursos necessários à execução do disposto no
artigo anterior decorrerão da incorporação de recursos provenientes de convênio celebrado entre órgãos federais, na forma
do Anexo II deste decreto.
Art. 3? Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 4? Revogam-se as disposições em contrário.
Brasília, 14 de dezembro de 1990: 169? da Independência e
102? da República.
FERNANDO COLLOR
Zélia M. Cardoso de Mello
Os anexos estão publicados no DO do dia 17.12.199D,págs.2431ü/24311.

DECRETO N? 99.802, DE 14 DE DEZEMBRO DE 1990
Abre aos Ministérios da Aeronáutica e
do Exército, em favor de diversas Unidades
Orçamentárias, crédito suplementar no valor de Cr$l 06. 908. 000,00, para reforço de dotações consignadas no vigente orçamento.

Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 182(6, t.2):3861-4287, nov./dez. 1990.
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o PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição
que lhe confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e da autorização contida no art. 11, inciso I, alínea b, da Lei n? 7.999, de 31
de janeiro de 1990, combinado com o art. lO, da Lei n? 8.083, de
19 de outubro de 1990,
DECRETA:
Art. I? Fica aberto aos Ministérios da Aeronáutica e do
Exército. em favor de diversas Unidades Orçamentárias, crédito
suplementar no valor de Cr$106.908.000,00 (cento e seis milhões,
novecentos e oito mil cruzeiros), para atender à programação indicada no Anexo I deste decreto.
Art. 2? Os recursos necessários à execução do disposto no
artigo anterior decorrerão de anulação parcial das dotações indicadas no Anexo II deste decreto, no montante especificado.
Art. 3? Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 4? Revogam-se as disposições em contrário.
Brasília, 14 de dezembro de 1990; 169? da Independência e
102? da República.
FERNANDO COLLOR
Zélia M. Cardoso de Mello

o anexo está publicado no DO de

17.12.1990, pág. 24311.

DECRETO N? 99.803, DE 14 DE DEZEMBRO DE 1990
Abre ao Orçamento Fiscal da União,
em favor do Ministério da Agricultura e Reforma Agrária, crédito suplementar no valor de Cr$178.199.000,OO, para reforço de dotações consignadas no vigente orçamento.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição
que lhe confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e da autorização contida no art. I? da Lei n? 8.092, de 19 de novembro de
1990,
CoL Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 182(6. t.2):3861-4287, nov./dez. 1990.
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DECRETA:
Art. I? Fica aberto ao Orçamento Fiscal da União (Lei n?
7.999, de 31 de janeiro de 1990), em favor do Ministério da Agricultura e Reforma Agrária, crédito suplementar no valor de
Cr$178.199.000,00 (cento e setenta e oito milhões, cento e noventa e nove mil cruzeiros), para atender à programação indicada
no Anexo I deste decreto.
Art. 2? Os recursos necessários à execução do disposto no
artigo anterior são provenientes de:
I - anulação
parcial
de
dotações,
no
valor
de
Cr$58.199.000,00 (cinqüenta e oito milhões, cento e noventa e nove mil cruzeiros), indicada no Anexo 11 deste decreto; e
II - recursos provenientes de operação de crédito firmada
entre o Departamento Nacional de Obras Contra as Secas
(DNOCS) e o Kreditanstalt Fur Wiederaufbau (KFW), no valor
de Cr$120.000.000,00 (cento e vinte milhões de cruzeiros), indicados no Anexo III deste decreto.
Art. 3? Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 4? Revogam-se as disposições em contrário.
Brasilia, 14 de dezembro de 1990; 169? da Independência e
102? da República.
FERNANDO COLLOR
Zélia M. Cardoso de Mello
Os anexos estão publicados no DO de 17.12.1990, págs. 24311/24312.

DECRETO N? 99.804, DE 14 DE DEZEMBRO DE 1990
Abre aos Orçamentos da União, em tevor do Ministério da Educação, crédito suplementar no valor de Cr$19.293.000,OO, para reforço de dotações consignadas no vigente orçamento.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição
que lhe confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e da autorização contida no art. 11, inciso I, alínea b, da Lei n? 7.999, de 31
de janeiro de 1990, combinado com o art. 10 da Lei n? 8.083, de
19 de outubro de 1990,
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 182(6. t.21:3861-4287, nov./dez. 1990.
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DECRETA:
Art. I? Fica aberto aos Orçamentos da União (Lei n?
7.999, de 31 de janeiro de 1990), em favor do Ministério da Educação, crédito suplementar no valor de CrSI9.293.000,00 (dezenove milhões, duzentos e noventa e três mil cruzeiros), para atender à programação indicada no Anexo I deste decreto.
Art. 2? Os recursos necessários à execução do disposto no
artigo anterior decorrerão da anulação parcial das dotações indicadas no Anexo II deste decreto, no montante especificado.
Art. 3? Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 4? Revogam-se as disposições em contrário.
Brasília, 14 de dezembro de 1990; 169? da Independência e
102? da República.
FERNANDO COLLOR
Zélia M. Cardoso de Mello

o anexo está publicado no DO de

17.12.1990, pág. 24312.

DECRETO N? 99.805, DE 14 DE DEZEMBRO DE 1990
Abre ao Orçamento Fiscal da União,
em favor da Presidência da República, crédito
suplementar
no
valor
de
Cr$204.608.000,OO para reforço de dotações
consignadas no vigente orçamento.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição
que lhe confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e tendo em
vista a autorização contida no art. 7?, incisos I a IV, da Lei n?
8.083, de 19 de outubro de 1990,
DECRETA:
Art. I? Fica aberto ao Orçamento Fiscal da União (Lei n?
7.999, de 31 de janeiro de 1990), em favor da Presidência da República, crédito suplementar de Cr8204.608.000,00 (duzentos e
quatro milhões. seiscentos e oito mil cruzeiros), para atender à
programação indicada nos Anexos I e II deste decreto.
Col, Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 182(6, t.2):3861-4287. nov./dez. 1990.
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Art. 2? Os recursos necessários à cobertura do disposto no
artigo anterior são os provenientes de saldos de exercícios anteriores, de convênios celebrados com órgãos federais e de exces80 de arrecadação de receitas próprias, na forma dos Anexos IH
a V deste decreto.
Art. 3? Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 4?

Revogam-se as disposições em contrário.

Brasília, 14 de dezembro de 1990; 169? da Independência e
102? da República.
FERNANDO COLLOR
Zélia M. Cardoso de Mello
Os anexos estão publicados no DO de 17.12.1990, págs. 24313/24314.

DECRETO N? 99.806, DE 14 DE DEZEMBRO DE 1990
Abre à Presidência da República, em
favor da Comíesao Nacional de Energia Nuclear e da Nuclebrás Equipamentos Pesados S.A. crédito suplementar no valor de
Cr$407.413.000,OO, para reforço de dotações
consignadas no vigente orçamento.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição
que lhe confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e tendo em
vista a autorização contida no art. 7?, incisos 11 e IV, da Lei n?
8.083, de 19 de outubro de 1990,
DECRETA:
Art. I? Fica aberto à Presidência da República, em favor
da Comissão Nacional de Energia Nuclear e da Nuclebrás Equipamentos Pesados S.A., crédito suplementar no valor de
Cr$407.413.000,00 (quatrocentos e sete milhões, quatrocentos e
treze mil cruzeiros), para atender à programação indicada no
Anexo I deste decreto.
Art. 2? Os recursos necessários à execução do disposto no
artigo anterior decorrerão da incorporação do excesso de arrecaCo!. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 182(6, t.2):3861-4287, nov./dez. 1990.
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daçãO de Recursos Diretamente Arrecadados de Outras Fontes e
de Saldos de Exercícios Anteriores, na forma dos Anexos II e
III deste decreto.
Art. 3? Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 4? Revogam-se as disposições em contrário.
Brasília, 14 de dezembro de 1990; 169? da Independência e
102? da República.
FERNANDO COLLOR
Zélia M. Cardoso de Mello
Os anexos estão publicados no DO de 17.12.1990, págs. 24314/24315.

DECRETO N? 99.807, DE 14 DE DEZEMBRO DE 1990
Abre ao Orçamento Fiscal da União,
em favor do Ministério da Educação.
crédito
suplementar
no
valor
de
Cr$1.325.604.000,OO, para reforço de dota-

ções consignadas no vigente orçamento.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição
que lhe confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e da autorização contida no art. 3?, inciso II e art. 4? da Lei n? 8.083, de 19
de outubro de 1990,
DECRETA:
Art. I? Fica aberto ao Orçamento Fiscal da União (Lei n?
7.999, de 31 de janeiro de 1990), em favor do Ministério da Educação, crédito suplementar no valor de Cr$1.325.604.000,OO (um
bilhão, trezentos e vinte e cinco milhões, seiscentos e quatro mil
cruzeiros), para atender à programação indicada no Anexo I
deste decreto.
Art. 2? Os recursos necessários à execução do disposto no
artigo anterior são provenientes do excesso de arrecadação das
receitas do Tesouro N acional, nos termos do art. 4? da Lei n?
8.083, de 19 de outubro de 1990.
Art. 3? Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 182(6, t.2):3861-4287, nov./dez. 1990.
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Art. 4? Revogam-se as disposições em contrário.
Brasília, 14 de dezembro de 1990; 169? da Independência e
192? da República.
FERNANDO COLLOR
Zélia M. Cardoso de Mello

o anexo está publicado no DO de

17.12.1990, pág. 24315.

DECRETO N? 99.808, DE 14 DE DEZEMBRO DE 1990
Abre ao Ministério da Economia, Fazenda e Planejamento, crédito suplementar
no valor de Cr$300.000.000,OO, para reforço

de dotações consignadas no vigente orçamento.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição
que lhe confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e da autorização contida no art. 11, inciso I, alínea b, da Lei n? 7.999, de 31
de janeiro de 1990, combinado com o art. 10, da Lei n? 8.083, de
19 de outubro de 1990,
DECRETA:
Art. I? Fica aberto ao Ministério da Economia, Fazenda e
Planejamento, crédito suplementar no valor de Cr3300.000.000,00
(trezentos milhões de cruzeiros), para atender à programação indicada no Anexo I deste decreto.
Art. 2? Os recursos necessários à execução do disposto no
artigo anterior decorrerão da anulação parcial das dotações indicadas no Anexo II deste decreto, no montante especificado.
Art. 3? Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 4? Revogam-se as disposições em contrário.
Brasília, 14 de dezembro de 1990; 169? da Independência e
102? da República.
FERNANDO COLLOR
Zélia M. Cardoso de Mello
Os anexos estão publicados no DO de 17.12.1990, págs. 24315/24316.
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 182(6, t.2):3861-4287, nov./dez. 1990.
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DECRETO N? 99.809, DE 14 DE DEZEMBRO DE 1990
Abre ao Orçamento Fiscal da Unieo,
em favor de diversos Orgãos, crédito suplementar no valor de CrS227.824.000,OO, para
reforço de dotações consignadas no vigente
orçamento.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição
que lhe confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e da autorização contida no art. 4?, parágrafo I?, da Lei n? 8.083, de 19 de
outubro de 1990,
DECRETA:
Art. I? Fica aberto ao Orçamento Fiscal da União (Lei n?
7.999, de 31 de janeiro de 1990), em favor de diversos Órgãos,
crédito suplementar no valor de Cr$227.824.000,00 (duzentos e
vinte e sete milhões, oitocentos e vinte e quatro mil cruzeiros),
para atender à programação indicada no Anexo I deste decreto.
Art. 2? Os recursos necessários à execução do disposto no
artigo anterior são provenientes do excesso de arrecadação das
receitas do Tesouro Nacional, nos termos do art. 4? § I?, da Lei
n? 8.083, de 19 de outubro de 1990.
Art. 3? Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 4? Revogam-se as disposições em contrário.
Brasília, 14 de dezembro de 1990; 169? da Independência e
102? da República.
FERNANDO COLLOR
Zélia M. Cardoso de Mello

o anexo está publicado no

DO de 17.12.1990, pág. 24316.

DECRETO N? 99.810, DE 14 DE DEZEMBRO DE 1990
Abre ao Orçamento da Seguridade Social da União, em favor do Ministério da
Justiça, crédito suplementar no valor de
Cr$129.787.000,00, para reforço de dotações
consignadas no vigente orçamento.
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 182(6, t.2):3861-4287, nov./dez. 1990.
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o PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição
que lhe confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e da autorização contida no art. 7?, inciso lII, da Lei n? 8.083, de 19 de outubro de 1990,
DECRETA:
Art. I? Fica aberto ao Orçamento da Seguridade Social da
União (Lei n? 7.999, de 31 de janeiro de 1990), em favor do Ministério da Justiça, crédito suplementar no valor de
Cr$129.787.000,00 (cento e vinte e nove milhões, setecentos e oitenta e sete mil cruzeiros), para atender à programação indicada
no Anexo I deste decreto.
Art. 2? Os recursos necessários à execução do disposto no
artigo anterior decorrerão da incorporação de recursos provenientes de convênio celebrado entre órgãos federais, na forma
do Anexo II deste decreto.
Art. 3? Este decreto entra em vigor na data de sua pu blícação.
Art. 4? Revogam-se as disposições em contrário.
Brasília, 14 de dezembro de 1990; 169? da Independência e
102? da República.
FERNANDO COLLOR
Zélia M. Cardoso de Mello

o anexo está publicado no DO de

17.12.1990, pág. 24316.

DECRETO N? 99.811, DE 14 DE DEZEMBRO DE 1990
Abre ao Orçamento da Seguridade Social da União, em favor do Ministério do
Trabalho e da Previdência Social, crédito
suplementar no valor de CrS27.140.000,OO,
para reforço de dotações consignadas no vigente orçamento.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição
que lhe confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e da autorização contida no art. 11, inciso I, letra b da Lei n? 7.999, de 31
de janeiro de 1990, combinado com o art. 10 da Lei n? 8.083, de
19 de outubro de 1990,
CoL Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 182(6, t.2):3861-4287, nov.ldez. 1990.
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DECRETA:
Art. I? Fica aberto ao Orçamento da Seguridade Social da
União (Lei n:' 7.999, de 31 de janeiro de 1990), em favor do Ministério do Trabalho e da Previdência Social, crédito suplementar no valor de Cr$27.140.000,OO (vinte e sete milhões, cento e
quarenta mil cruzeiros), para atender à programação indicada
no Anexo I deste decreto.
Art. 2? Os recursos necessários à execução do disposto no
artigo anterior decorrerão da anulação parcial das dotações orçamentárias indicadas no Anexo U deste decreto, no montante
especificado.
Art. 3? Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 4? Revogam-se as disposições em contrário.
Brasília, 14 de dezembro de 1990; 169? da Independência e
102? da República.
FERNANDO COLLOR
Zélia M. Cardoso de Mello

o anexo está publicado no DO de

17.12.1990, pág. 24317.

DECRETO N? 99.812, DE 14 DE DEZEMBRO DE 1990
Abre ao Orçamento Fiscal da União,
favor da Presidência da Repúblicrédito suplementar no valor de
Cr$1O.000.000,OO, para reforço de dotações
consignadas no vigente orçamento.
em
cá.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição
que lhe confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e da autorização contida no art. 7? inciso lU, da Lei n? 8.083, de 19 de outubro de 1990,
DECRETA:
Art. I? Fica aberto ao Orçamento Fiscal da União (Lei n:'
7.999, de 31 de janeiro de 1990), em favor da Presidência da ReCol. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 182(6, t.2);3861-4287, nov./dez. 1990.
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pública, crédito suplementar no valor de Cr$1O.000.000,00 (dez
milhões de cruzeiros), para atender à programação indicada no
Anexo I deste decreto.
Art. 2? Os recursos necessários à execução do disposto no
artigo anterior, decorrerão da incorporação de recursos provenientes de convênio celebrado entre órgãos federais. na forma
do Anexo n deste decreto.
Art. 3? Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 4? Revogam-se as disposições em contrário.
Brasília, 14 de dezembro de 1990; 169? da Independência e
102? da República.

FERNANDO COLLOR
Zélia M. Cardoso de Mello

o anexo está publicado no DO

de 17.12.1990, pág. 24317.

DECRETO N? 99.813, DE 14 DE DEZEMBRO DE 1990
Abre a Presidência da República. em
favor do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis, crédito suplementr no valor de
Cr$179.335.000,OO, para reforço

de dotações

consignadas no vigente orçamento.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição
que lhe confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e da autorização contida no art. 11, inciso V, da Lei n? 7.999, de 31 de janeiro de 1990, combinado com o art. 7?, inciso In, da Lei n?
8.083, de 19 de outubro de 1990,
DECRETA:
Art. I? Fica aberto à Presidência da República, em favor do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis, crédito suplementar no valor de
Cr$179.335.000,00 (cento e setenta e nove milhões, trezentos e
trinta e cinco mil cruzeiros), para atender à programação indicada no Anexo I deste decreto.
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 182(6. t.2):3861-4287, nov./dez. 1990.
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Art. 2? Os recursos necessários à execução do disposto no
artigo anterior decorrerão da incorporação de recursos provenientes de convênio celebrado entre órgãos federais, na forma
do Anexo II deste decreto.
Art. 3? Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 4? Revogam-se as disposições em contrário.
Brasília, 14 de dezembro de 1990; 169? da Independência e
102? da República.

FERNANDO COLLOR
Zélia M. Cardoso de Mello
Os anexos estão publicados no DO de 17.12.1990, págs. 24317/24318.

DECRETO N? 99.814, DE 14 DE DEZEMBRO DE 1990
Abre ao Orçamento Fiscal da União.
em favor do Ministério da Ação Social, crédito especial até o limite de Cr$
715.300.000,00, para os fins que específica.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição
que lhe confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e da autorização contida no art. I? da Lei n:' 8.095, de 20 de novembro de
1990,
DECRETA:
Art. I? Fica aberto ao Orçamento Fiscal da União, (Lei n?
7.999 de 31 de janeiro de 1990), em favor do Ministério da Ação
Social, crédito especial no valor de Cr$715.300.000,00 (setecentos
e quinze milhões e trezentos mil cruzeiros), para atender à programação indicada no Anexo I deste decreto.
Art. 2? Os recursos necessários à execução do disposto no
artigo anterior são provenientes de Operação de Crédito externa, em moeda, firmada entre a União e o Banco Internacional
de Reconstrução e Desenvolvimento (BIRD).
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 182(6, t.2):3861-4287, nov./dez. 1990.
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Art. 3?

Este decreto entra em vigor na data de sua publi-

cação.

Art. 4? Revogam-se as disposições em contrário.
Brasília, 14 de dezembro de 1990; 169? da Independência e
102? da República.

FERNANDO COLLOR

Zélia M. Cardoso de Mello

o anexo está publicado no DO

de 17.12.1990, pág. 24318.

DECRETO N? 99.815, DE 14 DE DEZEMBRO DE 1990
Abre ao Orçamento da Seguridade Social, em favor dos Ministérios da Saúde e do Trabalho e da Previdência Social. crédito suplementar no valor de
Cr$225. 422. 000,00 para reforço de dotações
consignadas no vigente orçamento.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição
que lhe confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e da autorização contida no art. l inciso I, alínea b, da Lei n? 8.083, de 19
de outubro de 1990,
í

,

DECRETA:
Art. I? Fica aberto ao Orçamento da Seguridade Social
(Lei n:' 7.999, de 31 de janeiro de 1990), em favor dos Ministérios
da Saúde e do Trabalho e da Previdência Social, crédito suplementar no valor de Cr$225.422.000,OO (duzentos e vinte e cinco
milhões, quatrocentos e vinte e dois mil cruzeiros), para atender
à programação indicada nos Anexos I e II deste decreto.
Art. 2? Os recursos necessários à execução do disposto no
artigo anterior decorrerão da anulação parcial das dotações indicadas nos Anexos III e IV deste decreto, no montante especificado.
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 182(6, t.2):3861-4287, nov.ldez. 1990.
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Art. 3? Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 4? Revogam-se as disposições em contrário.
Brasilia, 14 de dezembro de 1990; 169? da Independência e
102? da República.
FERNANDO COLLOR
Zélia M. Cardoso de Mello
Os anexos estão publicados no DO de 17.12.1990. págs. 24318124319.

DECRETO N? 99.816, DE 14 DE DEZEMBRO DE 1990
Abre ao Orçamento da Seguridade Social, em tevor do Ministério da Saúde, crédito suplementar no valor de
Cr'120.033.000,OO, para reforço de dotações
coneignedee no vigente orçamento.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição
que lhe confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e da autorização contida no art. 11, inciso I, alínea c da Lei n:' 7.999, de 31
de janeiro de 1990, combinado com o art. 10 da Lei n? 8.083, de
19 de outubro de 1990,
DECRETA:
Art. I? Fica aberto ao Orçamento da Seguridade Social,
em favor do Ministério da Saúde, crédito suplementar no valor
de Cr$120.033.000,00 (cento e vinte milhões, trinta e três mil cruzeiros), para atender à programação indicada no Anexo I deste
decreto.
Art. 2? Os recursos necessários à execução do disposto no
artigo anterior decorrerão da anulação parcial da dotação indicada no Anexo II deste decreto, no montante especificado.
Art. 3? Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 182(6, t.2):3861-4287, nov./dez. 1990.
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Art. 4? Revogam-se as disposições em contrário.
Brasília, 14 de dezembro de 1990; 169? da Independência e
102? da República.

FERNANDO COLLOR
Zélia M. Cardoso de Mello

o anexo está publicado no DO

de 17.12.1990, pág , 24319.

DECRETO N? 99.817, DE 14 DE DEZEMBRO DE 1990
Abre ao Orçamento Fiscal da União,
em favor de Operações Oficiais de Crédito,
crédito
suplementar
no
valor
de
Cr$27.195.014.000,OO, para reforço de dotações consignadas no vigente orçamento.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição
que lhe confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e da autorização contida no art. 7?, inciso V, da Lei n? 8.083, de 19 de outubro de 1990,
DECRETA:
Art. I? Fica aberto ao Orçamento Fiscal da União (Lei n?
7.999, de 31 de janeiro de 1990), em favor de Operações Oficiais
de Crédito - Recursos sob Supervisão do Ministério da Economia, Fazenda e Planejamento, crédito suplementar no valor de
Cr$27.195.014.000,00 (vinte e sete bilhões, cento e noventa e cinco milhões e quatorze mil cruzeiros I, para atender à programação indicada no Anexo I deste decreto.
Art. 2? Os recursos necessários à execução do disposto no
artigo anterior são provenientes da variação monetária e cambial das operações de crédito contratadas e constantes da Lei n?
7.999, de 31 de janeiro de 1990, nos termos do art. 7?, inciso V,
da Lei n:' 8.083, de 19 de outubro de 1990.
Art. 3? Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 182(6, t.2):3861*4287. nov./dez. 1990.
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Art. 4? Revogam-se as disposícões em contrário.
Brasília, 14 de dezembro de 1990; 169? da Independência e
102? da República.

FERNANDO COLLOR
Zélia M. Cardoso de Mello

o anexo está publicado no DO de

17.12.1990, pág. 24319.

DECRETO N? 99.818, DE 14 DE DEZEMBRO DE 1990
Abre à Presidência da República, em
favor dos Fundos de Amparo à Tecnologia
e de Atividades Espaciais. crédito suplementar no valor de Cr$6. 100. 000, 00, para reforço de dotações consignadas no vigente
orçamento.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição
que lhe confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e da autorização contida no art. 11, inciso I, alinea b, da Lei n? 7.999, de 31
de outubro de 1990,

DECRETA:

Art. I? Fica aberto aos Orçamentos da União (Lein?
7.999, de 31 de janeiro de 1990), em favor do Ministério da Educação, crédito suplementar no valor de Cr$19.293.000,00 (dezenove milhões, duzentos e noventa e três mil cruzeiros), para atender à programação indicada no Anexo I deste decreto.
Art. 2? Os recursos necessários à execução do disposto no
artigo anterior decorrerão da anulação parcial das dotações indicadas no Anexo II deste decreto, no montante especificado.
Art. 3? Este decreto entra em vigor na data de sua publi·
cação.
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 182(6, t.2):3861-4287, nov./dez. 1990.
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Art. 4? Revogam-se as disposições em contrário.
Brasília, 14 de dezembro de 1990; 169? da Independência e
102? da República,

FERNANDO COLLOR
Zélia M. Cardoso de Mello

o anexo está publicado no DO de

17.12.1990, pág. 24320.

DECRETO N? 99.819, DE 14 DE DEZEMBRO DE 1990
Abre ao Ministério da Marinha, em favor do Fundo Naval, crédito suplementar
no valor de Cr$3.322.509.000,OO, para reforço de dotações consignadas no vigente
orçamento.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição
que lhe confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e da autorização contida no art. 7?, inciso I, da Lei n:' 8.083, de 19 de outubro de 1990,
DECRETA:
Art. 1? Fica aberto ao Minitério da Marinha, em favor do Fundo Naval, crédito suplementar no valor de
Cr$3.322.509.000,OO (três bilhões, trezentos e vinte e dois milhões, quinhentos e nove mil cruzeiros), para atender à programação indicada no Anexo I deste decreto.
Art. 2? Os recursos necessários à execução do disposto no
artigo anterior são provenientes do excesso de arrecadação de
Recursos Diretamente Arrecadados, Tesouro e Outras Fontes,
na forma do Anexo II deste decreto.
Art. 3? Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 182(6, t.2):3861-4287, nov./dez. 1990.
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Art. 4? Revogam-se as disposições em contrário.
Brasília, 14 de dezembro de 1990; 169? da Independência e
102? da República.

FERNANDO COLLOR
Zélia M. Cardoso de Mello

o anexo está publicado no DO

de 17.12.1990, pág. 24320.

DECRETO N? 99.820, DE 14 DE DEZEMBRO DE 1990
Abre à Presidência da República, em
favor de diversas unidades, crédito eunlementar no valor de Cr$2.698.769.000,00, para reforço de dotações consignadas no vigente orçamento.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição
que lhe confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e da autorização contida no art. Ll , inciso I, alínea d, da Lei n? 7.999, de 31
de janeiro de 1990, combinado com o art. 7?, inciso H, da Lei n:'
8.083, de 19 de outubro de 1990,
DECRETA:
Art. I? Fica aberto à Presidência da Repúblíca, em favor de diversas unidades, crédito suplementar no valor de
Cr$2.698.769.000,OO (dois bilhões, seiscentos e noventa e oito milhões, setecentos e sessenta e nove mil cruzeiros), para atender
à programação indicada no Anexo I deste decreto.
Art. 2? Os recursos necessários à execução do artigo anterior decorrerão da incorporação do excesso de arrecadação de
Recursos de Outras Fontes, nas formas dos Anexos H, III e IV
deste decreto.
Art. 3? Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 182(6, t.2):3861-4287, nov./dez. 1990.
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Art. 4? Revogam-se as disposições em contrário.
Brasília, 14 de dezembro de 1990; 169? da Independência e
102? da República.

FERNANDO COLLOR
Zélia M. Cardoso de Mello
Os anexos estão publicados no DO de 17.12.1990. pág. 24321.

DECRETO N? 99.821, DE 14 DE DEZEMBRO DE 1990
Abre aos Orçamentos da União, em favor do Ministério da Bduceçeo, crédito suo
plementer no valor de Cr$4.103.808.000,OO,
para reforço de dotações consignadas no vi·
gente orçamento.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição
que lhe confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e da autorização contida no art. 7?, incisos H, In e V, da Lei n? 8.083, de
19 de outubro de 1990,
DECRETA:
Art. I? Fica aberto aos Orçamentos da União (Lei n?
7.999, de 31 de janeiro de 199Ó), em favor do Ministério da Educação, crédito suplementar no valor de Cr$4.103.808.000,00 (quatro bilhões, cento e três milhões, oitocentos €. oito mil cruzeiros), para atender à programação indicada no Anexo I deste decreto.
Art. 2?
Os recursos necessários à execução do disposto
no artigo anterior decorrerão da incorporação do excesso de arrecadação de recursos de Outras Fontes, de convênios e da variação monetária de operação de crédito firmada entre a União e
a Caixa Econômica Federal na forma do Anexo n deste decreto.
Art. 3? Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Cal. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 182(6, t.2):3861-4287, nov./dez. 1990.
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Art. 4? Revogam-se as disposições em contrário.
Brasília, 14 de dezembro de 1990; 169? da Independência e
102? da República.

FERNANDO COLLOR
Zélia M. Cardoso de Mello
Os anexos estão publicados no DO de 17.12.1990, páge. 24322/24335.

DECRETO N? 99.822, DE 14 DE DEZEMBRO DE 1990
Abre ao Orçamento da União, em favor
de Entidades em Extinção, Dissolução ou
Privetieeçso, crédito suplementar no valor
de Cr$94.754.000,00, para reforço de dotação
consignada no vigente orçamento.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição
que lhe confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e da autorização contida no art. 4? da Lei n? 8.083, de 19 de outubro de
1990,
DECRETA:
Art. I? Fica aberto ao Orçamento Fiscal da União (Lei nf
7.999, de 31 de janeiro de 1990), em favor de Entidades em Extinção, Dissolução ou Privatização, crédito suplementar no valor de Cr$94.754.000,00 (noventa e quatro milhões, setecentos e
cinqüenta e quatro mil cruzeiros), para atender à programação
indicada no Anexo I deste decreto.
Art. 2? Os recursos necessários à execução do disposto no
artigo anterior decorrerão do excesso de arrecadação das receitas do Tesouro Nacional, nos termos do art. 4? da Lei n? 8.083,
de 19 de outubro de 1990.
Art. 3? Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 182(6, t.2):3861-4287, nov./dez. 1990.
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Art. 4::'

Revogam-se as disposições em contrário.

Brasília, 14 de dezembro de 1990; 169? da Independência e
102? da República.
FERNANDO COLLOR
Zélia M. Cardoso de Mello

o anexo está publicado no DO de

17.12.1990, pág. 24335.

DECRETO N? 99.823, DE 14 DE DEZEMBRO DE 1990
Abre à Presidência da República, em
favor do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis,
crédito suplementar

de Cr$1.456.000.000,OO,

para reforço de dotações consignadas no vígente orçamento.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição
que lhe confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e da autorização contida no art. 11, inciso I, alínea c, da Lei n? 7.999, de 31
de janeiro de 1990, combinado com o art. 7?, inciso H, da Lei n?
8.083, de 19 de outubro de 1990,
DECRETA:
Art. I? Fica aberto à Presidência da República, em favor do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recur80S Naturais Renováveis, crédito suplementar no valor de
Crll1.456.000.000,00 (hum bilhão, quatrocentos e cinqüenta e seis
milhões de cruzeiros), para atender à programação indicada no
Anexo I deste decreto.
Art. 2? Os recursos necessários à execução do disposto no
artigo anterior decorrerão da incorporação de recursos vinculados do Tesouro Nacional, na forma do Anexo II deste decreto.
Art. 3? Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 182(6, t.2):3861-4287, nov./dez. 1990.
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Art. 4? Revogam-se as disposições em contrário.
Brasília, 14 de dezembro de 1990; 169? da Independência e
102? da República.

FERNANDO COLLOR
Zélia M. Cardoso de Mello
Os anexos estão publicados no DO de 17.12.1990, pags. 24335/24336.

DECRETO N? 99.824, DE 14 DE DEZEMBRO DE 1990
Transfere dotações consignadas a Entidades em Extinção, Dissolução ou Privati·
zação - Lei n.O 8.029190, no valor de
Cr$715.455.000,OO, para o Ministério da
Agricultura e Reforma Agrária.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição
que lhe confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e tendo em
vista o disposto nos §§ 3? e 4?, do art. 27 da Lei n? 8.028, de 12
de abril de 1990,
DECRETA:
Art. I? São apropriadas ao Ministério da Agricultura e
Reforma Agrária, conforme Anexo I, as dotações constantes no
Anexo II deste decreto, no valor de Cr$715.455.000,00 (setecentos e quinze milhões, quatrocentos e cinqüenta e cinco mil cruzeiros), mantida a respectiva classificação funcional-programática, inclusive os títulos, descritores, metas e objetivos.
Art. 2?
cação.

Este decreto entra em vigor na data de sua publi-

Art. 3? Revogam-se as disposições em contrário.
Brasília, 14 de dezembro de 1990; 169? da Independência e
102? da República.

FERNANDO COLLOR
Zélia M. Cardoso de Mello

o anexo está publicado no

DO de 17.12.1990, pág. 24337.

Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 182(6, t.2):3861-4287, nov./dez. 1990.
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DECRETO N? 99.825, DE 14 DE DEZEMBRO DE 1990
Abre ao Orçamento Fiscal da União,
em favor de Entidades em Extinção, Dieeolução ou Privatização, crédito suplementar
no valor de Cr$585.1l5.000,OO, para reforço
de dotações consignadas no vigente orçamento.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição
que lhe confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e da autorização contida no art. 11, inciso I, alínea b, da Lei n?7.999, de 31
de janeiro de 1990, combinado com o art. 7?, inciso II e art. 10
da Lei n? 8.083, de 19 de outubro de 1990,

DECRETA:
Art. I? Fica aberto ao Orçamento Fiscal da União (Lei n?
7.999, de 31 de janeiro de 1990), em favor de Entidades em Extinção, Dissolução ou Privatização, crédito suplementar no valor de Cr$585.115.000,00 (quinhentos e oitenta e cinco milhões,
cento e quinze mil cruzeiros) para atender à programação indicada nos Anexos I e II deste decreto.
Art. 2? Os recursos necessários à execução do disposto no
artigo anterior decorrerão da anulação parcial das dotações indicadas no Anexo IH, e da incorporação do excesso de arrecadação dos Recursos Diretamente Arrecadados - Outras Fontes,
na forma do Anexo IV deste decreto.

Art. 3?
cação,

Este decreto entra em vigor na data de sua publi-

Art. 4? Revogam-se as disposições em contrário.
Brasília, 14 de dezembro de 1990; 169? da Independência e
102? da Republica.

FERNANDO COLLOR
Zélia M. Cardoso de Mello
Os anexos estão publicados no DO de 17.12.1990, págs , 24337/24338.
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 182(6, t.2):3861-4287, nov./dez. 1990.
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DECRETO N? 99.826, DE 14 DE DEZEMBRO DE 1990
Abre ao Orçamento Fiscal da União,
em favor da Justiça Federal, crédito suplementar no valor de Cr$74.000.000,OO, para
reforço de dotação consignada no vigente
orçamento.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição
que lhe confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e da autorização contida no art. I? inciso I, da Lei n? 8.093, de 20 de novembro de 1990,
DECRETA:
Art. I? Fica aberto ao Orçamento Fiscal da União (Lei n?
7.999, de 31 de janeiro de 1990), em favor da Justiça Federal,
crédito suplementar no valor de Cr$74.000.000,OO (setenta e quatro milhões de cruzeiros), para atender à programação indicada
no Anexo I deste decreto.
Art. 2? Os recursos necessários à execução do disposto no
artigo anterior são provenientes do excesso de arrecadação das

receitas do Tesouro Nacional, nos termos do parágrafo único,
do art. I?, da Lei n? 8.093, de 20 de novembro de 1990.
Art. 3? Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 4? Revogam-se as disposições em contrário.
Brasília, 14 de dezembro de 1990; 169? da Independência e
102? da República.
FERNANDO COLLOR
Zélia M. Cardoso de Mello

o anexo está publicado no DO

de 17.12.1990, pág. 24338.

DECRETO N? 99.827, DE 17 DE DEZEMBRO DE 1990
Abre ao Ministério da Ação Social, em
favor da Fundação Legião Brasileira de As·
eistêncie, crédito suplementar no valor de
CrS2.414.692.000,OO, para reforço de dotações consignadas no vigente orçamento.
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 182(6, t.2):3861-4287, nov./dez. 1990.
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o PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição
que lhe confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e da autorização contida no art. 11, inciso I, alínea b, da Lei n? 7.999, de 31
de janeiro de 1990, combinado com o art. I O, da Lei n? 8.083, de
19 de outubro de 1990,
DECRETA:
Art. 1~ Fica aberto ao Ministério da Ação Social, em favor da Fundação Legião Brasileira de Assistência, crédito suplementar no valor de Cr$2.414.692.000,00 (dois bilhões, quatrocentos e quatorze milhões, seiscentos e noventa e dois mil cruzeiros), para atender à programação indicada no Anexo I deste
decreto.
Art. 2? Os recursos necessários à execução do disposto no
artigo anterior decorrerão da anulação parcial das dotações indicadas no Anexo II deste decreto e no montante especificado.
Art. 3~ Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 4? Revogam-se as disposições em contrário.
Brasilia, 17 de dezembro de 1990; 169~ da Independência e
102~ da República.
FERNANDO COLLOR
Zélia M. Cardoso de Mello
Os anexos estão publicados no DO de 17.12.1990, pág. 24430 - Edição Extra.

DECRETO

N~

99.828, DE 17 DE DEZEMBRO DE 1990
Abre aos Orçamentos da União, em favor do Ministério da Educação, crédito adicional no valor de CrS48.111.240.000,OO, para reforço de dotações coneigneâee no vigente orçamento.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição
que lhe confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e da autorização contida no art. 1~, incisos I e lI, da Lei n? 8.093, de 20 de
novembro de 1990,
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 182(6, t.2):3861-4287, nov./dez. 1990.
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DECRETA:
Art. I? Fica aberto aos Orçamentos da União (Lei n?
7.999, de 31 de janeiro de 1990), em favor do Ministério da Educação, crédito suplementar no valor de Cr$47.933.740.000,00
(quarenta e sete bilhões, novecentos e trinta e três milhões, setecentos e quarenta mil cruzeiros). para atender à programação
indicada no Anexo I deste decreto.
Art. 2? Fica aberto ao Orçamento Fiscal da União (Lei n?
7.999, de 31 de janeiro de 1990), em favor do Ministério da Educação, crédito especial no valor de Cr$177.500.000,00 (cento e setenta e sete milhões e quinhentos mil cruzeiros), para atender à
programação indicada no Anexo II deste decreto.
Art. 3~ Os recursos necessários à execução do disposto no
artigo anterior são provenientes do excesso de arrecadação das
receitas do Tesouro Nacional, nos termos do parágrafo único do
art. I? da Lei n? 8.093, de 20 de novembro de 1990.
Art. 4? Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 5? Revogam-se as disposições em contrário.
Brasília, 17 de dezembro de 1990; 169? da Independência e
102? da República.
FERNANDO COLLOR
Zélia M. Cardoso de Mello
Os anexos estão publicados no DO de 17.12.1990, páge. 24430/24439 ção Extra.

Edi-

DECRETO N? 99.829, DE 17 DE DEZEMBRO DE 1990
Abre ao Ministério da Saúde, em
favor de diversas unidades orçamentárias, crédito suplementar no valor de
Cr$162.300.000,OQ, para reforço de dotações
consignadas no vigente orçamento.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição
que lhe confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e da autorização contida no art. 11, inciso I, alíneas b e c, da Lei n? 7.999,
de 31 de janeiro de 1990, combinado com o art. 10 da Lei n?
8.083, de 19 de outubro de 1990,
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 182(6, t.2l:3861-4287, nov.Zdea. 1990.
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DECRETA:
Art. I? Fica aberto ao Ministério da Saúde, em favor de
diversas unidades orçamentárias, crédito suplementar de
Cr$162.300.000,00 (cento e sessenta e dois milhões e trezentos
mil cruzeiros), para atender à programação indicada no Anexo I
deste decreto.
Art. 2? Os recursos necessários à execução do disposto no
artigo anterior decorrerão da anulação parcial de dotações orçamentárias e incorporação de Receitas Diretamente Arrecadadas,
na forma dos Anexos H e IH.
Art. 3~ Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 4? Revogam-se as disposições em contrário.
Brasília, 17 de dezembro de 1990; 169~ da Independência e
102~ da República.
FERNANDO COLLOR
Zélia M. Cardoso de Mello
Os anexos estão publicados no DO de 17.12.1990, págs. 24439/24440 ção Extra.

DECRETO

N~

Edi-

99.830, DE 17 DE DEZEMBRO DE 1990
Abre ao Ministério da Ação Social, em
favor da Coordenadoria Nacional para Integração da Pessoa Portadora de Deficiência, crédito suplementar no valor de
Cr$2.000. 000,00 para reforço de dotação consignada no vigente orçamento.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição
que lhe confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e da autorização contida no art. 11, inciso I, alinea b, da Lei n? 7.999, de 31
de janeiro de 1990 e art. 10, da Lei n? 8.083, de 19 de outubro de
1990,
DECRETA:
Art. 1 ~ Fica aberto ao Ministério da Ação Social, em
favor da Coordenadoria Nacional para Integração da Pessoa Portadora de Deficiência, crédito suplementar no valor de
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 182(6, t.2):3861-4287, nov.ldez. 1990.
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Cr$2.000.000,00 (dois milhões de cruzeiros i, para atender à programação indicada no Anexo I deste decreto.
Art. 2? Os recursos necessários à execução do disposto no
artigo anterior decorrerão da anulação parcial da dotação indicada no Anexo H deste decreto e no montante especificado.
Art. 3? Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 4? Revogam-se as disposições em contrário.
Brasília, 17 de dezembro de 1990; 169? da Independência e
102? da República.
FERNANDO COLLOR
Zélia M. Cardoso de Mello

o anexo está publicado no DO de

17.12.1990, pág. 24440 - Edição Extra.

DECRETO N? 99.831, DE 17 DE DEZEMBRO DE 1990
Abre ao Orçamento Fiscal da União,
em favor do Ministério da Agricultura e Reforma Agrária, crédito suplementar no valor de CrS469.211.000,OO, para reforço de dotaçôes consignadas no vigente orçamento.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição
que lhe confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e da autorização contida no art. 7?, incisos H, IH e IV da Lei n? 8.083, de
19 de outubro de 1990,
DECRETA:
Art. I? Fica aberto ao Orçamento Fiscal da União (Lei n?
7.999, de 31 de janeiro de 1990), em favor do Ministério da Agricultura e Reforma Agrária, crédito suplementar no valor de
Cr$469.211.000,00 (quatrocentos e sessenta e nove milhões, duzentos e onze mil cruzeiros}, para atender à programação indicada no Anexo I deste decreto.
Art. 2? Os recursos necessários à execução do disposto no
artigo anterior, indicados nos Anexos H, HI e IV deste decreto,
são provenientes de:
CoL Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 182(6, t.2):3861-4287, nov./dez. 1990.
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I - Recursos Diretamente Arrecadados - Outras Fontes, no valor de Cr$99.267.000,00 (noventa e nove milhões, duzentos e sessenta e sete mil cruzeiros);
Ir - Recursos Diversos - Outras Fontes, no valor de
Cr$168.225.000,00 (cento e sessenta e oito milhões, duzentos e
vinte e cinco mil cruzeiros);
IrI - Recursos de Convênios - Outras Fontes, no valor
de Cr$28.133.000,00 (vinte e oito milhões, cento e trinta e três
mil cruzeiros); e
IV - Recursos de Convênios - Transferência de Recursos
do Tesouro, no valor de Cr$I73.586.000,00 (cento e setenta e três
milhões, quinhentos e oitenta e seis mil cruzeiros).
Art. 3? Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 4? Revogam-se as disposições em contrário.
Brasília, 17 de dezembro de 1990; 169? da Independência e
102? da República.
FERNANDO COLLOR
Zélia M. Cardoso de Mello

o

anexo está publicado no DO de 17.12.1990, págs. 24440/24441 -

Edição

Extra.

DECRETO N? 99.832, DE 17 DE DEZEMBRO DE 1990
Abre à Presidência da República, em
favor de diversas unidades orçamentárias, crédito suplementar no valor de
Cr$518.362.000,OO, para reforço de dotações
consignadas no vigente orçamento.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição
que lhe confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e da autorização contida no art. 11, inciso I, alíneas b e â, da Lei n? 7.999,
de 31 de janeiro de 1990, combinado com o art. 10, de Lei n?
8.083, de 19 de outubro de 1990,
DECRETA:
Art. I? Fica aberto à Presidência da República, em favor
de diversas unidades orçamentárias, crédito suplementar no vaCol. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 182(6, t.2):3861-4287, nov./dez. 1990.
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lor de Cr$518.362.000,OO (quinhentos e dezoito milhões, trezentos
e sessenta e dois mil cruzeiros), para atender à programação
constante do Anexo I deste decreto.
Art. 2? Os recursos necessários à execução do disposto no
artigo anterior decorrerão de anulação parcial das dotações indicadas no Anexo II deste decreto, nos montantes especificados.
Art. 3? Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 4? Revogam-se as disposições em contrário.
Brasília, 17 de dezembro de 1990; 169? da Independência e
102? da República.

FERNANDO COLLOR
Zélia M. Cardoso de Mello

o anexo está publicado no DO

de 18.12.1990, pág. 24450.

DECRETO N? 99.833, DE 17 DE DEZEMBRO DE 1990
Abre à Presidência da República e ao
Ministério da Marinha, em favor de diversas Unidades Orçamentárias crédito suplementar no valor de Cr$500.000.000,OO. para
reforço de dotações consignadas no vigente
orçamento.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição
que lhe confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e da autorização contida no art. 11, inciso I, alínea a, da Lei n? 7.999, de 31
de janeiro de 1990, combinado com o art. lO, da Lei n? 8.083, de
19 de outubro de 1990,
DECRETA:
Art. I? Fica aberto à Presidência da República e ao Ministério da Marinha, em favor de diversas Unidades Orçamentárias, crédito suplementar no valor de Cr$500.000.000,00 (quinhentos milhões de cruzeiros), para atender à programação indicada no Anexo I deste decreto.
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Art. 2? Os recursos necessários à execução do disposto no
artigo anterior decorrerão de anulação parcial da dotação indicada no Anexo II deste decreto, no montante especificado.
Art. 3? Este decreto entra em vigor na data de sua publícação.

Art. 4?

Revogam-se as disposições em contrário.
Brasílía, 17 de dezembro de 1990; 169? da Independência e
102? da República.
FERNANDO COLLOR
Zélia M. Cardoso de Mello

o anexo está publicado.ao DO de

18.12.1990, pág. 24451.

DECRETO N? 99.834, DE 17 DE DEZEMBRO DE 1990
Abre â Presidência da República,
em favor do Instituto Brasileiro do Meio
Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis, crédito suplementar no valor de
Cr$562. 043. 000, 00, para retorço de dotações
consignadas no vigente orçamento.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição
que lhe confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e da autorízação contida no art. 11, inciso I, alinea d, da Lei n? 7.999, de 31
de janeiro de 1990, combinado com o art. 7?, inciso H, da Lei n?
8.083, de 19 de outubro de 1990,
DECRETA:
Art. 1? Fica aberto à Presidência da República, em favor
do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais
Renováveis,
crédito
suplementar
no
valor
de
Cr$562.043.000,OO (quinhentos e sessenta e dois milhões, quarenta e três mil cruzeiros], para atender à programação indicada no
Anexo I deste decreto.
Art. 2? Os recursos necessários à execução do disposto no
artigo anterior decorrerão da incorporação do excesso de arrecadação de Recursos de Outras Fontes, na forma do Anexo II des·
te decreto.
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Art. 3? Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 4. Revogam-se as disposições em contrário.
Brasília, 17 de dezembro de 1990; 169? da Independência e
102? da República.
FERNANDO COLLOR
Zélia M. Cardoso de Mello

o anexo está publicado no DO

de 18.12.1990, pág. 24451.

DECRETO N? 99.835, DE 17 DE DEZEMBRO DE 1990
Abre à Presidência da República,
em favor de diversas Unidades Orçamentárias, crédito suplementar no valor de
Cr$53. 898. 000, 00, para reforço de dotações
consignadas no vigente orçamento.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição
que lhe confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e da autorização contida no art. 11, inciso I, alínea e, da Lei n? 7.999, de 31
de janeiro de 1990, combinado com o art. 7?, inciso IV, da Lei n?
8.083, de 19 de outubro de 1990,
DECRETA:
Art. I? Fica aberto à Presidência da República, em favor
de diversas Unidades Orçamentárias, crédito suplementar no
valor de Cr$ 53.898.000,00 (cinqüenta e três milhões, oitocentos e
noventa e oito mil cruzeiros), para atender à programação indicada no Anexo I deste decreto.
Art. 2? Os recursos necessários à execução do disposto no
artigo anterior decorrerão da incorporação de saldos de
exercícios anteriores de entidade da Administração Pública Federal indireta, na forma do Anexo II deste decreto.
Art. 3? Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 182(6, t.2):3861·4287, nov.ldez. 1990.
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Art. 4~ Revogam-se as disposições em contrário.
Brasília, 17 de dezembro de 1990; 169? da Independência e
102? da República.
FERNANDO COLLOR
Zélia M. Cardoso de Mello

o anexo está publicado no DO de 18.12.1990, pág. 24452.
DECRETO N? 99.836, DE 17 DE DEZEMBRO DE 1990
Abre à Presidência da República, em
favor do Fundo Especial da Secretaria de
Assuntos Estratégicos, crédito suplementar
no yalor de CrS14.710.000,00, para reforço
de dotações consignadas no vigente orçamento.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição
que lhe confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e da autorização contida no art. 11, inciso I, alínea c, da Lei n? 7.999, de 31
de janeiro de 1990, combinado com o art. 7? inciso I, da Lei n?
8.083, de 19 de outubro de 1990,
DECRETA:
Art. I? Fica aberto à Presidência da República, em favor
do Fundo Especial da Secretaria de Assuntos Estratégicos, crédito suplementar no valor de Cr$14.710.000,00 (quatorze milhões, setecentos e dez mil cruzeiros), para atender à programação indicada no Anexo I deste decreto.
Art. 2? Os recursos necessários à execução do disposto no
artigo anterior decorrerão da incorporação do excesso de arrecadação dos Recursos Diretamente Arrecadados do Tesouro N acionai na forma do Anexo II deste decreto.
Art. 3? Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 4? Revogam-se as disposições em contrário.
Brasília, 17 de dezembro de 1990; 169? da Independência e
102? da República.
FERNANDO COLLOR
Zélia M. Cardoso de Mello
Os anexos estão publicados no DO de 18.12.1990, págs. 24452/24453.
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DECRETO N? 99.837, DE 17 DE DEZEMBRO DE 1990
Abre à Presidência da República, em
favor da Empresa Brasileira de Turismo, crédito suplementar no valor de
Cr$3. 655. 000,00. para reforço de dotações
consignadas no vigente orçamento.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição
que lhe confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e da autori·
zação contida no art. 11, inciso I, alíneas b e d, da Lei n? 7.999,
de 31 de janeiro de 1990, combinado com o art. 10 da Lei n?
8.083, de 19 de outubro de 1990,
DECRETA:
Art. I? Fica aberto à Presidência da República, em favor
da Empresa Brasileira de Turismo, crédito suplementar no valor de Cr$3.655.000,00 (três milhões, seiscentos e cinqüenta e
cinco mil cruzeiros), para atender à programação indicada no
Anexo I deste decreto.
Art. 2? Os recursos necessários à execução do disposto no
artigo anterior decorrerão da anulação parcial das dotações indicadas no Anexo II deste decreto, no montante especificado.
Art. 3? Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 4? Revogam-se as disposições em contrário.
Brasília, 17 de dezembro de 1990; 169? da Independência e
102? da República.
FERNANDO COLLOR
Zélia M. Cardoso de Mello

o anexo está publicado no DO de

18.12.1990, pág. 24453.

DECRETO N? 99.838, DE 17 DE DEZEMBRO DE 1990
Abre à Presidência da República, em
favor da Superintendência do Desenvolvimento da Amazônia, crédito suplementar
no valor de Cr$14.160. 000, 00, para reforço
de dotações consignadas no vigente orçamento.
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 182(6, t.2):3861-4287, nov.Zdez, 1990.
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o PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição
que lhe confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e da autorização contida no art. 11, inciso I, alíneas b e d da Lei n? 7.999,
de 31 de janeiro de 1990, combinado com o art. 10 da Lei n?
8.083, de 19 de outubro de 1990,
DECRETA:
Art. i? Fica aberto à Presidência da República, em favor
da Superintendência do Desenvolvimento da Amazônia, crédito
suplementar no valor de Cr$14.160.000,00 (quatorze milhões,
cento e sessenta mil cruzeiros), para atender àprogramação indicada no Anexo I deste decreto.
Art. 2? Os recursos necessários à execução do disposto no
artigo anterior decorrerão da anulação parcial das dotações indicadas no Anexo II deste decreto, no montante especificado.
Art. 3? Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 4? Revogam-se as disposições em contrário.
Brasília, 17 de dezembro de 1990; 169? da Independência e
102? da República.
FERNANDO COLLOR
Zélia M. Cardoso de Mello

o anexo está publicado no DO de

18.12.1990, pág. 24453.

DECRETO N? 99.839, DE 17 DE DEZEMBR.O DE 1990
em
ca,

Abre ao Orçamento Fiscal da Unieo,
favor da Presidência da Repúblicrédito suplementar no valor de

Cr$2.545A74.000,OO, para reforço de dota-

ções consignadas no vigente orçamento.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição
que lhe confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e da autorização contida no art. 7?, inciso V, da Lei n? 8.083, de 19 de outubro de 1990,
DECRETA:
Art. i? Fica aberto ao Orçamento Fiscal da União (Lei n?
7.999, de 31 de janeiro de 1990), em favor da Presidência da ReCoL Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 182(6, t.2):3861-4287, nov./dez. 1990.
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pública, crédito suplementar no valor de Cr$2.545.474.000,00
(dois bilhões, quinhentos e quarenta e cinco milhões, quatrocentos e setenta e quatro mil cruzeiros), para atender à programação indicada no Anexo I deste decreto.
Art. 2? Os recursos necessários à execução do disposto no
artigo anterior são provenientes de variação monetária e cambial das operações de crédito contratadas, na forma dos Anexos
Il e rII deste decreto.
Art. 3? Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 4?

Revogam-se as disposições em contrário.
Brasília, 17 de dezembro de 1990; 169? da Independência e
102? da República.
FERNANDO COLLOR
Zélia M. Cardoso de Mello

o anexo está publicado no DO de

18.12.1990, pág. 24454.

DECRETO N? 99.840, DE 17 DE DEZEMBRO DE 1990
em
ca,

Abre ao Orçamento Fiscal da União.
favor da Presidência da Repúblicrédito suplementar no valor de

CrS764.392.000,OO, para reforço

de dotações

consignadas no vigente orçamento.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição
que lhe confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e tendo em
vista aautorização contida no art. 7?, inciso V, da Lei n? 8.083,

de 19 de outubro de 1990,
DECRETA:
Art. I? Fica aberto ao Orçamento Fiscal da União (Lei n?
7.999, de 31 de janeiro de 1990), em favor da Presidência da República, crédito suplementar no valor de Cr$764.392.000,00 (setecentos e sessenta e quatro milhões, trezentos e noventa e dois
mil. cruzeiros), para atender à programação indicada no Anexo I
deste decreto.
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 182(6, t.2):3861-4287, nov.zdea. 1990.
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Art. 2? Os recursos necessários à execução do disposto no
artigo anterior decorrerão da incorporação de recursos provenientes de operações de crédito firmadas entre a União e o Banco Internacional de Reconstrução e Desenvolvimento (Bird) e o
Banque N ationale de Paris (BNP).
Art. 3? Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 4? Revogam-se as disposições em contrário.
Brasília, 17 de fevereiro de 1990; 169? da Independência e
102? da República.
FERNANDO COLLOR
Zélia M. Cardoso de Mello

o anexo está publicado no DO de 18.12.1990, pág. 24455.
DECRETO N? 99.841, DE 17 DE DEZEMBRO DE 1990
Abre ao Ministério da Economia, Fazenda e Planejamento, em favor da Comissão de Valores Mobiliários, crédito suplementar no valor de Cr$3.873.000,OO, para reforço de dotações consignadas no vigente
orçamento.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição
que lhe confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e da autorização contida no art. 7?, inciso IV, da Lei n? 8.083, de 19 de outubro de 1990,
DECRETA:
Art. I? Fica aberto ao Ministério da Economia, Fazenda e
Planejamento, em favor da Comissão de Valores Mobiliários,
crédito suplementar no valor de Cr$3.873.000,00 (três milhões,
oitocentos e setenta e três mil cruzeiros), para atender à programação indicada no Anexo I deste decreto.
Art. 2? Os recursos necessários à execução do disposto no
artigo anterior decorrerão da incorporação de saldo de
Exercícios Anteriores de entidade da Administração Pública
Federal indireta, na forma do Anexo II deste decreto.
Art. 3? Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 182(6, t.2):3861·4287, nov.ldez. 1990.
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Art. 4? Revogam-se as disposições em contrário.
Brasília, 17 de dezembro de 1990; 169? da Independência e
102~ da República.
FERNANDO COLLOR
Zélia M. Cardoso de Mello

o anexo está publicado no DO

de 18.12.1990. pág. 24455.

DECRETO N? 99.842, DE 17 DE DEZEMBRO DE 1990
Dispõe sobre os efetivos do Exército a
vigorarem em 1991.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, usando das atribuições que lhe confere o artigo 84, item IV, da Constituição e de
acordo com o disposto no artigo I? da Lei n:' 8.071, de 17 de julho de 1990,
DECRETA:
Art. I? OS efetivos de Oficiais-Generais, Oficiais, Subtenentes e Sargentos, Taifeiros, Cabos e Soldados do Exército, a
vigorarem no ano de 1991, obedecerão aos limites estabelecidos
nos incisos que se seguem:
I -

Oficiais-Generais
Serviços

Posto

Combatente

Intendência

General-de- Exército

14

General-de- Divisão

35

General-de- Brigada

72

4

121

5

Total

Médicos

Engenheiros
Militares

Soma

14

3

40

3

9

88

4

12

142
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II -

Oficiais de Carreira

Iª

~.

00

Serviços

"'
ro

~

QEM

Armase QMB

,."

Intendentes

ro

f'"

Posto

•'""

.

Dentistas

Médicos

QAO

QCD

Soma

Farmacêuticos Veterinários

:?!

~-

~~ ~~~! ~~ ~~ ~~ ~~~! ~~~~ ~~ ~~~~ ~~-~! ~~~~ ~!~~~! ~! ~~ ~~ ~~

Coronel

632

614

607 128 125 124

~I
;;;

Tenente
Coronel

891

915

943 123 120 118 161 162 164

;"'1

Major

L3ll2

1.320 1.3:)8 140 146 152 121 115 109

~I

Capitão

1.&34

1.810 1.934 195 186 192 165 165 180 140 137 143

til

P Tenente

1.256 1.256 1.256 122 122 122 287 287 287

SI

2~

"
."
.<

~

'"

"~I
~

!S

.

~fc

-"<

38

39 39 21 19 19

41

4

4

37 34 32 3Il

30 37 37

30Abr 1 Jun 31 Ago31 Dez

-

-

-

37 172 169 165 -

-

-

-

1.457

-

-

-

-

1.798 1.815 1.815 1.834

89 96 -

-

4 16 15 15 115 112 114

-

l Jan lMai 2Jun i Set
a
a
a
a

954

928

928

922

1.470 1.470

1.491

82 82 82 11 10 10 -

-

-

142 142 143

73 73 19 -

-

-

104

428

2.987

2.888

2.888

ss

66 65 -

-

-

117 117 117 235 235 2.35 1.014 1.000

3.167

3.167

3.213 3.213

-

-

-

-

2064 2.834

2.634

2.684

426

3.100

~

.""

"
:;-1

Tenente

6ô8

-,
~

~

ec
'"

'"

Total

6.533

588

588

"

52 52 -

-

-

70 70
-

7'

-

-

6.483 6.696 760 751 760 772 768 779 354 345 348 186 183 - 189 53 52

-

-

- -

-

-

2.064

2.634

52 650 629 635 235 235 235 3.w.f 3.550 13.047 12.950 12.996 13.244

4125
Oficiais Temporários

-

lU

Serviços
Armas

e

Posto

QMB

Intendentes

Médi-

,O'

Dentis- Farmacêuticos
t"

03

Capitao

RCüRE

Soma

Art. 31

05

02

I? Tenente

850

216

481

240

80

35

2? Tenente

1.230

317

519

259

83

40

Total

2.083

533

1.000

501

163

75

IV -

QEM

Veteri·
narios

200

2.102

05

490

2.943

05

690

5.050

Subtenentes e Sargentos de Carreira e Temporários
Carreira

Temporários

QE

Soma
3.215
3.257
9.566

V -

3.500

12.328

25.621

3.500

12.328

41.659

Taifeiros, Cabos e Soldados
Especificaçâo

Moc

N úcleo- Base

Efetivo Variável

Soma

44

44

I? Classe

328

328

2? Classe

528

528

Soma

900

900

00

•o

:§

'.
><

Cabos

25.187

11.656

36.843

Soldados

51.339

47.579

98.918

Total

77.426

59.235

136.661
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VI -

Total Geral dos Efetivos
Especificação

Quantidade

Oficiais-Generais'

142

Carreira

13.244

.

§".

Temporários

5.050

Soma

18.294

Carreira

29.331

Temporários

12.328

Soma

41.659

Taifeiros

900

Cabos e Soldados

135.761

Total

196.756

Parágrafo umco, O Ministro do Exército baixará os atos
complementares para a execução deste decreto, podendo, inclusive, alterar, em até 15% (quinze por cento), os efetivos de que
tratam os quadros n, In, IV, V e VI, nos postos e graduações,
para atender as flutuações decorrentes da administração do pessoal militar, respeitando os limites estabelecidos no § 2? do artigo l? da Lei n:' 7.150, de I? de dezembro de 1983.
Art. 2? Este decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 17 de dezembro de 1990; 169? da Independência e
102? da República.
FERNANDO COLLOR
Carlos Tinoco Ribeiro Gomes

DECRETO N? 99.843, DE 18 DE DEZEMBRO DE 1990
Abre à Presidência da República, em
favor do Fundo de Pesquisa e de Recursos
Naturais do Nordeste, crédito suplementar
no valor de CrS5.664.000,OO, para reforço de
dotações consignadas no vigente orçamento.
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 182(6, t.2l:3861-4287, nov./dez. 1990.
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o PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição
que lhe confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e da autorização contida no art. 11, inciso I, alíneas b e d, da Lei n? 7.999,
de 31 de janeiro de 1990, combinado com o art. 10 da Lei n?
8.083, de 19 de outubro de 1990,
DECRETA:
Art. I? Fica aberto à Presidência da República, em favor
do Fundo de Pesquisas e de Recursos Naturais do Nordeste,
crédito suplementar no valor de Cr$5.664.000,OO (cinco milhões,
seiscentos e sessenta e quatro mil cruzeiros), para atender à
programação indicada no Anexo I deste decreto.
Art. 2? Os recursos necessários à execução do disposto no
artigo anterior decorrerão de anulação parcial das dotações indicadas no Anexo II deste decreto, no montante especificado.
Art. 3? Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 4? Revogam-se as disposíções em contrário.
Brasília, 18 de dezembro de 1990: 169? da Independência e
102? da República.
FERNANDO COLLOR
Zélia M. Cardoso de Mello
Os anexos estão publicados no DO de 19.12.1990, pág. 24604.

DECRETO N? 99.844, DE 18 DE DEZEMBRO DE 1990
Promulga O Convênio Comercial entre
o Governo da República Federativa do Brasil e o Governo da República de Cuba.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, usando das atribuições que lhe confere o art. 84, inciso VIII, da Constituição, e
Considerando que o Governo da República Federativa do
Brasil e o Governo da República de Cuba assinaram, em 16 de
outubro de 1989, em Brasília, um Convênio Comercial;
Considerando que o Congresso Nacional aprovou o referido
convênio por meio do Decreto Legislativo n? 40, de 5 de novembro de 1990;
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 182(6, t.2):3861·4287, nov.Zdez. 1990.
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Considerando que o referido convemo entrou em vigor em
29 de novembro de 1990, na forma de seu artigo 15, inciso I,

DECRETA:
Art. I? O Convênio Comercial entre o Governo da República Federativa do Brasil e o Governo da República de Cuba,
apenso por cópia ao presente decreto, será executado e cumprido tão inteiramente como nele se contém.
Art. 2~ Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 3? Revogam-se as disposições em contrário.
Brasília, 18 de dezembro de 1990; 169~ da Independência e
102~ da República.
FERNANDO COLLOR
Francisco Rezek
O texto do convênio está publicado no DO de 19.12.1990, pág. 24605.

DECRETO

N~

99.845, DE 18 DE DEZEMBRO DE 1990
Dispôe sobre a execução do Décimo
Primeiro Protocolo Adicional ao Acordo
Comercial n? 18, no Setor da Indústria Fotográfica, entre O Brasil, a Argentina, o Mé·
xico, o Uruguai e a Venezuela.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, usando da atribuição
que lhe confere o art. 84, inciso IV, da Constituição,
Considerando que o Tratado de Montevidéu, que criou a
Associação Latino-Americana de Integração (Aladí), firmado
pelo Brasil em 12 de agosto de 1980 e aprovado pelo Congresso
Nacional, por meio do Decreto Legislativo n? 66, de 16 de novembro de 1981, prevê, no seu art. 7~, a modalidade de Acordo
de Alcance Parcial, e
Considerando que os Plenipotenciários do Brasil, da Argentina, do México, do Uruguai e da Venezuela, com base no Tratado de Montevidéu-80, assinaram, a 14 de dezembro de 1989, em
Montevidéu, o Décimo Primeiro Protocolo Adicional ao Acordo
Comercial n? 18, no Setor da Indústria Fotográfica, entre o Brasil, a Argentina, o México, o Uruguai e a Venezuela,
Col, Leis Rep.Fed. Brasil, Brasília, 182(6, t.2):3861-4287, nov.ldez. 1990.
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DECRETA:
Art. I? O Décimo Primeiro Protocolo Adicional ao Acordo
Comercial n? 18, no Setor da Indústria Fotográfica, entre o Brasil, a Argentina, o México, o Uruguai e a Venezuela, apenso por
cópia ao presente decreto, será executado e cumprido tão inteiramente como nele se contém, inclusive quanto à sua vigência.
Art. 2? Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Brasília, 18 de dezembro de 1990; 169? da Independência e
102? da República.
FERNANDO COLLOR
Francisco Rezek
O texto do protocolo está publicado no DO de 19.12.1990, págs. 24606/24643.

DECRETO N? 99.846, DE 18 DE DEZEMBRO DE 1990
Dispõe sobre a execuçào do Segundo
Protocolo Adicional ao Acordo de Complementação Econômica, entre o Brasil e a Argentina (Acordo n? 12).

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, usando da atribuição
que lhe confere o art. 84, inciso IV, da Constituição,
Considerando que o Tratado de Montevidéu, que criou a
Associação Latino-Americana de Integração (Aladi) , firmado
pelo Brasil em 12 de agosto de 1980 e aprovado pelo Congresso
Nacional, por meio do Decreto Legislativo n? 66, de 16 de novembro de 1981, prevê, no seu art. 7?, a modalidade de Acordo
de Alcance Parcial, e
Considerando que os Plenipotenciários do Brasil e da Argentina, com base no Tratado de Montevidéu-Sü, assinaram, a
23 de agosto de 1990, em Montevidéu, o Segundo Protocolo Adicional ao Acordo de Complementação Econômica, entre o Brasil
e a Argentina (Acordo n? 12),
DECRETA:
Art. I? O Segundo Protocolo Adicional ao Acordo de
Complementação Econômica, entre o Brasil e a Argentina (ACoL Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 182(6, t.2):3861-4287, nov./dez. 1990.
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cordo n? 12), apenso por copia ao presente decreto, será executado e cumprido tão inteiramente como nele se contém, inclusive quanto à -sua vigência.
Art. 2? Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Brasília, 18 de dezembro de 1990; 169? da Independência e
102? da República.
FERNANDO COLLOR
Francisco Rezek
O texto do protocolo está publicado no DO de 19.12.1990, pégs. 24644/24646.

DECRETO N? 99.847, DE 18 DE DEZEMBRO DE 1990
Dispõe sobre a execução do Décimo
Terceiro Protocolo Adicional ao Acordo de
Alcance Parcial de Renegociação das Preferências Outorgadas no Período 1962/1980,
subscrito entre o Brasil e a Venezuela
(Acordo n? 13).

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, usando das atribuições que lhe confere o art. 84, inciso IV, da Constituição,
Considerando que o Tratado de Montevidéu, que criou a
Associação Latino-Americana de Integração (Aladí}, firmado
pelo Brasil em 12 de agosto de 1980 e aprovado pelo Congresso
Nacional, por meio do Decreto Legislativo n? 66, de 16 de novembro de 1981, prevê, no seu art. 7?, a modalidade de Acordo
de Alcance Parcial, e
Considerando que os Plenipotenciários do Brasil e da Venezuela' com base no Tratado de Montevidéu-80, assinaram, a 30
de setembro de 1990, em Montevidéu, o Décimo Terceiro Protocolo Adicional ao Acordo de Alcance Parcial de Renegociação
das Preferências Outorgadas no Período 1962/1980, subscrito entre o Brasil e a Venezuela (Acordo n? 13),
DECRETA:
Art. I? O Décimo Terceiro Protocolo Adicional ao Acordo
de Alcance Parcial de Renegociação das Preferências Outorgadas no Período 1962/1980, subscrito entre o Brasil e a Venezuela
Colo Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 182(6, t.2):3861-4287, nov.Zdez , 1990.
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(Acordo n? 13), apenso por cópia ao presente decreto, será executado e cumprido tão inteiramente como nele se contém, inclusive quanto à sua vigência.
Art. 2? Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Brasília, 18 de dezembro de 1990; 169? da Independência e
102? da República.
FERNANDO COLLOR
Francisco Rezek
O texto do protocolo está publicado no DO de 19.12.1990, pég. 24647.

DECRETO N? 99.848, DE 18 DE DEZEMBRO DE 1990
Autoriza o aumento do capital social da
Companhia de Colonização do Nordeste
(Calone).

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição
que lhe confere o art. 84, item IV, da Constituição,
DECRETA:
Art. I? Fica a Companhia de Colonização do Nordeste
(Colono) autorizada a aumentar o seu capital social, de
Cr$114.790,41 (cento e quatorze mil, setecentos e noventa cruzeiros e quarenta e um centavos) para Cr$200.114.790,41 (duzentos
milhões, cento e quatorze mil, setecentos e noventa cruzeiros e
quarenta e um centavos).
Art. 2? Fica o Tesouro Nacional autorizado a subscrever e
realizar ações emitidas em decorrência do aumento referido no
artigo anterior, até o montante de Cr$200.000.000,OO (duzentos
milhões de cruzeiros), mediante utilização dos recursos orçamentários constantes da dotação consignada no Anexo I do Decreto n? 99.651, de 25 de outubro de 1990.
Art. 3? Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 182{6, t.2):3861-4287, nov.ldez. 1990.
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Art. 4? Revogam-se as disposições em contrário.
Brasília, 18 de dezembro de 1990; 169~ da Independência e
102~ da República.
FERNANDO COLLOR
Zélia M. Cardoso de Mello
Antonio Cabrera Mano Filho

DECRETO

N~

99.849, DE 19 DE DEZEMBRO DE 1990
Abre à Presidência da República, em
favor de diversas unidades, crédito suplementar no valor de Cr$104.536.000,OO para
reforço de dotações consignadas no vigente
orçamento.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição
que lhe confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e da autorização contida no art. 11, inciso 1, alineas b e c, da Lei n~ 7.999,
de 31 de janeiro de 1990, combinado com o art. 10 da Lei n~
8.083, de 19 de outubro de 1990,
DECRETA:
Art. 1~ Fica aberto à Presidência da República, em favor
de diversas unidades, crédito suplementar no valor de
Cr$104.536.000,00 (cento e quatro milhões, quinhentos e trinta e
seis mil cruzeiros), para atender à programação indicada no
Anexo I deste decreto.
Art. 2? Os recursos necessários à execução do disposto no
artigo anterior decorrerão da anulação parcial das dotações indicadas no Anexo II deste decreto, no montante especificado.
Art. 3~ Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 4? Revogam-se as disposições em contrário.
Brasília, 19 de dezembro de 1990; 169~ da Independência e
102? da República.
FERNANDO COLLOR
Zélia M. Cardoso de Mello

o anexos estão publicados no DO

de 20.12.1990, pág. 24886.
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DECRETO N? 99.850, DE 19 DE DEZEMBRO DE 1990
Promulga o Convênio de Cooperaçâo
para a Realização de Obras Previstas no
Estudo de Revitalização do Centro Histórico de João Pessoa, Capital do Estado da
Paraiba, e seu protocolo anexo, entre o Governo da República Federativa do Brasil e
o Governo do Reino da Espanha.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, usando das atribuições que lhe confere o art. 84, inciso VIII, da Constituição, e
Considerando que o Governo da República Federativa do
Brasil e o Governo do Reino da Espanha assinaram, em 26 de
abril de 1988, em Brasília, um Convênio de Cooperação para a
Realização de Obras Previstas no Estudo de Revitalização do
Centro Histórico de João Pessoa, Capital do Estado da Paraíba, e seu protocolo anexo;
Considerando que o Congresso Nacional aprovou o referido
convênio e seu protocolo anexo por meio do Decreto Legislativo
n? 73, de 24 de novembro de 1989;
Considerando que o referido convênio e seu protocolo anexo
entraram em vigor em 5 de outubro de 1990, na forma de seu artigo 8?, inciso 1,
DECRETA:
Art. 1? O Convênio de Cooperação para a Realização de
Obras Previstas no Estudo de Revitalização do Centro Histórico de João Pessoa, Capital do Estado da Paraíba, e seu protocolo anexo, entre o Governo da República Federativa do Brasil
e o Governo do Reino da Espanha, apensos por cópia ao presente decreto, serão executados e cumpridos tão inteiramente, como neles se contém.
Art. 2? Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 3? Revogam-se as disposições em contrário.
Brasília, 19 de dezembro de 1990; 169? da Independência e
102? da República.
FERNANDO COLLOR
Francisco Rezek
O texto do convênio está publicado no DO de 20.12.1990, págs. 24886/24887.
Cal. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 182(6, t.2):3861-4287, nov.ldez. 1990.
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DECRETO N? 99.851, DE 19 DE DEZEMBRO DE 1990
Dispõe sobre a liberação da importação
de carbonato de sódio (barrílha), e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição
que confere o art. 84, inciso IV, da Constituição,
DECRETA:
Art. 1? Fica liberada a importação de carbonato de sódio
(barrilha) .
Art. 2? Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 3? Ficam revogados o Decreto n? 52.322, de 6 de agosto de de 1963, o art. 114 e as alíneas a e b do item I do art. 299
do Decreto n? 55.649, de 28 de janeiro de 1965, e demais disposições em contrário.
Brasília, 19 de dezembro de 1990: 169? da Independência e
102? da República.
FERNANDO COLLOR

Carlos Tinoco Ribeiro Gomes
Zélia M. Cardoso de Mello
Ozires Silva
DECRETO N? 99.852, DE 19 DE DEZEMBRO DE 1990 1*1
Abre aos Orçamentos da União, em tevor de Entidades em Extinção, Dissolução
ou Privatização, crédito suplementar no valor de Cr$1.01O.133.000,OO, para reforço de

dotações consignadas nos vigentes orçamentos.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição
que lhe confere o art. 84, inciso IV, da Conscituição, e da autorização contida no art. 7?, inciso IV, da Lei n? 8.083, de 19 de outubro de 1990,
(*) Retificado no DO de 24.12.1990 (pág. 4299 deste volume),
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DECRETA:
Art. 1? Fica aberto aos Orçamentos da União (Lei n?
7.999, de 31 de janeiro de 1990), em favor de Entidades em Extinção, Dissolução ou Privatização, crédito suplementar no valar de Cr$1.010.133.000,00 (um bilhão, dez milhões, cento e trinta
e três mil cruzeiros), para atender à programação indicada no
Anexo I deste decreto.
Art. 2~ Os recursos necessários à execução do disposto no
artigo anterior decorrerão da incorporação de Saldos de
Exercicios Anteriores de entidades da Administração Pública
Federal indireta, na forma do Anexo n deste decreto.
Art. 3? Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 4? Revogam-se as disposições em contrário.
Brasília, 19 de dezembro de 1990; 169? da Independência e
102? da República.
FERNANDO COLLOR
Zélia M. Cardoso de Mello
Os anexos estão publicados no DO de 20.12.1990, págs. 24887/24888.

DECRETO N? 99.853, DE 19 DE DEZEMBRO DE 1990
Abre ao Ministério da Economia, Fazenda e Planejamento, em favor de diversas
unidades orçamentárias, crédito suplementar no valor de Cr$288.280.000,OO, para re-

forço de dotações consignadas no vigente
orçamento.

o PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição
que lhe confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e da autorização contida no art. 11, inciso I, alínea b, da Lei n? 7.999, de 31
de janeiro de 1990, combinado com o art. 7?, inciso I, e art. 10
da Lei n? 8.083, de 19 de outubro de 1990,
DECRETA:

Art. I? Fica aberto ao Ministério da Economia, Fazenda e
Planejamento, crédito suplementar no valor de Cr$198.280.000,00
Co!. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 182(6, t.2):3861-4287, nov.ldez. 1990.
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(cento e noventa e oito milhões, duzentos e oitenta mil cruzeiros), para atender à programação indicada no Anexo I deste decreto.
Parágrafo único. Os recursos necessários à execução do
disposto neste artigo decorrerão da anulação parcial das dotações indicadas no Anexo H deste decreto, no montante especificado.
Art. 2? Fica aberto ao Orçamento Fiscal da União (Lei n?
7.999, de 31 de janeiro de 1990), em favor do Ministério da Economia, Fazenda e Planejamento, crédito suplementar no valor
de Cr$90.000.000,00 (noventa milhões de cruzeiros), para atender
à programação indicada no Anexo IH deste decreto.
Parágrafo único. Os recursos necessários à execução do
disposto neste artigo decorrerão da incorporação do excesso de
arrecadação de Recursos Diretamente Arrecadados, na forma do
Anexo IV deste decreto.
Art. 3? Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 4?

Revogam-se as disposições em contrário.
Brasília, 19 de dezembro de 1990; 169? da Independência e
102? da República.
FERNANDO COLLOR
Zélia M. Cardoso de Mello
Os anexos estão publicados no DO de 20.12.1990, pága. 24888/24889.

DECRETO N? 99.854, DE 19 DE DEZEMBRO DE 1990
Abre aos Orçamentos da União, em favor de diversos órgãos, crédito adicional no
valor de Cr$17.238.463.000,OO, para reforço
de dotações consignadas nos vigentes orçamentos.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição
que lhe confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e da autorização contida nos arts. 1? e 2? da Lei n? 8.118, de 14 de dezembro de 1990,
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília. 182(6, t.21:3861-4287, nov./dez. 1990.
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DECRETA:
Art. 1~ Fica aberto aos Orçamentos da União (Lei n?
7.999, de 31 de janeiro de 1990), em favor de diversos órgãos,
crédito suplementar no valor de Cr$14.245.593.000,00 (quatorze
bilhões, duzentos e quarenta e cinco milhões, quinhentos e noventa e três mil cruzeiros), para atender à programação indicada no Anexo I deste decreto.
Art. 2~ Fica aberto ao Orçamento da Seguridade Social da
União (Lei n~ 7.999, de 31 de janeiro de 1990), em favor do Ministério da Economia, Fazenda e Planejamento, crédito especial
no valor de Cr$2.992.870.000,00 (dois bilhões, novecentos e noventa e dois milhões, oitocentos e setenta mil cruzeiros], para
atender à programação indicada no Anexo II deste decreto.
Art. 3? Os recursos necessários ao atendimento das despesas constantes dos artigos anteriores são provenientes do excesso de arrecadação das receitas do Tesouro Nacional, nos termos
do art. 3~ da Lei n? 8.118, de 14 de dezembro de 1990.
Art. 4~ Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 5? Revogam-se as disposições em contrário.
Brasília, 19 de dezembro de 1990; 169~ da Independência e
102~ da República.
FERNANDO COLLOR
Zélia M. Cardoso de Mello
Os anexos estão publicados no DO de 20.12.1990, págs . 24890/24891.

DECRETO

N~

99.855, DE 20 DE DEZEMBRO DE 1990
Aprova o Plano Geral de Convocação
para o Serviço Militar Inicial nas Forças
Armadas em 1992.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, usando da atribuição
que lhe confere o artigo 84, item IV, da Constituição, e de conformidade com o disposto no parágrafo único do artigo 26 do
Decreto n? 57.654, de 20 de janeiro de 1966,
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 182(6, t.2):38fh-4287, nove/dez. 1990.
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DECRETA:
Art. I? Fica aprovado o Plano Geral de Convocação para
o Serviço Militar Inicial nas Forças Armadas no ano de 1992,
que com este. baixa.
Art. 2? Este decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 20 de dezembro de 1990; 169? da Independência e
102? da República.
FERNANDO COLLOR
Mário César Flores

Carlos Tinoco Ribeiro Gomes
Sócrates da Costa Monteiro

o texto do Plano Geral de Convocação está publicado em suplemento no
DO de 21.12.1990.
DECRETO N? 99.856, DE 20 DE DEZEMBRO DE 1990
Abre ao Orçamento Fiscal da Uniem favor do Ministério da Educação, créditos adicionais no valor de
Cr$41.533.198.000,OO, para reforço de dotações consignadas no vigente orçamento
ão,

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição
que lhe confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e da autorização contida nos arts. I? e 2? da Lei n? 8.118, de 14 de dezembro de 1990,
DECRETA:
Art. I? Fica aberto ao Orçamento Fiscal da União (Lei n?
7.999, de 31 de janeiro de 1990), em favor do Ministério da Educação, crédito suplementar no valor de Cr$38.213.432.000,OO
(trinta e oito bilhões, duzentos e treze milhões, quatrocentos e
trinta e dois mil cruzeiros), para atender à programação indicada nos Anexos I, H, In e IV deste decreto.
Art. 2? Fica aberto ao Orçamento Fiscal da União (Lei n?
7.999, de 31 de janeiro de 1990), em favor do Ministério da Educação, crédito especial no valor de Cr$3.319.766.000,OO (três biCol. Leis Rep. Fed. Brasil. Brasília, 182(6, t.2):3861-4287. nov./dez. 1990.
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lhões, trezentos e dezenove milhões, setecentos e sessenta e seis
mil cruzeiros), para atender à programação indicada nos Anexos V e VI deste decreto.
Art. 3? Os recursos necessários à execução do disposto
nos artigos anteriores são provenientes do excesso de arrecadação das receitas do Tesouro Nacional, nos termos do art. 3? da
Lei n? 8.118, de 14 de dezembro de 1990.
Art. 4? Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 5? Revogam-se as disposições em contrário.
Brasília, 20 de dezembro de 1990; 169? da Independência e
102? da República.
FERNANDO COLLOR
Zélia M. Cardoso de Mello
Os anexos estão publicados no DO de 21.12.1990, pégs. 24989/25000.

DECRETO N? 99.857, DE 20 DE DEZEMBRO DE 1990
Abre aos Orçamentos da União, em
favor do Ministério da Ação Social,
créditos adicionais até o limite de
Cr$42.714.247.000,00,

para

os

fins

que

especifica.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição
que lhe confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e da autorização contida nos arts. I?, 2? e 5?, da Lei n? 8.118, de 14 de dezembro de 1990,
DECRETA:
Art. I? Fica aberto aos Orçamentos da União (Lei n?
7.999, de 31 de janeiro de 1990), em favor do Ministério da Ação
Social, créditos adicionais no valor de Cr$42.714.247.000,00 (quarenta e dois bilhões, setecentos e quatorze milhões, duzentos e
quarenta e sete mil cruzeiros), para o atendimento de despesas,
a seguir discriminadas:
I - crédito suplementar no valor de Cr$29.507 .177.000,00
(vinte e nove bilhões, quinhentos e sete milhões e cento e setenta e sete mil cruzeiros), para atender à programação indicada
nos Anexos I e II deste decreto, sendo:
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a) Cr$29.157.177.000,00 (vinte e nove bilhões, cento e cinqüenta e sete milhões, cento e setenta e sete mil cruzeiros) para
atender despesas de Manutenção e Funcionamento, conforme
Anexo I;
b) Cr$350.000.000,00 (trezentos e cinqüenta milhões de cruzeiros) para atender despesas com Investimentos, conforme
Anexo lI;
II - crédito especial no valor de Cr$13.207.070.000,00 (treze
bilhões, duzentos e sete milhões, setenta mil cruzeiros), para
atender à programação indicada nos Anexos IIl, IV e V deste
decreto, sendo:
a) Cr$2.625.000.000,00 (dois bilhões, seiscentos e vinte e cinco milhões de cruzeiros) para atender despesas de Manutenção e
Funcionamento, conforme Anexo IH;
b) Cr$10.582.070.000,00 (dez bilhões, quinhentos e oitenta e
dois milhões, setenta mil cruzeiros) para atender despesas com
Investimentos, conforme Anexos IV e V.
Art. 2? Os recursos necessários ao atendimento das despesas constantes do 4artigo anterior são provenientes de:
I - excesso de arrecadação das receitas do Tesouro Nacional, no valor de Cr$40.911.0n .000,00 (quarenta bilhões, novecentos e onze milhões, setenta e sete mil cruzeiros), nos termos
do art. 3? da Lei n? 8.118, de 14 de dezembro de 1990;
II - cancelamento de dotações, constantes da Lei n? 8.083,
de 19 de outubro de 1990, e do Decreto n? 99.636, de 24 de outubro de 1990, no valor de Cr$1.803.170.000,00 (um bilhão, oitocentos e três milhões, cento e setenta mil cruzeiros), nos termos do
parágrafo único do art. 5? da Lei n? 8.118, de 14 de dezembro de
1990, conforme Anexo VI deste decreto.
Art. 3? Este decreto entra em vigor na data de sua puhlicação.
Art. 4~ Revogam-se as disposições em contrário.
Brasília, 20 de dezembro de 1990; 169? da Independência e
102? da República.
FERNANDO COLLOR
Zélia M. Cardoso de Mello
Os anexos estão publicados no DO de 21.12.1990, págs. 25001/25004.
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DECRETO N? 99.858, DE 20 DE DEZEMBRO DE 1990
Abre ao Orçamento da Seguridade
Social, em favor do Ministério da Saúde, crédito suplementar no valor de
CrS5.252.964.000,OO, para reforço de dotações consignadas no vígente orçamento.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição
que lhe confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e da autorização contida no art. Ll , inciso I, alinea c, da Lei n? 7.999, de 31
de janeiro de 1990, combinado com o disposto nos arts. 7?, inciso V, e 10 da Lei n? 8.083, de 19 de outubro de 1990,
DECRETA:
Art. 1? Fica aberto ao Orçamento da Seguridade Social
(Lei n? 7.999, de 31 de janeiro de 1990), em favor do Ministério
da Saúde, crédito suplementar no valor de Cr$5.252.964.000,00
(cinco bilhões, duzentos e cinqüenta e dois milhões, novecentos
e sessenta e quatro mil cruzeiros), para atender à programação
indicada no Anexo I deste decreto.
Art. 2? Os recursos necessários à execução do disposto no
artigo anterior decorrerão da incorporação de Recursos Vinculados do Tesouro Nacional, resultantes de variação monetária e
cambial das operações de crédito contratadas.
Art. 3? Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 4?

Revogam-se as disposições em contrário.
Brasilia, 20 de dezembro de 1990; 169? da Independência e
102? da República.
FERNANDO COLLOR
Zélia M. Cardoso de Mello

o anexo está publicado no DO de 21.12.1990,

pág. 25004.

DECRETO N? 99.859, DE 20 DE DEZEMBRO DE 1990
Abre ao Orçamento da Seguridade
Social, em favor do Ministério da Saúde, créditos adicionais no valor de
CrS14.469.929.000,OO, para reforço de doteçôee consignadas no vigente orçamento.
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o PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição
que lhe confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e da autorização contida nos arts. I? e 2? da Lei n? 8.118, de 14 de dezembro de 1990,
DECRETA:
Art. I? Fica aberto ao Orçamento da Seguridade Social
(Lei n? 7.999, de 31 de janeiro de 1990), em favor do Ministério
da Saúde, crédito suplementar no valor de Cr$11.959.929.000,00
(onze bilhões, novecentos e cinqüenta e nove milhões, novecentos e vinte e nove mil cruzeiros), para o atendimento das despesas a seguir discriminadas:
I - Cr$344.813.000,00 (trezentos e quarenta e quatro milhões, oitocentos e treze mil cruzeiros), para atender despesas
com «Amortização e Encargos da Dívida», conforme Anexo I;
U - Cr$625.116.000,00 (seiscentos e vinte e cinco milhões,
cento e dezesseis mil cruzeiros), para atender despesas com
«Contrapartida de Empréstimos Externos», conforme Anexo 11;
UI - Cr$6.021.680.000,00 (seis bilhões, vinte e um milhões,
seiscentos e oitenta mil cruzeiros), para atender despesas com
«Manutenção e Funcionamento», conforme Anexo IH;
IV - Cr$4.968.320.000,00 (quatro bilhões, novecentos e sessenta e oito milhões, trezentos e vinte mil cruzeiros), para atender despesas com «Investimentos, Inversões Financeiras e Outras Despesas de Capital», conforme Anexo IV.
Art. 2? Fica aberto ao Orçamento da Seguridade Social
(Lei n? 7.999, de 31 de janeiro de 1990), em favor do Ministério
da Saúde, crédito especial no valor de Cr$2.510.000.000,00 (dois
bilhões, quinhentos e dez milhões de cruzeiros), para o atendimento das despesas a seguir discriminadas:
I - Cr$500.000.000,00 (quinhentos milhões de cruzeiros),
para atender despesas com «Manutenção e Funcionamento».
conforme Anexo V;
U - Cr$2.010.000.000,00 (dois bilhões e dez milhões de cruzeiros), para atender despesas com «Investimentos. Inversões
Financeiras e Outras Despesas de Capital», conforme Anexo
VI.
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Art. 3? Os recursos necessarros à execução do disposto
nos artigos anteriores decorrerão do excesso de arrecadação das
receitas do Tesouro Nacional, conforme previsto no art. 3? da
Lei n? 8.118, de 14 de dezembro de 1990.
Art. 4? Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 5? Revogam-se as disposições em contrário.
Brasília, 20 de dezembro de 1990; 169? da Independência e
102? da República.
FERNANDO COLLOR
Zélia M. Cardoso de Mello
Os anexos estão publicados no DO de 21.12.1990, págs. 25005/25006.

DECRETO N? 99.860, DE 21 DE DEZEMBRO DE 1990
Abre ao Orçamento Fiscal da União,
em favor da Presidência da República,
créditos
adicionais
no
valor
de
Cr$512.400.000,OO, para reforço de dotações
consignadas no vigente orçamento.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição
que lhe confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e da autorização contida nos arts. 1? e 2? da Lei n? 8.118, de 14 de dezembro de 1990,
DECRETA:
Art. 1? Fica aberto ao Orçamento Fiscal da União (Lei n?
7.999, de 31 de janeiro de 1990), em favor da Presidência da República, crédito suplementar no valor de Cr$509.400.000,00 (quinhentos e nove milhões, quatrocentos mil cruzeiros), para atender à programação indicada nos Anexos I, H e IH deste decreto.
Art. 2? Fica aberto ao Orçamento Fiscal da União (Lei n?
7.999, de 31 de janeiro de 1990), em favor da Presidência da República, crédito especial no valor de Cr$3.000.000,OO (três milhões de cruzeiros), para atender à programação indicada nos
Anexos IV e V deste decreto.
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Art. 3~ Os recursos necessarios à execução do disposto
nos artigos anteriores são provenientes do excesso de arrecadação das receitas do Tesouro Nacional, nos termos do art. 3~ da
Lei n? 8.118, de 14 de dezembro de 1990.
Art. 4? Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 5? Revogam-se as disposições em contrário.
Brasilia, 21 de dezembro de 1990; 169? da Independência e
102? da República.
FERNANDO COLLOR
Zélia M. Cardoso de Mello
Os anexos estão publicados no DO de 24.12.1990. págs. 25158/25159.

DECRETO N? 99.861, DE 21 DE DEZEMBRO DE 1990
Abre aos Orçamentos da União, em favor de diversos órgãos, créditos adicionais
no valor de Cr$4.028.346.000,OO, para reforço de dotações consignadas nos vigentes
orçamentos.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição
que lhe confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e da autorização contida nos arts. I? e 2? da Lei n? 8.118, de 14 de dezembro de 1990,
DECRETA:
Art. 1? Fica aberto aos Orçamentos da União (Lei n?
7.999, de 31 de janeiro de 1990), em favor de diversos órgãos,
crédito suplementar no valor de CrS3.655.346.000,00 (três bilhões, seiscentos e cinqüenta e cinco milhões, trezentos e quarenta e seis mil cruzeiros), para atender à programação indicada
nos Anexos I e II deste decreto.
Art. 2? Fica aberto aos Orçamentos da União (Lei n?
7.999, de 31 de janeiro de 1990), em favor de diversos órgãos,
crédito especial no valor de CrS373.000.000,00 (trezentos e setenta e três milhões de cruzeiros), para atender à programação indicada no Anexo III deste decreto.
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Art. 3~ Os recursos necessários ao atendimento do disposto nOS artigos anteriores são provenientes do excesso de arrecadação das receitas do Tesouro Nacional, nos termos do art. 3?
da Lei n? 8.118, de 14 de dezembro de 1990.
Art. 4? Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 5? Revogam-se as disposições em contrário.
Brasília, 21 de dezembro de 1990; 169? da Independência e
102? da República.
FERNANDO COLLOR
Zélia M. Cardoso de Mello
Os anexos estão publicados no DO de 24.12.1990, págs. 25159/25161.

DECRETO N? 99.862, DE 21 DE DEZEMBRO DE 1990
Abre ao Orçamento Fiscal da União,
em favor de diversos órgãos do Poder Judiciário, créditos adicionais no valor de
Cr$2.120.000.000,OO, para reforço de dota-

ções consignadas no vigente orçamento.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição
que lhe confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e da autorização contida nos arts. I? e 2? da Lei n? 8.118, de 14 de dezembro de 1990,
DECRETA:
Art. I? Fica aberto ao Orçamento Fiscal da União (Lei n?
7.999, de 31 de janeiro de 1990), em favor de diversos órgãos do
Poder
Judiciário,
crédito
suplementar
no
valor
de
Cr$2.110.000.000,00 (dois bilhões, cento e dez milhões de cruzeiros), para atender à programação indicada no Anexo I deste decreto.
Art. 2? Fica aberto ao Orçamento Fiscal da União (Lei n?
7.999, de 31 de janeiro de 1990), em favor da Justiça Eleitoral,
crédito especial no valor de Cr$10.000.000,00 (dez milhões de
cruzeiros), para atender à programação indicada no Anexo 11
deste decreto.
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Art. 3~ Os recursos necessarros à execução do disposto
nos artigos anteriores são provenientes do excesso de arrecadação das receitas do Tesouro Nacional, nos termos do art. 3~ da
Lei n? 8.118, de 14 de dezembro de 1990.
Art. 4?· Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 5'? Revogam-se as disposições em contrário.
Brasília, 21 de dezembro de 1990; 169? da Independência e
102? da República.
FERNANDO COLLOR
Zélia M. Cardoso de Mello
Os anexos estão publicados no DO de 24.12.1990, págs . 25161/25164.

DECRETO N? 99.863, DE 21 DE DEZEMBRO DE 1990
Abre ao Ministério da Infra-Estrutura,
em favor de diversas unidades orçamentárias, crédito suplementar no valor de
CrS356.522.000,OO para reforço de dotações

consignadas no vigente orçamento.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição
que lhe confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e da autorização contida no art. 11, inciso I, alinea e, da Lei n? 7.999, de 31
de janeiro de 1990, observado o disposto no inciso IV, art. 7?, da
Lei n? 8.083, de 19 de outubro de 1990,
DECRETA;

Art. I'? Fica aberto ao Ministério da Infra-Estrutura, em
favor de diversas unidades orçamentárias, crédito suplementar
no valor de Cr$356.522.000,OO (trezentos e cinqüenta e seis milhões, quinhentos e vinte e dois mil cruzeiros), para atender à
programação indicada no Anexo I deste decreto.
Art. 2? Os recursos necessários à execução do disposto no
artigo anterior decorrerão da incorporação de saldos de
exercícios anteriores de entidades da Administração Federal indireta, na forma do Anexo II deste decreto, no montante especificado.
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---------------Art. 3?

Este decreto entra em vigor na data de sua publi-

cação.

Art. 4? Revogam-se as disposições em contrário.
Brasília. 21 de dezembro de 1990; 169? da Independência e
102? da República.
FERNANCO COLLOR
Zélia M. Cardoso de Mello
Os anexos estão publicados no DO de 24.12.1990, págs. 25164/25165.

DECRETO N? 99.864, DE 21 DE DEZEMBRO DE 1990
Abre ao Orçamento Fiscal da União,
em favor dos Ministérios da Aeronáutica,
do Exército e da Marinha, crédito suplementar no valor de Cr$50. 717.591.000,00, pa-

ra reforço de dotações consignadas no vigente orçamento.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição
que lhe confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e da autorização contida no art. I? da Lei n? 8.118, de 14 de dezembro de
1990,
DECRETA:
Art. I? Fica aberto ao Orçamento Fiscal da União [Lei n?
7.999, de 31 de janeiro de 1990), em favor dos Ministérios da Aeronáutica, do Exército e da Marinha, crédito suplementar no
valor de Cr$50.717.591.000,OO (cinqüenta bilhões, setecentos e
dezessete milhões, quinhentos e noventa e um mil cruzeiros), na
forma dos anexos a este decreto, discriminados a seguir:
I - Cr$26.261.358.000,00 (vinte e seis bilhões, duzentos e
sessenta e um milhões, trezentos e cinqüenta e oito mil cruzeiros), para atender despesas com Amortização e Encargos da
Dívida, conforme Anexo I;
II - Cr$19.250.716.000,OO (dezenove bilhões, duzentos e
cinqüenta milhões, setecentos e dezesseis mil cruzeiros), para
atender despesas de manutenção e funcionamento, conforme
Anexo II;
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IH - Cr$5.205.517.000,00 (cinco bilhões, duzentos e cinco
milhões, quinhentos e dezessete mil cruzeiros), para atender
despesas com investimentos, conforme Anexo 111.
Art. 2? Os recursos necessários à execução do disposto no
artigo anterior são provenientes do excesso de arrecadação das
receitas do Tesouro Nacional, nos termos do art. 3? da Lei n?
8.118, de 14 de dezembro de 1990.
Art. 3? Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 4? Revogam-se as disposições em contrário.
Brasília, 21 de dezembro de 1990; 169? da Independência e
102? da República.
FERNANDO COLLOR
Zélia M. Cardoso de Mello
Os anexos estão publicados no DO de 24.12.1990, págs. 25165/25166.

DECRETO N? 99.865, DE 21 DE DEZEMBRO DE 1990
Abre ao Orçamento Fiscal da União,
favor da Presidência da Repúblicréditos adicionais no valor de
Cr$14.414.279.000,OO, para reforço de dotações consignadas no vigente orçamento.
em
ca,

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição
que lhe confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e da autorização contida nos arts. I? e 2? da Lei n? 8.118, de 14 de dezembro de 1990,
DECRETA:
Art. I? Fica aberto ao Orçamento Fiscal da União (Lei n?
7.999, de 31 de janeiro de 1990), em favor da Presidência da República, crédito suplementar no valor de Cr$14.268.279.000,00
(quatorze bilhões, duzentos e sessenta e oito milhões, duzentos
e setenta e nove mil cruzeiros), para atender às programações
indicadas nos Anexos I, H e IH deste decreto.
Art. 2? Fica aberto ao Orçamento Fiscal da União (Lei n?
7.999, de 31 de janeiro de 1990), em favor da Presidência da ReCol. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 182(6, t.2):3861-4287, nov.ldez. 1990.
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pública, crédi.to e~pecial no val~r de Cr$146.000.000:00 (cento e
quarenta e seis milhões de cruzeiros), para atender a programação indicada no Anexo IV deste decreto.
Art. 3~ Os recursos necessários à execução do disposto
nos artigos anteriores são provenientes do excesso de arrecadação das receitas do Tesouro Nacional, nos termos do art. 3? da
Lei n? 8.118, de 14 de dezembro de 1990.
Art. 4? Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 5? Revogam-se as disposições em contrário.
Brasília, 21 de dezembro de 1990; 169? da Independência e
102? da República.
FERNANDO COLLOR
Zélia M. Cardoso de Mello
Os anexos estão publicados no DO de 24.12.1990, págs. 25167/25168.

DECRETO N? 99.866, DE 21 DE DEZEMBRO DE 1990
Abre ao Orçamento Fiscal da União,
em favor da Presidência da República, crédito suplementar no valor de
CrS204.514.000,OO, para reforço de dotações
consignadas no vigente orçamento.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição
que lhe confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e tendo em
vista a autorizazão contida no art. 7?, inciso IH, da Lei n? 8.083,
de 19 de outubro de 1990,
DECRETA:
Art. I? Fica aberto ao Orçamento Fiscal da União (Lei n?
7.999, de 31 de janeiro de 1990), em favor da Presidência da República, crédito suplementar de Cr$204.514.000,OO (duzentos e
quatro milhões, quinhentos e quatorze mil cruzeiros), para atender à programação indicada no Anexo I deste decreto.
Art. 2~ Os recursos necessários à cobertura do disposto no
artigo anterior decorrerão da incorporação de recursos provenientes de convênio celebrado com órgãos não federais, na forma do Anexo II deste decreto.
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Art. 3~ Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 4? Revogam-se as disposições em contrário.
Brasília, 21 de dezembro de 1990; 169~ da Independência e
102~ da República.
FERNANDO COLLOR
Zélia M. Cardoso de Mello
Os anexos estão publicados no DO de 24.12.1990, pág. 25168.

DECRETO

N~

99.867, DE 21 DE DEZEMBRO DE 1990
em
ca,

Abre ao Orçamento Fiscal da União,
favor da Presidência da Repúblicréditos adicionais, no valor de

Cr$6.907.199.000,OO, para reforço de dota-

ções consignadas no vigente orçamento.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição
que lhe confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e das autorizações contidas nos arts. 1~ e 2~ da Lei n~ 8.118, de 14 de dezembro de 1990,
DECRETA:
Art. 1 ~ Fica aberto ao Orçamento Fiscal da União (Lei n~
7.999, de 31 de janeiro de 1990), em favor da Presidência da República, crédito suplementar no valor de Cr$6.882.199.000,00
(seis bilhões, oitocentos e oitenta e dois milhões, cento e noventa e nove mil cruzeiros), para atender à programação indicada
nos Anexos I, II e III deste decreto.
Art. 2~ Fica aberto ao Orçamento Fiscal da União (Lei n~
7.999, de 31 de janeiro de 1990), em favor da Presidência da República, crédito especial no valor de Cr$25.000.000,00 (vinte e
cinco milhões de cruzeiros), para atender à programação indicada no Anexo I deste decreto.
Art. 3? Os recursos necessários ao atendimento das despesas constantes dos artigos anteriores são provenientes do excesso de arrecadação das receitas do Tesouro Nacional, nos termos
do art. 3~ da Lei n~ 8.118, de 14 de dezembro de 1990.
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Art. 4? Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 5? Revogam-se as disposições em contrário.
Brasília, 21 de dezembro de 1990; 169? da Independência e
102? da República.
FERNANDO COLLOR
Zélia M. Cardoso de Mello
Os anexos estão publicados no DO de 24.12.1990, págs. 25168/25170.

DECRETO N? 99.868, DE 21 DE DEZEMBRO DE 1990
Abre ao Orçamento Fiscal da União.
em favor do Ministério da Aeronáutica, crédito suplementar no valor de
Cr$165.770.000,00, para reforço de dotação
consignada no vigente orçamento.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição
que lhe confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e da autorização contida no art. Ll , inciso UI, da Lei n? 7.999, de 31 de janeiro de 1990, combinado com o art. I? da Lei n? 8.111, de 10 de
dezembro de 1990,
DECRETA:
Art. I? Fica aberto ao Orçamento Fiscal da União (Lei n?
7.999, de 31 de janeiro de 1990), em favor do Ministério da Aeronáutica, crédito suplementar no valor de Cr$165.770.000,OO (cento e sessenta e cinco milhões, setecentos e setenta mil cruzeiros). para atender à programação indicada no Anexo I deste decreto.
Art. 2? Os recursos necessários à execução do disposto no
artigo anterior decorrerão da incorporação de recursos provenientes de operação de crédito firmada entre a União e a Caixa
Econômica Federal.
Art. 3? Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 182(6, t.2):3861-4287, nov./dez. 1990.
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Art. 4? Revogam-se as disposições em contrário.
Brasília, 21 de dezembro de 1990; 169? da Independência e
102? da República.
FERNANDO COLLOR
Zélia M. Cardoso de Mello

o anexo está publicado no DO de

24.12.1990, pág. 25170.

DECRETO N? 99.869, DE 21 DE DEZEMBRO DE 1990
Abre aos Orçamentos da União. em favor do Ministério da Justiça, crédito suplementar no valor

de Cr$144.924.000,OO, para

reforço de dotações consignadas nos vigentes orçamentos.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição
que lhe confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e da autorização contida no art. 7?, inciso lI, da Lei n? 8.083, de 19 de outubro de 1990,
DECRETA:
Art. 1? Fica aberto aos Orçamentos da União, em favor do
Ministério da Justiça, crédito suplementar no valor de
Cr$144.924.000,00 (cento e quarenta e quatro milhões, novecentos e vinte e quatro mil cruzeiros). para atender à programação
indicada no Anexo I deste decreto.
Art. 2? Os recursos necessários à execução do disposto no
artigo anterior decorrerão da incorporação do excesso de arrecadação de Recursos de Outras Fontes, na forma do Anexo II deste decreto.
Art. 3? Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 4? Revogam-se as disposições em contrário.
Brasília, 21 de dezembro de 1990; 169? da Independência e
102? da República.
FERNANDO COLLOR
Zélia M. Cardoso de Mello
Os anexos estão publicados no DO de 24.12.1990. pág. 25171.
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 182(6, t.2):3861-4287, nov./dez. 1990.
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DECRETO N? 99.870, DE 21 DE DEZEMBRO DE 1990
Abre ao Orçamento Fiscal da União,
em favor do Ministério da Marinha, crédito
suplementar no valor de CrS777.250.000,OO,
para reforço de dotações consignadas no vigente orçamento.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição
que lhe confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e da autorização contida no art. 7?, inciso V, da Lei n? 8.083, de 19 de outubro de 1990,
DECRETA:
Art. I? Fica aberto ao Orçamento Fiscal da União (Lei n?
7.999, de 31 de janeiro de 1990), em favor do Ministério da Marinha, crédito suplementar no valor de Cr$777.250.000,00 (setecentos e setenta e sete milhões, duzentos e cinqüenta mil cruzeiros), para atender à programação constante do Anexo I deste
decreto.
Art. 2~ Os recursos necessários à execução do disposto no
artigo anterior decorrerão da incorporação de recursos provenientes de operações de crédito firmadas entre a União e os
Bancos Societe N ationale Industrielle Aerospatiele, Lloyds
Bank International-LTD, DG Bank, Aerospatiale SNI e Banque
Paribas.
Art. 3? Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 4~ Revogam-se as disposições em contrário.
Brasília, 21 de dezembro de 1990; 169? da Independência e
102? da República.
FERNANDO COLLOR
Zélia M. Cardoso de Mello

o anexo está publicado no DO de

24.12.1990, pág. 25171.

DECRETO N? 99.871, DE 21 DE DEZEMBRO DE 1990
Abre ao Orçamento Fiscal da União,
em favor do Ministério da Justiça, crédito
suplementar no valor de Cr$54.050.000,OO,
para reforço de dotações consignadas no vigente orçamento.
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 182(6, t.2):3861-4287, nov./dez. 1990.
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o PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição
que lhe confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e da autorização contida no art. I?, inciso I, da Lei n? 8.093, de 20 de novembro de 1990,
DECRETA:
Art. I? Fica aberto ao Orçamento Fiscal da União (Lei n?
7.999, de 31 de janeiro de 1990), em favor do Ministério da Justiça, Cr$2.256.000,00 (dois milhões, duzentos e cinqüenta e seis
mil cruzeiros), para atender à programação constante no Anexo I
deste decreto.
Art. 2? Os recursos necessários à execução do disposto no
artigo anterior decorrerão de anulação parcial das dotações indicadas no Anexo II deste decreto, e no montante especificado.
Art. 3? Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 4? Revogam-se as disposições em contrário.
Brasília, 21 de dezembro de 1990; 169? da Independência e
102? da República.
FERNANDO COLLOR
Zélia M. Cardoso de Mello
Os anexos estão publicados no DO de 24.12.1990, pág. 25172.

DECRETO N? 99.872, DE 21 DE DEZEMBRO DE 1990
Abre à Presidência da República, em
favor das Indústrias Nucleares do Brasil
S.A., crédito suplementar no valor de
CrS603.524.000,OO, para reforço de dotações

consignadas no vigente orçamento.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição
que lhe confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e tendo em
vista a autorização contida no art. 7?, incisos II e V, da Lei n?
8.083, de 19 de outubro de 1990,
DECRETA:
Art. I? Fica aberto à Presidência da República, em favor
das Indústrias Nucleares do Brasil S.A., crédito suplementar nO

cer.
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valor de Cr$603.524.000,00 (seiscentos e três milhões, quinhentos
e vinte e quatro mil cruzeiros), para atender à programação indicada no Anexo I deste decreto.
Art. 2? Os recursos necessários à execução do disposto
DO artigo anterior decorrerão da incorporação do excesso de arrecadação de Recursos Diretamente Arrecadados de Outras
Fontes e da variação monetária e cambial das operações de crédito contratadas na forma do Anexo II deste decreto.
Art. 3? Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 4? Revogam-se as disposiçôes em contrário.
Brasília, 21 de dezembro de 1990; 169? da Independência e
102? da República.
FERNANDO COLLOR
Zélia M. Cardoso de Mello
Os anexos estão publicados no DO de 24.12.1990, pág. 25172.

DECRETO N? 99.873, DE 21 DE DEZEMBRO DE 1990
Abre à Presidência da República, em
favor do Estado-Maior das Forças Armadas, crédito suplementar no valor de
Cr'2.256. 000,00. para reforço de dotações
consígnadas no vigente orçamento.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição
que lhe confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e da autorização contida no art. 11, inciso I, letra b, da Lei n? 7.999, de 31
de janeiro de 1990, combinado com o art. 10 da Lei n? 8.083, de
19 de outubro de 1990,
DECRETA:
Art. I? Fica aberto à Presidência da República, em favor
do Estado-Maior das Forças Armadas; crédito suplementar no
valor de Cr$2.256.000,00 (dois milhões, duzentos e cinqüenta e
seis mil cruzeiros), para atender à programação constante no
Anexo I deste decreto.
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 182(6, t.2):3861-4287, nov./dez. 1990.
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Art. 2? Os recursos necessários à execução do disposto no
artigo anterior decorrerão de anulação parcial das dotações indicadas no Anexo II deste decreto, e no montante especificado.
Art. 3? Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 4? Revogam-se as disposições em contrário.
Brasília, 21 de dezembro de 1990; 169? da Independência e
102? da República.
FERNANDO COLLOR
Zélia M. Cardoso de Mello
Os anexos estão publicados no DO de 24.12.1990, pág. 25173.

DECRETO N? 99.874, DE 21 DE DEZEMBRO DE 1990
Abre ao Orçamento Fiscal da União,
em favor de diversos órgãos, créditos adicionais no valor de Cr$13.469.000.000,OO, pa-

ra reforço de dotações consignadas no vigente orçamento.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição
que lhe confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e da autorização contida nos arts. I? e 2? da Lei n? 8.118, de 14 de dezembro de 1990,
DECRETA:
Art. I? Fica aberto ao Orçamento Fiscal da União (Lei n?
7.999, de 31 de janeiro de 1990), em favor de diversos órgãos,
crédito suplementar no valor de Cr$11.709.000.000,OO (onze bilhões, setecentos e nove milhões de cruzeiros), para atender à
programação indicada no Anexo I deste decreto.
Art. 2? Fica aberto ao Orçamento Fiscal da União (Lei n?
7.999, de 31 de janeiro de 1990), em favor de Transferências a
Estados, Distrito Federal e Municípios, crédito especial no valor de Cr$1.760.000.000,OO (um bilhão, setecentos e sessenta milhões de cruzeiros), para atender à programação indicada no
Anexo II deste decreto.
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 182(6, t.2):3861-4287, nov.ldez. 1990.
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Art. 3? Os recursos necessários ao atendimento das despesas constantes dos artigos anteriores são provenientes do excesso de arrecadação das receitas do Tesouro Nacional, nos termos
do art. 3~ da Lei n? 8.118, de 14 de dezembro de 1990.

Art. 4~ Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 5? Revogam-se as disposições em contrário.
Brasília, 21 de dezembro de 1990; 169~ da Independência e
102~ da República.
FERNANDO COLLOR
Zélia M. Cardoso de Mello
Os anexos estão publicados no DO de 24.12.1990, pág. 25173.

DECRETO

N~

99.875, DE 21 DE DEZEMBRO DE 1990
Abre à Presidência da República, em
favor do Estado-Maior das Forças Armadas, crédito suplementar no valor de
Cr$6. 120. 000, 00, para reforço de dotações
consignadas no vigente orçamento.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição
que lhe confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e da autorização contida no art. 1~ da Lei n~ 8.108, de 10 de dezembro de
1990,
DECRETA:
Art. 1 ~ Fica aberto à Presidência da República, em favor
do Estado-Maior das Forças Armadas, crédito suplementar no
valor de Cr36.120.000,00 (seis milhões, cento e vinte mil cruzeiros), para atender à programação constante do Anexo I deste
decreto.
Art. 2? Os recursos necessários à execução do disposto no
artigo anterior decorrerão do cancelamento da dotação indicada
no Anexo 11 deste decreto, no montante especificado.
Art. 3~ Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Co!. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 182(6, t.2):3861-4287, nov./dez. 1990.
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Art. 4? Revogam-se as disposições em contrário.
Brasília, 21 de dezembro de 1990; 169? da Independência e
102? da República.
FERNANDO COLLOR
Zélia M. Cardoso de Mello
Os anexos estão publicados no DO de 24.12.1990, pág , 25174.

DECRETO N? 99.876, DE 21 DE DEZEMBRO DE 1990
Abre ao Ministério da Justiça, em favor de diversas unidades orçamentárias,
créditos suplementares no valor de
Cr$236.103.000,OO, para reforço de dotações
consignadas no vigente orçamento.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição
que lhe confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e da autorização contida no art. 11, inciso I, alínea b, da Lei n? 7.999, de 31
de janeiro de 1990, combinado com o art. 10 da Lei n? 8.083, de
19 de outubro de 1990,
DECRETA:
Art. I? Fica aberto ao Ministério da Justiça, em favor de
diversas unidades orçamentárias, crédito suplementar no valor
de Cr$79.390.000,00 (setenta e nove milhões, trezentos e noventa
mil cruzeiros), para atender à programação indicada no Anexo I
deste decreto.
Art.2? Os recursos necessários à execução do disposto no
artigo anterior são provenientes da anulação parcial das dotações indicadas no Anexo II deste decreto, no montante especificado.
Art. 3? Fica aberto ao Ministério da Justiça, em favor de
diversas unidades orçamentárias, crédito suplementar no valor
de Cr$156.713.000,00 (cento e cinqüenta e seis milhões, setecentos e treze mil cruzeiros), para atender à programação indicada
no Anexo II deste decreto.
Art. 4? Os recursos necessários à execução do disposto no
artigo anterior são provenientes da anulação parcial das dotações indicadas no Anexo IV deste decreto, no montante especificado.
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 182(6, t.2):3861-4287, nov./dez. 1990.
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Parágrafo único. As alterações nos valores das dotações
indicadas são relativas a remanejamento a nível de grupo de
despesa, não implicando em alteração do valor total das subatividades e subprojetos.
Art. 5? Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 6? Revogam-se as disposições em contrário.
Brasília, 21 de dezembro de 1990; 160? da Independência e
102? da República.
FERNANDO COLLOR
Zélia M. Cardoso de Mello
Os anexos estão publicados no DO de 24.12.1990, págs , 25174/27175.

DECRETO N? 99.877, DE 21 DE DEZEMBRO DE 1990
Abre ao Orçamento Fiscal da União, em
favor da Presidêncía da República, crédito
adicional no valor de Cr$304.934.000,OO, para
os fins que específica.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição
que lhe confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e da autorização contida nos artigos I? e 2? da Lei n? 8.107, de 10 de dezem bro de 1990,
DECRETA:
Art. I? Fica aberto ao Orçamento Fiscal da União (Lei n?
7.999, de 31 de janeiro de 1990), em favor das Secretarias da
Cultura e da Ciência e Tecnologia da Presidência da República,
crédito suplementar no valor de Crl\300.256.000,00 (trezentos milhões, duzentos e cinqüenta e seis mil cruzeiros), para atender à
programação constante do Anexo I deste decreto.
Art. 2? Fica aberto ao Orçamento Fiscal da União (Lei n?
7.999, de 31 de janeiro de 1990), em favor da Secretaria da Cultura da Presidência da República, crédito especial no valor de
Crl\4.678.000,OO (quatro milhões, seiscentos e .setenta e oito mil
cruzeiros), para atender à programação constante do Anexo II
deste decreto.
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 182(6, t.2):3861-4287, nov./dez. 1990.
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Art. 3? Os recursos necessanos à execução do disposto
nos artigos anteriores decorrerão da anulação das dotações indicadas nos Anexos III e IV deste decreto, nos montantes especificados.
Art. 4? Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 5? Revogam-se as disposições em contrário.
Brasília, 21 de dezembro de 1990; 169? da Independência e
102? da República.
FERNANDO COLLOR
Zélia M. Cardoso de Mello
Os anexos estão publicados no DO de 24.12.1990, págs , 25175/25178.

DECRETO N? 99.878, DE 21 DE DEZEMBRO DE 1990
Transfere dotações consignadas a Entidades em Extinção, Dissolução ou Priva tização - Lei n? 8.029190, no valor de
Cr$8.474. 000,00, para a Presidência da República, em favor da Secretaria do Desenvolvimento Regional.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição
que lhe confere o art. 84, inciso IV. da Constituição. e tendo em
vista as disposições contidas no art. 27, §§ 3? e 4?, da Lei n?
8.028, de 12 de abril de 1990,
DECRETA:
Art. I? São apropriadas à Presidência da República, em
favor da Secretaria do Desenvolvimento Regional, conforme
Anexo I, as dotações constantes no Anexo II deste decreto no
valor de Cr$8.474.000,00 (oito milhões, quatrocentos e setenta e
quatro mil cruzeiros), mantida a respectiva classificação funcional programática, inclusive os títulos, descritores, metas e objetivos.
Art. 2? Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 182(6, t.2):3861-4287, nov./dez. 1990.
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Art. 3? Revogam-se as disposições em contrário.
Brasília, 21 de dezembro de 1990; 169? da Independência e
102? da República.
FERNANDO COLLOR
Zélia M. Cardoso de Mello
Os anexos estão publicados no DO de 24.12.1990, págs , 25178/25179.

DECRETO N? 99.879, DE 21 DE DEZEMBRO DE 1990
em
ca,

Abre aos Orçamentos da União,
favor da Presidência da Repúblicrédito suplementar no valor de

CrS4.329.890.000,OO, para reforço de dota-

ções consignadas no vigente orçamento.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição
que lhe confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e da autorização contida no art. I? da Lei n? 8.118, de 14 de dezembro de
1990,
DECRETA:
Art. I? Fica aberto aos Orçamentos da União (Lei n?
7.999, de 31 de janeiro de 1990), em favor da Presidência da República, crédito suplementar no valor de Cr$4.329.890.000,OO
(quatro bilhões, trezentos e vinte e nove milhões, oitocentos e
noventa mil cruzeiros), para atender à programação indicada
nos Anexos I, H e IH deste decreto.
Art. 2<:' Os recursos necessários à execução do disposto no
artigo anterior são provenientes do excesso de arrecadação das
receitas do Tesouro Nacional, nos termos do art. 3? da Lei n?
8.118, de 14 de dezembro de 1990.
Art. 3? Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 4? Revogam-se as disposições em contrário.
Brasília, 21 de dezembro de 1990; 169? da Independência e
102? da República.
FERNANDO COLLOR
Zélia M. Cardoso de Mello
Os anexos estão publicados no DO de 24.12.1990, págs. 25179/25180.
Cal. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 182(6, t.2):3861-4287, nov.ldez. 1990.
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DECRETO N? 99.880, DE 21 DE DEZEMBRO DE 1990
Abre ao Orçamento Fiscal da União,
em favor da Presidêncía da República, crédito especial no valor de Cr$181.616.000,OO,
para reforço de dotações consignadas no vigente 'orçamento.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, nó uso da atribuição
que lhe confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e da autorização contida no art. 12, parágrafo único, da Lei n? 8.083, de 19
de outubro de 1990,
DECRETA:
Art. I? Fica aberto ao Orçamento Fiscal da União (Lei n:'
7.999, de 31 de janeiro de 1990), em favor da Presidência da República, crédito especial no valor de Cr$181.616.000,OO (cento e
oitenta e um milhões, seiscentos e dezesseis mil cruzeiros), para
atender à programação indicada no Anexo I deste decreto.
Art. 2? Os recursos necessários ao atendimento do disposto no artigo anterior decorrerão do cancelamento do saldo do
subprojeto 40603.07.040.0031.1174.0004 - «Saneamento de Manaus - Manaus Moderna», apurado na data de abertura do crédito, indicado no Anexo II deste decreto, no montante especificado.
Art. 3? Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 4?

Revogam-se as disposições em contrário.
Brasília, 21 de dezembro de 1990; 169? da Independência e
102? da República.
FERNANDO COLLOR
Zélia M. Cardoso de Mello
Os anexos estão publicados no DO de 24.12.1990, pág. 25180.

DECRETO N? 99.881, DE 21 DE DEZEMBRO DE 1990
Abre ao Orçamento Fiscal da União,
em favor do Ministério da Justiça, crédito

suplementar no valor de Cr$37.000.000,OO,
para reforço de dotações consignadas no vigente orçamento.
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 182(6, t.2):3861-4287, nov./dez. 1990.
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o PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição
que lhe confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e da autorização contida no art. 7?, inciso I, da Lei n? 8.083, de 19 de outubro de 1990,
DECRETA:
Art. I? Fica aberto ao Orçamento Fiscal da União (Lei n?
7.999, de 31 de janeiro de 1990), em favor do Ministério da Justiça, crédito suplementar no valor de Cr$37.000.000,00 (trinta e sete milhões de cruzeiros), para atender à programação indicada
no Anexo I deste decreto.
Art. 2~ Os recursos necessários à execução do disposto no
artigo anterior decorrerão da incorporação do excesso de arrecadação dos Recursos Diretamente Arrecadados do Tesouro Nacíonal.
Art. 3? Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 4? Revogam-se as disposições em contrário.
Brasília, 21 de dezembro de 1990; 169? da Independência e
102? da República.
FERNANDO COLLOR
Zélia M. Cardoso de Mello

o anexo está publicado no DO de 24.12.1990, pág. 25181.

DECRETO N? 99.882, DE 21 DE DEZEMBRO DE 1990
Abre à Presidência da República, em
favor do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis, crédito suplementar no valor de
Cr$163.706.000,00, para reforço de dotações
consignadas no vigente orçamento.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição
que lhe confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e da autorização contida no art. 11, inciso I, alíneas b, c e d, da Lei n?
7.999, de 31 de janeiro de 1990, combinado com o art. 10 da Lei
n? 8.083, de 19 de outubro de 1990,
CoL Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 182(6, t.2):3861·4287. nov.ldez. 1990.
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DECRETA:
Art. I? Fica aberto à Presidência da República, em favor do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos
N aturais Renováveis, crédito suplementar no valor de
Cr$163.706.000,00 (cento e sessenta e três milhões, setecentos e
seis mil cruzeiros), para atender à programação indicada no
Anexo I deste decreto.
Art. 2? Os recursos necessários à execução do disposto no
artigo anterior decorrerão de anulação parcial das dotações indicadas no Anexo II deste decreto, no montante especificado.
Art. 3? Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 4? Revogam-se as disposições em contrário.
Brasília, 21 de dezembro de 1990: 169? da Independência e
102? da República.
FERN/{NDO COLLOR
Zélia M. Cardoso de Mello
Os anexos estão publicados no DO de 24.12.1990, pág. 25181.

DECRETO N? 99.883, DE 21 DE DEZEMBRO DE 1990
Abre ao Orçamento Fiscal da União,
em favor da Presidência da República,
crédito
suplementar
no
valor
de
Cr$2.179.568.000,OO. para reforço de dotações consignadas no vigente orçamento.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição
que lhe confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e da autorização contida no art. 7?, inciso V, da Lei n? 8.083, de 19 de outubro de 1990,
DECRETA:
Art. I? Fica aberto ao Orçamento Fiscal da União (Lei n:'
7.999, de 31 de janeiro de 19901, em favor da Presidência da República, crédito suplementar no valor de Cr$2.179.568.000,00
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 182(6, t.2):3861-4287, nov./dez. 1990.

4165
(dois bilhões, cento e setenta e nove milhões, quinhentos e sessenta e oito mil cruzeiros), para atender à programação indicada
no Anexo I deste decreto.
Art. 2? Os recursos necessários à execução do disposto no
artigo anterior são provenientes de variação monetária e cambial das operações de crédito contratadas.
Art. 3? Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 4? Revogam-se as disposições em contrário.
Brasília, 21 de dezembro de 1990; 169? da Independência e
102? da República.
FERNANDO COLLOR
Zélia M. Cardoso de Mello

o anexo está publicado no DO de

24.12.1990, pág. 25181.

DECRETO N? 99.884, DE 21 DE ·DEZEMBRO DE 1990
Abre aos Orçamentos da União. em tevor do Ministério da Educação, crédito suplementar no valor de Cr$7. 371. 70S.000, 00,
para reforço de dotações consignadas no vigente orçamento.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição,
que lhe confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e da autorização contida no art. 7?, incisos I, II e lII, da Lei n? 8.083, de 19
de outubro de 1990,
DECRETA:
Art. I? Fica aberto aos Orçamentos da União (Lei n?
7.999, de 31 de janeiro de 1990), em favor do Ministério da Educação, crédito suplementar no valor de Cr$7.371.705.000,OO (sete
bilhões, trezentos e setenta e um milhões, setecentos e cinco mil
cruzeiros), para atender à programação indicada no Anexo I
deste decreto.
Art. 2~ Os recursos necessários à execução do disposto no
artigo anterior decorrerão da incorporação do excesso de arrecadação das receitas do Tesouro Nacional, e de Recursos de Outras Fontes e de convênios, na forma do Anexo II deste decreto.
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Art. 3? Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 4? Revogam-se as disposições em contrário.
Brasília, 21 de dezembro de 1990; 169? da Independência e
102? da República.
FERNANDO COLLOR
Zélia M. Cardoso de Mello
Os anexos estão publicados no DO de 24.12.1990, pags. 25182/25194.

DECRETO N? 99.885, DE 21 DE DEZEMBRO DE 1990
Abre ao Orçamento de Investimento
das Empresas Estatais, em favor de diversas empresas, crédito adicional no valor
de Cr$8.755.000.000,OO para os fins que
especifica.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição
que lhe confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e da autorízação contida no art. 2?, inciso lII, da Lei n? 8.118, de 14 de dezembro de 1990,
DECRETA:
Art. 1? Fica aberto ao Orçamento de Investimento das
Empresas Estatais, em favor de diversas empresas, crédito especial no valor de Cr$8.755.000.000,00 (oito bilhões, setecentos e
cinqüenta e cinco milhões de cruzeiros), para atender à programação indicada no Quadro I dos anexos a este decreto.
Art. 2? Os recursos necessários à execução do disposto no
artigo anterior decorrerão do excesso de arrecadação das receitas do Tesouro Nacional, conforme o disposto no art. 3? da Lei
n? 8.118, de 14 de dezembro de 1990.

Art. 3?
cação.

Este decreto entra em vigor na data de sua publi-
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Art. 4?

Revogam-se as disposições em contrário.

Brasília, 21 de dezembro de 1990; 169? da Independência e
102? da República.
FERNANDO COLLOR
Zélia M. Cardoso de Mello
Os anexos estão publicados no DO de 24.12.1990, págs. 25194/25196.

DECRETO N? 99.886, DE 21 DE DEZEMBRO DE 1990
Abre à Presidência da República, em
favor do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis, crédito suplementar no valor de
Cr$400.000.000,OO, para reforço de dotações
consignadas no vigente orçamento.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição
que lhe confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e da autorização contida no art. 11, inciso I, alínea c, da Lei n? 7.999, de 31
de janeiro de 1990, combinado com o art. 7?, inciso 11, da Lei n?
8.083, de 19 de outubro de 1990,
DECRETA:
Art. I? Fica aberto à Presidência da Repúblíca, em
favor do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis, crédito suplementar no valor de

Cr$400.000.000,00 (quatrocentos milhões de cruzeiros), para
atender à programação indicada no Anexo I deste decreto.
Art. 2? Os recursos necessários à execução do disposto no
artigo anterior decorrerão da incorporação de Recursos Vinculados do Tesouro Nacional, na forma do Anexo 11 deste decreto.

Art. 3? Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
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Art. 4? Revogam-se as disposições em contrário.
Brasília, 21 de dezembro de 1990; 169? da Independência e
102? da República.
FERNANDO COLLOR
Zélia M. Cardoso de Mello
Os anexos estão publicados no DO de 24.12.1990, pág. 25196.

DECRETO N? 99.887, DE 21 DE DEZEMBRO DE 1990
Abre ao Orçamento Fiscal da União,
em favor do Ministério da Infra-Estrutura, créditos adicionais no valor de
Cr$55.876.938.000,OO, para reforço de dotações consignadas no vígente orçamento.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição
que lhe confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e da autorização contida no arts. I? e 2? da Lei n? 8.118, de 14 de dezembro
de 1990,
DECRETA:
Art. I? Fica aberto ao Orçamento Fiscal da União (Lei n?
7.999, de 31 de janeiro de 1990), em favor do Ministério da IfraEstrutura, crédito suplementar no valor de Cr$41.437.430.000,00
(quarenta e um bilhões. quatrocentos e trinta e sete milhões,
quatrocentos e trinta mil cruzeiros), para o atendimento das
despesas a seguir discriminadas:
I - Amortização
e
Encargos
da
Dívida
Cr$24.994.455.000,00 (vinte e quatro bilhões, novecentos e noventa e quatro milhões, quatrocentos e cinqüenta e cinco mil cruzeiros), conforme Anexo I;
II - Manutenção e
Funcionamento do
Órgão
Cr$5.828.985.000,00 (cinco bilhões, oitocentos e vinte e oito milhões, novecentos e oitenta e cinco mil cruzeiros), conforme
Anexo II;
III - Investimentos - Cr$10.613.990.000,00 (dez bilhões,
seiscentos e treze milhões, novecentos e noventa mil cruzeiros).
conforme Anexo II!.
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Art. 2? Fica aberto ao Orçamento Fiscal da União (Lei n?
7.999, de 31 de janeiro de 1990), em favor do Ministério da InfraEstrutura, crédito especial no valor de Cr$14.439.508.000,00
(quatorze bilhões, quatrocentos e trinta e nove milhões, quinhentos e oito mil cruzeiros), para atendimento das despesas
com Investimentos e Inversões Financeiras, conforme Anexo
IV.
Art. 3? Os recursos necessários à execução do disposto
nos artigos anteriores decorrerão do excesso de arrecadação das
receitas do Tesouro Nacional, conforme o disposto no art. 3? da
Lei n? 8.118, de 14 de dezembro de 1990.
Art. 4? Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 5? Revogam-se as disposições em contrário.
Brasília, 21 de dezembro de 1990; 169? da Independência e
102? da República.
FERNANDO COLLOR
Zélia M. Cardoso de Mello
Os anexos estão publicados no DO de 24.12.1990, págs. 25196/25199.

DECRETO N? 99.888, DE 21 DE DEZEMBRO DE 1990
Abre ao Orçamento da Seguridade SOA
cial, em favor do Ministério do Trabalho e
da Previdência Social, crédito suplementar
no valor de Cr$l 0.350. 000, 00, para reforço
de dotações consignadas no vigente orçamento.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição
que lhe confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e da autorização contida no art. 11, inciso I, alínea b, da Lei n? 7.999, de 31
de janeiro de 1990, combinado com o art. 10 da Lei n? 8.083, de
19 de outubro de 1990,
DECRETA:
Art. 1? Fica aberto ao Orçamento da Seguridade Social
(Lei n? 7.999, de 31 de janeiro de 1990), em favor do Ministério
do Trabalho e da Previdência Social, crédito suplementar no vaCol. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 182(6, t.2):3861-4287, nov.ldez. 1990.
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lor de Cr$1O.350.000,OO (dez milhões, trezentos e cinqüenta mil
cruzeiros), para atender à programação indicada no Anexo I
deste decreto.
Art. 2? Os recursos necessários à execução do disposto no
artigo anterior decorrerão da anulação parcial das dotações indicadas no Anexo II deste decreto, no montante especificado.
Art. 3? Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 4? Revogam-se as disposições em contrário.
Brasília 21, de dezembro de 1990; 169? da Independência e
102? da República.
FERNANDO COLLOR
Zélia M. Cardoso de Mello
Os anexos estão publicados no DO de 24.12.1990, pág. 25199.

DECRETO N? 99.889, DE 21 DE DEZEMBRO DE 1990
Abre aos Orçamentos da União, em favor do Ministério da Economia, Fazenda e
Planejamento. crédito suplementar no valor
de Cr$79.327.578.000,OO, para reforço de dotações consignadas no vigente orçamento.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição
que lhe confere o art. 84, inciso IV. da Constituição, e da autorização contida no art. I? da Lei n? 8.105, de 10 de dezembro de
1990,
DECRETA:
Art. I? Fica aberto aos Orçamentos da União (Lei n?
7.999, de 31 de janeiro de 1990). em favor do Ministério da Economia, Fazenda e Planejamento, crédito suplementar no valor
de Cr$79.327.578.000,OO (setenta e nove bilhões, trezentos e vinte
e sete milhões, quinhentos e setenta e oito mil cruzeiros), para
atender à programação indicada no Anexo I deste decreto.
Art. 2~ Os recursos necessários à execução do disposto no
artigo anterior decorrerão do cancelamento de dotações indicadas no Anexo II deste decreto, no montante especificado, e da
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incorporação do excesso de arrecadação de Recursos Diretament Arrecadados de Outras Fontes na forma do Anexo IH deste
deecreto, nos termos do parágrafo único do art. I'? da Lei n'?
8.105, de 10 de dezembro de 1990.
Art. 3? Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 4'? Revogam-se as disposições em contrário.
Brasilia, 21 de dezembro de 1990; 169? da Independência e
102? da República.
FERNANDO COLLOR
Zélia M. Cardoso de Mello
Os anexos estão publicados no DO de 24.12.1990. págs. 25199/25200.

DECRETO N? 99.890, DE 21 DE DEZEMBRO DE 1990
Abre ao Orçamento Fiscal da União,
em favor de Operações Oficiais de Crédito - Recursos sob Supervisão do Minis·
tério da Economia, Fazenda e Planejamento, crédito suplementar no valor de
Cr$1.498.293.000,OO, para reforço de dotações consignadas no vigente orçamento.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição
que lhe confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e da autorização contida no art. I? da Lei n:' 8.104, de 10 de dezembro de
1990,
DECRETA:
Art. I? Fica aberto ao Orçamento Fiscal da União (Lei n?
7.999, de 31 de janeiro de 1990), em favor de Operações Oficiais
de Crédito - Recursos sob Supervisão do Ministério da Economia, Fazenda e Planejamento, crédito suplementar no valor de
Cri1.498.293.000,OO (um bilhão, quatrocentos e noventa e oito
milhões, duzentos e noventa e três mil cruzeiros), para atender
à programação indicada no Anexo I deste decreto.
Art. 2? Os recursos necessários à execução do disposto no
artigo anterior são provenientes da anulação parcial de dotações
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indicadas no Anexo II deste decreto, nos termos do art. 2? da
Lei n:' 8.104, de 10 de dezembro de 1990.
Art. 3? Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 4? Revogam-se as disposições em contrário.
Brasília, 21 de dezembro de 1990': 169? da Independência e
102? da República.

FERNANDO COLLOR
Zélia M. Cardoso de Mello
Os anexos estão publicados no DO de 24.12.1990, pág. 25200.

DECRETO N? 99.891, DE 21 DE DEZEMBRO DE 1990
Abre aos Orçamentos da União. em favor dos Ministérios da Economia, Fazenda
e Planejamento e das Relações Exteriores e
de Entidades em Extinção, Dissolução ou
Prívatização - Lei n.O 8.029190, crédito suplementar no valor de Cr$1.299. 398. 000,00,

para reforço de dotações consignadas nos
vigentes orçamentos.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição
que lhe confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e da autorização contida no art. I?, inciso I, da Lei n? 8.093, de 20 de novembro de 1990,
DECRETA:
Art. I? Fica aberto aos Orçamentos da União (Lei n:'
7.999, de 31 de janeiro de 1990), em favor dos Ministérios da
Economia, Fazenda e Planejamento e das Relações Exteriores e
de Entidades em Extinção, Dissolução ou Privatização - Lei
n" 8.029/90, crédito suplementar no valor de Cr$1.299.398.000,OO
(um bilhão, duzentos e noventa e nove milhões, trezentos e noventa e oito mil cruzeiros), para atender à programação indicada no Anexo I deste decreto.
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Art. 2? Os recursos necessários à execução do disposto no
artigo anterior são provenientes do excesso de arrecadação das
receitas do Tesouro Nacional, nos termos do parágrafo único do
art. 1? da Lei n? 8.093, de 20 de novembro de 1990.
Art. 3? Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 4? Revogam-se as disposições em contrário.
Brasília, 21 de dezembro de 1990; 169? da Independência e
102? da República.

FERNANDO COLLOR
Zélia M. Cardoso de Mello

o anexo está publicado no DO de

24.12.1990, pág. 25201.

DECRETO N? 99.892, DE 21 DE DEZEMBRO DE 1990
Abre ao Orçamento Fiscal da União,
em favor do Ministério da Economia, Fazenda e Planejamento, crédito especial no
valor de Cr$104. 000. 000, 00, para reforço de
dotações consignadas no vigente orçamento.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição
que lhe confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e tendo em
vista a autorização contida no art. 1? da Lei n? 8.115, de 12 de
dezembro de 1990,
DECRETA:
Art. 1? Fica aberto ao Orçamento Fiscal da União (Lei n?
7.999, de 31 de janeiro de 1990), em favor do Ministério da Economia, Fazenda e Planejamento, crédito especial no valor de
Cr$104.000.000,00 (cento e quatro milhões de cruzeiros), para
atender à programação indicada no Anexo I deste decreto.
Art. 2? Os recursos necessários à execução do disposto no
artigo anterior decorrerão do excesso de arrecadação das receiCoL Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 182(6, t.2):3861-4287, nov./dez. 1990.
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tas diretamente arrecadadas, na forma do Anexo II deste decreto, nos termos do art. 2?, da Lei n? 8.115, de 12 de dezembro de
1990.
Art. 3? Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 4?

Revogam-se as disposições em contrário.

Brasília, 21 de dezembro de 1990; 169? da Independência e
102? da República.
FERNANDO COLLOR
Zélia M. Cardoso de Mello
Os anexos estão publicados no DO de 24.12.1990, pég. 25201.

DECRETO N? 99.893, DE 21 DE DEZEMBRO DE 1990
Abre ao Ministério da Ação Social, em
ia vor da Fundação Legião Brasileira de Assistência, crédito suplementar no valor de
Cr$351.485.000,OO, para reforço

de dotações

consignadas no vigente orçamento.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição
que lhe confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e da autorização contida no art. 11, inciso V, da Lei n? 7.999, de 31 de janeiro de 1990, combinado com o art. 7~, inciso III, da Lei n?
8.083, de 19 de outubro de 1990,
DECRETA:
Art. I? Fica aberto ao Ministério da Ação Social, em favor da Fundação Legião Brasileira de Assistência, crédito suplementar no valor de Cr$351.485.000,OO (trezentos e cinqüenta e
um milhões, quatrocentos e oitenta e cinco mil cruzeiros), para
atender à programação indicada no Anexo I deste decreto.
Art. 2? Os recursos necessários à execução do disposto no
artigo anterior decorrerão da incorporação de recursos provenientes de convênio celebrado entre Órgãos Federais, na forma
do Anexo II deste decreto.
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Art. 3?

Este decreto entra em vigor na data de sua publi-

cação.

Art. 4? Revogam-se as disposiçôes em contrário.
Brasília, 21 de dezembro de 1990; 169? da Independência e
102? da República.
FERNANDO COLLOR
Zélia M. Cardoso de Mello
Os anexos estão publicados no DO de 24.12.1990, pág. 25202.

DECRETO N? 99.894, DE 21 DE DEZEMBRO DE 1990
Transfere dotações consignadas a Entidades em Extinção, Dissolução ou Privetiaacãc - Lei n? 8.029190, no valor de
CrS197.178.000,OO. para a Presidência da
República, em favor da Secretaria do Desenvolvimento Regional.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição
que lhe confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e tendo em
vista as disposições contidas no art. 27, §§ 3? e 4?, da Lei n?
8.028, de 12 de abril de 1990,
DECRETA:
Art. I? São apropriadas à Presidência da República, em
favor da Secretaria do Desenvolvimento Regional, conforme
Anexo I, as dotações constantes no Anexo II deste decreto, no
valor de Cr$197.178.000,00 (cento e noventa e sete milhões, cento
e setenta e oito mil cruzeiros), mantida a respectiva classificação funcional-programática. inclusive os títulos, descritores,
metas e objetivos.
Art. 2? Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 3? Revogam-se as disposições em contrário.
Brasília, 21 de dezembro de 1990; 169? da Independência e
102? da República.
FERNANDO COLLOR
Zélia M. Cardoso de Mello
Os anexos estão publicados no DO de 24.12.1990, pág. 25202.
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DECRETO N? 99.895, DE 21 DE DEZEMBRO DE 1990
Abre ao Orçamento Fiscal da União,
em favor do Ministério da Ação Social, crédito especíal no valor de Cr$73.554.000,OO,
para os fins que específica.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição
que lhe confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e da autorização contida no art. 1? da Lei n? 8.106, de 10 de dezembro de
1990,
DECRETA:
Art. 1? Fica aberto ao Orçamento Fiscal da União (Lei n?
7.999, de 31 de janeiro de 1990), em favor do Ministério da Ação
Social, crédito especial no valor Cr$73.554.000,00 (setenta e trés
milhões, quinhentos e cinqüenta e quatro mil cruzeiros), para
atender à programação indicada no Anexo I deste decreto.
Art. 2? Os recursos necessários à execução do disposto no
artigo anterior são provenientes de Operação de Crédito Externa, em moeda, firmada entre a União e o Banco Internacional
de Reconstrução e Desenvolvimento (Bird).
Art. 3? Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 4? Revogam-se as disposições em contrário.
Brasília, 21 de dezembro de 1990; 169? da Independência e
102? da República.
FERNANDO COLLOR
Zélia M. Cardoso de Mello
O anexo está publicado no DO de 24.12.1990, pág. 25202.

DECRETO N? 99.896, DE 21 DE DEZEMBRO DE 1990
Abre ao Ministério da Infra-Estrutura, em
favor do Departamento Nacional de Estradas de Rodagem, o crédito especial no valor
de CrS27.733.000,OO, para reforço de dotações consignadas no vigente orçamento.
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 182(6, t.2):3861-4287, nov.Jdez. 1990.
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o PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição
que lhe confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e da autorização contida no art. 11, inciso I, alínea e, da Lei n? 7.999, de 31
de janeiro de 1990, observado o disposto na Lei n? 8.110, de 10
de dezembro de 1990,
DECRETA:
Art. 1~ Fica aberto ao Ministério da Infra-Estrutura, em
favor do Departamento Nacional de Estradas de Rodagem, crédito especial no valor de CrS27.733.000,00 (vinte e sete milhões,
setecentos e trinta e três mil cruzeiros), para atender à programação indicada no Anexo I deste decreto.
Art. 2? Os recursos necessários a execução do disposto no
artigo anterior decorrerão da Incorporação de Saldos de
Exercicios Anteriores da entidade da Administração Federal indireta, na forma do Anexo 11 deste decreto, no montante especificado.
Art. 3? Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 4? Revogam-se as disposições em contrário.
Brasília, 21 de dezembro de 1990; 169? da Independência e
102? da República.
FERNANDO COLLOR
Zélia M. Cardoso de Mello
Os anexos estão publicados no DO de 24.12.1990. pág. 25203.

DECRETO N? 99.897, DE 21 DE DEZEMBRO DE 1990
Abre aos Orçamentos da Unieo, em favor do Ministério da Educação, crédito suplementar no valor

de Cr$192.122.000,OO,

para reforço de dotações consignadas no vigente orçamento.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição
que lhe confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e da autorização contida no art. 11, inciso I, alíneas b, c e e, da Lei n?
7.999, de 31 de janeiro de 1990, combinado com o art. 10 da Lei
n? 8.083, de 19 de outubro de 1990,
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DECRETA:
Art. I? Fica aberto aos Orçamentos da União (Lei n?
7.999, de 31 de janeiro de 1990), em favor do Ministério da Educação, crédito suplementar no valor de Cr$192.122.000,00 (cento
e noventa e dois milhões, cento e vinte e dois mil cruzeiros), para atender à programação indicada no Anexo I deste decreto.
Art. 2? Os recursos necessários à execução do disposto no
artigo anterior decorrerão da anulação parcial das dotações indicadas no Anexo Il deste decreto, no montante especificado.
Art. 3? Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 4? Revogam-se as disposições em contrário.
Brasília, 21 de dezembro de 1990; 169? da Independência e
102? da República.
FERNANDO COLLOR
Zélia M. Cardoso de Mello
Os anexos estão publicados no DO de 24.12.1990, págs. 25203/25204.

DECRETO N? 99.898, DE 21 DE DEZEMBRO DE 1990
Abre aos Orçamentos da União, em tevor da Justiça Federal e da Justiça do Trabalho, crédito suplementar no valor de
Cr$47.500. 000, 00, para reforço de dotações
consignadas no vigente orçamento.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição
que lhe confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e da autorização contida no art. I?, inciso I, da Lei n:' 8.093, de 20 de novembro de 1990,
DECRETA:
Art. I? Fica aberto aos Orçamentos da União (Lei n?
7.999, de 31 de janeiro de 1990), em favor da Justiça Federal e
da Justiça do Trabalho, crédito suplementar no valor de
Cr$47.500.000,00 (quarenta e sete milhões, quinhentos mil cruzeiros), para atender à programação indicada no Anexo I deste
decreto.
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 182(6, t.2):3861·4287, nov./dez. 1990.
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Art. 2? Os recursos necessários à execução do disposto no
artigo anterior são provenientes do excesso de arrecadação das
receitas do Tesouro Nacional, nos termos do parágrafo único do
art. l? da Lei n~ 8.093, de 20 de novembro de 1990.
Art. 3~ Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 4? Revogam-se as disposições em contrário.
Brasília, 21 de dezembro de 1990; 169~ da Independência e
102~ da República.
FERNANDO COLLOR
Zélia M. Cardoso de Mello

o anexo está publicado no DO de 24.12.1990,

DECRETO

N~

págs. 25204/25205.

99.899, DE 21 DE DEZEMBRO DE 1990
Abre ao Orçamento da Seguridade
Social, em favor do Ministério da Saúde, crédito suplementar no valor de
Cr$l. 371. 000, 00, para reforço de âoteçéo

consígnada no vigente orçamento.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição
que lhe confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e da autorização contida no art. Ll., inciso IH, alínea c, da Lei n~ 7.999, de
31 de janeiro de 1990, combinado com o art. 7~, inciso V, e art.
10 da Lei n~ 8.083, de 19 de outubro de 1990,
DECRETA:
Art. 1~ Fica aberto ao Orçamento da Seguridade Social,
em favor do Ministério da Saúde, crédito suplementar no valor
de Cr$1.371.000,00 (um milhão, trezentos e setenta e um mil cruzeiros), para atender à programação indicada no Anexo I deste
decreto.
Art. 2? Os recursos necessários à execução do disposto no
artigo anterior decorrerão de incorporação de recursos provenientes de operação de crédito firmada entre a União e a Caixa
Econômica Federal.
Colo Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 182(6, t.2):3861-4287, nov./dez. 1990.
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Art. 3?

Este decreto entra em vigor na data de sua publi-

cação.

Art. 4? Revogam-se as disposições em contrário.
Brasília, 21 de dezembro de 1990; 169? da Independência e
102? da República.
FERNANDO COLLOR
Zélia M. Cardoso de Mello

o anexo está publicado no no de

24.12.1990, pág. 25205.

DECRETO N? 99.900, DE 21 DE DEZEMBRO DE 1990
Abre ao Orçamento da Seguridade Social,
em favor do Ministério da Saúde, crédito
suplementar no valor de Cr$240.891.000,OO,
para reforço de dotações consignadas no vigente orçamento.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição
que lhe confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e da autorização contida no art. 11, alinea b, da Lei n? 7.999, de 31 de janeiro de 1990, combinado com o art. 10 da Lei n? 8.083, de 19 de
outubro de 1990,
DECRETA:
Art. I? Fica aberto ao Orçamento da Seguridade Social
(Lei n:' 7.999, de 31 de janeiro de 1990), em favor do Ministério
da Saúde, crédito suplementar no valor de Cr$240.891.000,00
(duzentos e quarenta milhões, oitocentos e noventa e um mil
cruzeiros), para atender à programação indicada no Anexo I
deste decreto.
Art. 2? Os recursos necessários à execução do disposto no
artigo anterior decorrerão da anulação parcial das dotações indicadas no Anexo II deste decreto, no montante especificado.
Art. 3? Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 182(6. t.2);3861-4287, nov.ldez. 1990.
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Art. 4? Revogam-se as disposições em contrário.
Brasília, 21 de dezembro de 1990; 169? da Independência e
102? da República.
FERNANDO COLLOR
Zélia M. Cardoso de Mello
Os anexos estão publicados no DO de 24.12.1990, págs. 25205/25206.

DECRETO N? 99.901, DE 21 DE DEZEMBRO DE 1990
Abre ao Orçamento Fiscal da União,
em favor do Ministério da Agricultura e Reforma Agrária, crédito suplementar no valor de Cr$21.797.450.000,00, para reforço de
dotações consignadas no vigente Orçamento.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição
que lhe confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e da autorização contida no art. I? da Lei n? 8.118, de 14 de dezembro de
1990,
DECRETA:
Art. I? Fica aberto ao Orçamento Fiscal da União (Lei n?
7.999, de 31 de janeiro de 1990), em favor do Ministério da Agricultura e Reforma Agrária, crédito suplementar no valor de Cr$
21.797.450.000,00 (vinte e um bilhões, setecentos e noventa e sete
milhões, quatrocentos e cinqüenta mil cruzeiros), para atender à
programação indicada nos Anexos I, H, In e IV deste decreto.
Art. 2? Os recursos necessários à execução do disposto no
artigo ariterior são provenientes do excesso de arrecadação das
receitas do Tesouro N acionai, nos termos do art. 3? da Lei n?
8.118, de 14 de dezembro de 1990.
Art. 3? Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 4? Revogam-se as disposições em contrário.
Brasília, 21 de dezembro de 1990; 169? da Independência e
102? da República.
FERNANDO COLLOR
Zélia M. Cardoso de Mello
Os anexos estão publicados no DO de 24.12.1990, págs . 25206/25209.
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 182(6, t.2):3861-4287, nov./dez. 1990.
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DECRETO N? 99.902, DE 21 DE DEZEMBRO DE 1990
Abre ao Orçamento Fiscal da União.
em favor do Ministério da Agricultura e Reforma Agrária, crédito suplementar no valar de Cr$4.676.621.000,OO, para reforço de
dotações consignadas no vigente Orçamento.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição
que lhe confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e da autorízação contida no art. 7?, incisos H, III e V, da Lei n? 8.083, de
19 de outubro de 1990,
DECRETA:
Art. I? Fica aberto ao Orçamento Fiscal da União (Lei n?
7.999, de 31 de janeiro de 1990), em favor do Ministério da Agricultura e Reforma Agrária, crédito suplementar no valor de
Cr$4.676.621.000,00 (quatro bilhões, seiscentos e setenta e seis
milhões, seiscentos e vinte e um mil cruzeiros), para atender à
programação indicada no Anexo I deste decreto.
Art. 2? Os recursos necessários à execução do disposto no
artigo anterior são provenientes de variação cambial de operações de
crédito externas
contratadas,
no
valor de
Cr$2.228.950.000,OO (dois bilhões, duzentos e vinte e oito milhões, novecentos e cinqüenta mil cruzeiros), e aqueles indicados nos Anexos H, lII' e IV deste decreto, no valor de
Cr$2.447.671.000,00 (dois bilhões, quatrocentos e quarenta e sete
milhões,seiscentos e setenta e um mil cruzeiros), oriundos de:
I - Recursos de Convênios - Tesouro, no valor de
Cr$7.000.000,00 (sete milhões de cruzeiros);
II - Recursos Diretamente Arrecadados - Outras Fontes, no valor de Cr$2.326.439.000,00 (dois bilhões, trezentos e
vinte e seis milhões, quatrocentos e trinta e nove mil cruzeiros);
III - Recursos de Convênios - Outras Fontes, no valor
de Cr$106.619.000,OO (cento e seis milhões, seiscentos e dezenove
mil cruzeiros); e
IV - Recursos de Convênios - Transferências de Recursos do Tesouro, no valor de Cr$7.613.000,00 (sete milhões, seiscentos e treze mil cruzeiros).
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 182(6, t.2):3861·4287, nov.Zdez. 1990.
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Art. 3? Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 4? Revogam-se as disposições em contrário.
Brasília, 21 de dezembro de 1990; 169? da Independência e
102? da República.
FERNANDO COLLOR
Zélia M. Cardoso de Mello
Os anexos estão publicados no DO de 24.12.1990, págs. 25209/25210.

DECRETO N? 99.903, DE 21 DE DEZEMBRO DE 1990
Abre à Presidência da República. em
favor do Fundo Rotativo Habitacional de
Brasília, crédito suplementar no valor de
Cr$86.550.000.00, para reforço de dotações
consignadas no vigente orçamento.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição
que lhe confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e da autorização contida no art. 7?, inciso I, da Lei n? 8.083, de 19 de outubro de 1990,
DECRETA:
Art. 1? Fica aberto à Presidência da República, em favor
do Fundo Rotativo Habitacional de Brasília, crédito suplementar no valor de Cr$86.550.000,00 (oitenta e seis milhões, quinhentos e cinqüenta mil cruzeiros), para atender à programação indicada no Anexo I deste decreto.
Art. 2? Os recursos necessários à execução do disposto no
artigo anterior decorrerão da incorporação do excesso de arrecadação dos recursos diretamente arrecadados do' Tesouro N acionai, na forma do Anexo II deste decreto.
Art. 3? Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Cal. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 182(6, t.2):3861-4287, nov./dez. 1990.
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Art. 4? Revogam-se as disposições em contrário.
Brasília, 21 de dezembro de 1990; 169? da Independência e
102? da República.

FERNANDO COLLOR
Zélia M. Cardoso de Mello

o anexo está publicado no DO de

24.12.1990, pág. 25211.

DECRETO N? 99.904, DE 21 DE DEZEMBRO DE 1990
Abre
favor da
mento do
valor de
dotações
mento.

à Presidência da República, em
Superintendência do DesenvolviNordeste, crédito suplementar no
Cr$12.000.000,OO, para reforço de
consignadas no vigente orça-

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição
que lhe confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e da autorização contida no art. I?, inciso I, da Lei n? 8.093, de 20 de novembro de 1990,
DECRETA:
Art. I? Fica aberto à Presidência da República, em favor
da Superintendência do Desenvolvimento do Nordeste, crédito
suplementar no valor de Cr$12.000.000,00 (doze milhões de cruzeiros), para atender à programação indicada no Anexo I deste
decreto.
Art. 2? Os recursos necessários à execução do disposto no
artigo anterior são provenientes do excesso de arrecadação das
receitas do Tesouro Nacional, nos termos do parágrafo único do
art. I? da Lei n? 8.093, de 20 de novembro de 1990.
Art. 3? Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 4? Revogam-se as disposições em contrário.
Brasília, 21 de dezembro de 1990; 169? da Independência e
102? da República.
FERNANDO COLLOR
Zélia M. Cardoso de Mello

o anexo está publicado no DO de

24.12.1990, pág. 25211.

Cal. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 182(6, t.2):3861-4287, nov./dez. 1990.
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DECRETO N? 99.905, DE 21 DE DEZEMBRO DE 1990
Abre aos Orçamentos da União, em favor da Presidência da República, crédito
suplementar no valor de Cr$245.323.000,OO,
para reforço de dotações consignadas no vigente orçamento.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição
que lhe confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e da autorização contida no art. I?, inciso I, da Lei n? 8.093, de 20 de novembro de 1990,
DECRETA:
Art. I? Fica aberto aos Orçamentos da União (Lei n?
7.999, de 31 de janeiro de 1990), em favor da Presidência da República, crédito suplementar no valor de Cr$245.323.000,00 (duzentos e quarenta e cinco milhões, trezentos e vinte e três mil
cruzeiros), para atender à programação indicada nos Anexos I e
II deste decreto.
Art. 2? Os recursos necessários à execução do disposto no
artigo anterior são provenientes do excesso de arrecadação das
receitas do Tesouro Nacional, nos termos do parágrafo único do
art. I? da Lei n? 8.093, de 20 de novembro de 1990.
Art. 3? Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 4? Revogam-se as disposições em contrário.
Brasília, 21 de dezembro de 1990; 169? da Independência e
102? da República.
FERNANDO COLLOR
Zélia M. Cardoso de Mello
Os anexos estão publicados no DO de 24.12.1990, págs. 25211/25212.

DECRETO N? 99.906, DE 21 DE DEZEMBRO DE 1990
Abre ao Orçamento Fiscal da União,
em favor da Presidência da República, crédito
suplementar
no
valor
de
CrSl09.314.000,OO, para reforço de dotações
consignadas no vigente orçamento.
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 182(6, t.2):3861-4287, nov./dez. 1990.
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o PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição
que lhe confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e tendo em
vista a autorização contida no art. 11, inciso I, alíneas b e d, da
Lei n? 7.999, de 31 de janeiro de 1990,
DECRETA:
Art. I? Fica aberto ao Orçamento Fiscal da União ILei n?
7.999, de 31 de janeiro de 1990), em favor da Presidência da República, crédito suplementar de Cr$109.314.000,00 (cento e nove
milhões, trezentos e quatorze mil cruzeiros), para atender à programação indicada no Anexo I deste decreto.
Art. 2? Os recursos necessários à execução do disposto no
artigo anterior decorrerão da anulação parcial das dotações indicadas no Anexo II deste decreto.
Art. 3? Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 4? Revogam-se as disposições em contrário.
Brasília, 21 de dezembro de 1990; 169? da Independência e
102? da República.
FERNANDO COLLOR
Zélia M. Cardoso de Mello
Os anexos estão publicados no DO de 24.12.1990, pág. 25212.

DECRETO N? 99.907, DE 21 DE DEZEMBRO DE 1990
Abre à Presidência da República, em
favor da Secretaria do Desenvolvimento
Regional, crédito suplementar no valor de
Cr$1.020. 928. 000,00, para reforço de dotações consignadas no vigente orçamento.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição
que lhe confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e da autorização contida no art. 11, inciso I, alíneas b e c, da Lei n? 7.999,
de 31 de janeiro de 1990, combinado com o art. 10 da Lei n?
8.083, de 19 de outubro de 1990,
CoL Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 182(6, t.2):3861·4287, nov.Zdez. 1990.
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DECRETA:
Art. 1? Fica aberto à Presidência da República, em favor
da Secretaria do Desenvolvimento Regional, crédito suplementar no valor de Cr$1.020.928.000,00 (um bilhão, vinte milhões,
novecentos e vinte e oito mil cruzeiros), para atender à programação indicada no Anexo I deste decreto.
Art. 2~ Os recursos necessários à execução do disposto no
artigo anterior decorrerão de anulação parcial das dotações indicadas no Anexo II deste decreto, no montante especificado.
Art. 3? Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 4? Revogam-se as disposicões em contrário.
Brasília, 21 de dezembro de 1990; 169? da Independência e
102? da República.
FERNANDO COLLOR
Zélia M. Cardoso de Mello
Os anexos estão publicados no DO de 24.12.1990, pág. 25213.

DECRETO N? 99.908, DE 21 DE DEZEMBRO DE 1990
Abre â Presidência da República, em
favor de diversas unidades orçamentárias.
crédito
suplementar
no
valor
de
Cr$1.346.579.000,OO, para reforço de dotações consignadas no vigente orçamento.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição
que lhe confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e da autorização contida no art. 11, inciso I, alínea d, da Lei n? 7.999, de 31
de janeiro de 1990, combinado com o art. 7?, inciso 11, da Lei n?
8.083, de 19 de outubro de 1990,
DECRETA:
Art. 1?

Fica aberto à Presidência da República, em favor

de diversas Unidades Orçamentárias, crédito suplementar no

valor de Cr$ 1.346.579.000,00 (um bilhão, trezentos e quarenta e
seis milhões, quinhentos e setenta e nove mil cruzeiros), para
Co!. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília. 182(6. t.2):3861-4287, nov.ldez. 1990.
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atender à programação indicada nos Anexos I e II deste decreto.
Art. 2? Os recursos necessários à execução do disposto no
artigo anterior decorrerão da incorporação do excesso de arrecadação de Recursos de Outras Fontes, na forma dos Anexos III,
IV e V deste decreto.
Art. 3? Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 4? Revogam-se as disposições em contrário.
Brasília, 21 de dezembro de 1990; 169? da Independência e
102? da República.
FERNANDO COLLOR
Zélia M. Cardoso de Mello
Os anexos estão publicados no DO de 24.12.1990, págs. 25213/25214.

DECRETO N? 99.909, DE 21 DE DEZEMBRO DE 1990
Abre ao Orçamento Fiscal da União,
em favor da Presidência da República, crédito especial no valor de CrS30. 000.000, 00,
para reforço de dotações consignadas no vígente orçamento.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição
que lhe confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e da autorização contida no art. I?, da Lei n? 8.125, de 19 de dezembro de
1990,
DECRETA:
Art. I? Fica aberto ao Orçamento Fiscal da União (Lei n?
7.999, de 31 de janeiro de 1990), em favor da Presidência da República - Fundo do EMFA, crédito especial no valor de
Cr$30.000.000,00 (trinta milhões de cruzeiros), para atender à
programação constante do Anexo I deste decreto.
Art. 2? Os recursos necessários à execução do disposto no
artigo anterior decorrerão de Saldos de Exercícios Anteriores,
nos termos do art. 2? da Lei n? 8.125, de 19 de dezembro de 1990,
e na forma do Anexo II deste decreto.
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 182(6, t.2):3861-4287, nov./dez. 1990.
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Art. 3?

Este decreto entra em vigor na data de sua publi-

cação.

Art. 4':" Revogam-se as disposições em contrário.
Brasília, 21 de dezembro de 1990; 169? da Independência e
102? da República.
FERNANDO COLLOR
Zélia M. Cardoso de Mello
Os anexos estão publicados no DO de 24.12.1990, pág. 25215.

DECRETO N? 99.910, DE 21 DE DEZEMBRO DE 1990
Abre aos Orçamentos da União, em favor da Presidência da República, crédito
especial no valor de Cr$148. 688. 000, 00, para
reforço de dotações consignadas no vigente
orçamento.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição
que lhe confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e da autorização contida no art. I? da Lei n? 8.109, de 10 de dezembro de
1990,
DECRETA:
Art. I? Fica aberto aos Orçamentos da União (Lei n?
7.999, de 31 de janeiro de 1990), em favor da Presidência da República, crédito especial no valor de Cr$148.688.000,00, (cento e
quarenta e oito milhões, seiscentos e oitenta e oito mil cruzeiros), para atender à programação indicada no Anexo I deste decreto.
Art. 2':" Os recursos necessários à execução do disposto no
artigo anterior decorrerão do cancelamento de dotações indicadas no anexo II deste decreto.
Art. 3? Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 182(6, t.2):3861-4287, nov./dez. 1990.
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Art. 4? Revogam-se as disposições em contrário.
Brasília, 21 de dezembro de 1990; 169? da Independência e
102? da República.
FERNANDO COLLOR
Zélia M. Cardoso de Mello
Os anexos estão publicados no DO de 24.12.1990, pág. 25215.

DECRETO N? 99.911, DE 21 DE DEZEMBRO DE 1990
Abre à Presidência da República, em
favor do Estado-Maior das Forças Armadas, crédito suplementar no valor de
Cr$1.531. 000, 00, para reforço de dotação
consignada no vigente orçamento.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição
que lhe confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e da autorização contida no art. 11, inciso I, alínea b, da Lei n? 7.999, de 31
de janeiro de 1990, observado o disposto no art. 10 da Lei n?
8.083, de 19 de outubro de 1990,
DECRETA:
Art. I? Fica aberto à Presidência da República, em favor
do Estado-Maior das Forças Armadas, crédito suplementar no
valor de Cr$1.531.000,00 (um milhão, quinhentos e trinta e um
mil cruzeiros), para atender à programação indicada no Anexo I
deste decreto.
Art. 2? Os recursos necessários à execução do disposto no
artigo anterior decorrerão da anulação parcial da dotação indicada no Anexo II deste decreto, no montante especificado.
Art. 3? Este decreto entra em vigor na data de sua publícação.

Art. 4? Revogam-se as disposições em contrário.
Brasília, 21 de dezembro de 1990; 169? da Independência e
102? da República.
FERNANDO COLLOR
Zélia M. Cardoso de Mello
Os anexos estão publicados no DO de 24.12.1990, pág. 25216.
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 182(6, t.2);3861-4287, nov.Zdea. 1990.
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DECRETO N? 99.912, DE 21 DE DEZEMBRO DE 1990
Abre à Presidência da República,
favor da Urénio do Brasil S.A., crédito
plementar no valor de Cr$73. 701.000,00,
ra reforço de dotações consignadas no
gente orçamento.

em
supavi-

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição
que lhe confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e tendo em
vista a autorização contida no art. 7?, inciso 11, da Lei n? 8.083,
de 19 de outubro de 1990,
DECRETA:
Art. 1? Fica aberto à Presidência da República, em favor
da Urânio do Brasil S.A., crédito suplementar no valor de
Cr$73.701.000,00 (setenta e três milhões, setecentos e um mil
cruzeiros), para atender à programação indicada no Anexo I

deste decreto.
Art. 2? Os recursos necessários à execução do disposto no
artigo anterior decorrerão da incorporação do excesso de arrecadação de Recursos Diretamente Arrecadados de Outras Fontes,
na forma do Anexo II deste decreto.
Art. 3? Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 4?

Revogam-se as disposições em contrário.

Brasília, 21 de dezembro de 1990; 169? da Independência e
102? da República.
FERNANDO COLLOR
Zélia M. Cardoso de Mello
Os anexos estão publicados no DO de 24.12.1990, pág. 25216.

DECRETO N? 99.913, DE 21 DE DEZEMBRO DE 1990
Abre à Presidência da República, em
favor do Fundo de Pesquisa e de Recursos
Naturais do Nordeste, crédito suplementar
no valor de Cr$212.872.000,OO, para reforço de dotações consignadas no vigente
orçamento.
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o PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição
que lhe confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e da autorização contida no art. 11, inciso I, alínea d, da Lei n? 7.999, de 31
de janeiro de 1990, combinado com o art. 7?, inciso lI, da Lei n?
8.083, de 19 de outubro de 1990,
DECRETA:
Art. 1? Fica aberto à Presidência da República, em favor
do Fundo de Pesquisa e de Recursos Naturais do Nordeste, crédito suplementar no valor de Cr$212.872.000,00 (duzentos e doze
milhões, oitocentos e setenta e dois mil cruzeiros), para atender
à programação indicada no Anexo I deste decreto.
Art. 2? Os recursos necessários à execução do disposto no
artigo anterior decorrerão da incorporação do excesso de arrecadação de Recursos de Outras Fontes, na forma do Anexo II deste decreto.
Art. 3? Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 4? Revogam-se as disposições em contrário.
Brasília, 21 de dezembro de 1990; 169? da Independência e
102? da República.
FERNANDO COLLOR
Zélia M. Cardoso de Mello
Os anexos estão publicados no DO de 24.12.1990, págs. 25216/25217.

DECRETO N? 99.914, DE 21 DE DEZEMBRO DE 1990
Abre ao Orçamento de Investimento
das Empresas Estatais, em favor de diversas empresas, crédito suplementar no valor
de Cr$102.207.330.000,OO para reforço de dotações consignadas no vigente orçamento.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição
que lhe confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e das autorizações contidas no art. 3?, incisos I e II, da Lei n? 8.084, de 23
de outubro de 1990, e no art. 6?, da Lei n? 8.118, de 14 de dezembro de 1990,
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DECRETA:
Art. 1? Fica aberto ao Orçamento de Investimento das
Empresas Estatais, em favor de diversas empresas, crédito suplementar no valor de CrS102.207.330.000,00 (cento e dois bilhões, duzentos e sete milhões, trezentos e trinta mil cruzeiros)
para atender à programação indicada no Quadro I dos anexos a
este decreto.
Art. 2? Os recursos necessários à execução do disposto no
artigo anterior decorrerão da anulação parcial de dotações e de
incorporações de recursos adicionais obtidos pelas empresas,
indicadas nos Quadros II e III, respectivamente.
Art. 3? Este decreto entra em vigor na data de sua publi-

cação.
Art. 4? Revogam-se as disposições em contrário.
Brasília, 21 de dezembro de 1990; 169? da Independência e
102? da República.
FE~NANDO COLLOR
Zélia M. Cardoso de Mello
Os quadros estão publicados no DO de 26.12.1990, págs. 25332/25359.

DECRETO N? 99.915, DE 24 DE DEZEMBRO DE 1990
Concede indulto, reduz penas e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição
que lhe confere o artigo 84, inciso XII, da Constituição, e considerando o advento do Natal,
DECRETA:
Art. 1? É concedido indulto aos condenados a penas privativas de liberdade não superiores a quatro anos, que cumprirem, com boa conduta prisional, até 25 de dezembro de 1990, um
terço da pena, se não reincidentes, ou metade, se reincidentes.
Art. 2? Ê igualmente concedido indulto aos condenados a
penas superiores a quatro anos que satisfaçam, até 25 de dezernbro de 1990, as condições de um dos itens seguintes:
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I - tenham completado sessenta e cinco anos, se homem,
ou sessenta, se mulher, desde que hajam cumprido um terço da
pena, se não reincidentes, ou metade, se reincidentes, e hajam
praticado os crimes com menos de vinte e um anos de idade;
II - sejam mães de filhos menores de quatorze anos, desde que, igualmente, hajam cumprido um terço da pena, se não
reincidentes, ou metade, se reincidentes;
III - encontrem-se em estado avançado de qualquer doença grave, de moléstia incurável ou contagiosa, assim diagnostícada por laudo médico oficial;
IV - tenham cumprido dois terços da pena se esta for inferior ou igual a doze anos, desde que hajam praticado o crime
com dezoito a vinte e um anos de idade.
Parágrafo único. No caso de moléstia incurável ou contagiosa, as autoridades dos Serviços de Saúde Pública deverão
ser imediatamente comunicadas da concessão do indulto, sob as
penas da lei.
Art. 3? Os condenados que, até 25 de dezembro de 1990,
hajam cumprido, no mínimo, um terço da pena, se não reincidentes, ou metade, se reincidentes, e não preencham os requisitos dos itens I, Il, III e IV do artigo anterior, terão reduzidas
suas penas privativas de liberdade, na seguinte forma:
I - pena superior a quatro e até oito anos, redução de
um terço para os não-reincidentes, e um quinto para os reincidentes.
II - pena superior a oito e até vinte anos, redução de um
quarto para os não-reincidentes, e um sexto para os reincidentes; e
lU - pena superior a vinte anos, redução de um décimo
para os não-reincidentes e de um vigésimo para os reincidentes,
desde que não-apenados por crimes previstos no artigo 5? deste
decreto.
Art. 4? O disposto nos artigos I?, 2? e 3? aplica-se ainda
que a sentença esteja em grau de recurso interposto pela defesa,
sem prejuízo do respectivo julgamento pela instância superior.
Parágrafo único. O recurso da acusação, a que se negar
provimento, não impedirá a concessão do benefício.
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Art. 5? Este decreto não beneficia:
I - os condenados que, embora solventes, hajam deixado
de reparar o dano causado pela infração penal:
II - os sentenciados por crimes definidos na Lei n?
8.072, (1) de 25 de julho de 1990:
III - 08 sentenciados por crimes tentados ou consumados:
referentes à prática do racismo;
b) cometidos por grupos armados, civis ou militares, contra
a ordem constitucional e o Estado Democrático;
c) de abuso de autoridade (Lei n? 4.898 (2 ) , de 9 de dezembro
de 1965);
d) de homicídio qualificado;
e) de roubo simples e qualificado, ressalvadas as hipóteses
previstas no artigo 2?, inciso I a IV, e no Artigo 3?;
f) de extorsão (Art. 158; § I? do Código Penal):
gl de corrupção de menores (Art. 218 do Código Penal);
h) de tráfico de mulheres (Art. 231 do Código Penal):
íl de seqüestro e cárcere privado (Art. 148 do Código Penal]:
jl de quadrilha ou bando (Art. 288 do Código Penal);
k) de sonegação fiscal (Lei n:' 4.729131, de 14 de julho de
1965); e
1) contra a economia popular (Lei n? 1.521 141, de 26 de dezembro de 1951).
Art. 6? Constituem requisitos para que o condenado obtenha indulto ou redução da pena;
I - não ter sido beneficiado por decretos anteriores de
indulto ou comutação:
a) nos dois anos anteriores, se não reincidentes;
b) nos quatro anos anteriores, se reincidentes;
a)

(1)

Coleção das Leis, Brasília, 182(4):2447, juL/ago. 1990.

(2) Coleção das Leis. Brasília, (5):56, juL/set. 1965.
(3) Coleção das Leis. Rio de Janeiro, (7):119, out.ldez. 1951.
(4) Coleção das Leis. Rio de Janeiro, (7):105, out.ldez. 1951.
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II - haver participado, nos limites de suas possibilidades
pessoais, do processo de ressocialização, quando realizado o
cumprimento da pena;
III - ter revelado, por sua conduta, condições pessoais favoráveis à permanência na comunidade, quando beneficiado por
suspensão condicional, cumprida, pelo menos, a metade do respectivo prazo, com exata observância das condições impostas e
das penas restritivas de direitos, se for o caso, desde que não
tenha havido agravamento das condições, prorrogação do prazo,
suspensão ou revogação do benefício;
IV - ter conduta reveladora de condições pessoais que assegurem a reinserção social, quando beneficiado pelo livramento condicional, cumpridos, pelo menos, dois quintos do respectivo prazo, com exata observância das condições impostas, sem
advertência ou agravamento das condições;
V - haver demonstrado comportamento satisfatório durante a execução da pena, bom desempenho no trabalho, quando este lhe for atribuído para prover a própria subsistência mediante trabalho honesto;
VI - evidenciar, especialmente se condenado por crime
doloso, cometido com violência ou grave ameaça à pessoa, condições pessoais que façam presumir que não mais voltará a delinqüir.
Art. 7? Este decreto não abrange nem afeta as penas restritivas de direitos, ou as de multa, aplicadas isolada ou cumulativamente.
Art. 8? Para efeito da aplicação do presente decreto,
somam-se as penas que correspondam a infrações diversas.
Art. 9? As autoridades que custodiarem os condenados encaminharão aos juízes de execução, até trinta dias após a publícação deste Decreto, relação dos presos que satisfaçam os requisitos necessários, prestando desde logo informações circunstanciadas sobre a vida prisional e a conduta de cada um, para
os fins do artigo 193 da Lei n:' 7.210<51, de 11 de julho de 1984, e
conseqüente parecer do Conselho Penitenciário.
Parágrafo único. A relação e as informações concernentes
aos condenados em gozo de suspensão condicional ou de Iivra(5) Coleção das Leis. Brasília (5):68, ju!./set. 1984.
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mento condicional deverão ser enviadas pela entidade incumbida da fiscalização do cumprimento das condições do beneficio
ou da observação cautelar e proteção do liberado e, na falta da
mesma, tais informações poderão ser supridas por outro documento idôneo.
Art. la. Os órgãos centrais da administração penitenciária
preencherão, até 31 de janeiro de 1991, quadro de acordo com o
modelo anexo, encaminhando-o ao Departamento de Assuntos
Penitenciários da Secretaria Nacional dos Direitos da Cidadanía e Justiça do Ministério da Justiça.
Art. 11. Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Brasília, 24 de dezembro de 1990; 169? da Independência e
102? da República.
FERNANDO COLLOR
Jarbas Passarinho

Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 182(6, t.2):3861·4287, nov./dez. 1990.

4198
ANEXO AO DECRETO N? 99.915, DE 24 DE DEZEMBRO
DE 1990
(Art. 10)
Beneficiados Pelos Artigos
Motivos Determinantes da Condenação

Mas

Fero

Mas

Fero

Mas

Crimes Contra a Pessoa
Homicídio simples
Homicídio privilegiado
Homicídio qualificado
Infanticídio

Lesões Corporais
Outros
Crimes Contra o Patrimônio
Roubo simples
Roubo qualificado
Furto simples

Furto qualificado
Estelionato
Outros

Crimes Contra os Costumes
Sedução
Outros

Crimes Contra a Fé Pública
Falsificação de Moedas

Outros
Outros Crimes
Contravenções
Total
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DECRETO N? 99.916, DE 24 DE DEZEMBRO DE 1990
Aprova a Estrutura Regimental do Ministério da Ação Social e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição
que lhe confere o art. 84, incisos IV e VI, da Constituição, e tendo em vista o disposto nos arts. 27, § 5?, e 57 da Lei n? 8.028 e
no art. 13 da Lei n? 8.029, ambas de 12 de abril de 1990,
DECRETA:
Art. I? Ficam aprovados a Estrutura Regimental, o Quadro Demonstrativo de Cargos em Comissão e Funções de Confiança e a Lotação Ideal do Ministério da Ação Social, constantes dos Anexos I a UI deste decreto.
Art. 2? Os regimentos internos do Ministério da Ação Social e das entidades vinculadas serão aprovados pelo Ministro e
publicados no Diário Oficiai da União.
Art. 3? Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 4? Revogam-se as disposições em contrário.
Brasília, 24 de dezembro de 1990; 169? da Independência e
102? da República.
FERNANDO COLLOR
Margarida Procópio
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ANEXO I
(Decreto n:' 99.916 de 24 de dezembro de 1990)
Aprova a Estrutura Regimental do Ministério da Ação Social e dá outras pro.
vidénciee.

Estrutura Regimental
Ministério da Ação Social
CAPÍTULO I
Da Natureza e Finalidade
Art. 1? O Ministério da Ação Social tem a seguinte área
de competência:
I
assistência social;
II
defesa civil;
III
politicas habitacionais e de saneamento;
IV
radicação de populações, ocupação do território e migrações internas.
CAPÍTULO II
Da Estrutura Regimental
Art. 2? O Ministério da Ação Social tem a seguinte estrutura regimental:
I - órgão de assistência direta e imediata ao Ministro de
Estado: Gabinete;
II - órgãos setoriais:
a) Consultoria J urídica;
b I Secretaria de Administração Geral;
cl Secretaria de Controle Interno;
III - órgãos singulares:
a) Secretaria Nacional da Habitação:
1. Departamento de Planejamento e Normas;
2. Departamento de Administração de Programas;
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b) Secretaria Nacional de Saneamento;
Departamento de Planejamento e Engenharia;
2. Departamento de Supervisão de Programas;
c) Secretaria Nacional da Promoção Social;
1. Departamento de Planejamento e Normas;
2. Departamento de Estudos e Desenvolvimento;
di Secretaria Especial de Defesa Civil:
1. Departamento de Planejamento;
2. Departamento de Operações;
3. Departamento Técnico;
e) Coordenadoria Nacional para Integração da Pessoa Portadora de Deficiência;
IV - unidades descentralizadas: Coordenações Regionais
de Programas;
V
órgão colegiado: Conselho Nacional de Serviço Social:
VI
entidades vinculadas:
a) Fundação Legião Brasileira de Assistência;
bl Fundação Centro Brasileiro para a Infância e Adolescência.
1.

CAPÍTULO

nr

Da Competência das Unidades
Seção I
Do órgão de Assistência Direta e
Imediata ao Ministro de Estado
Art. 3? Ao gabinete compete assistir ao Ministro de Estado em sua representação social e política, e incumbir-se do preparo e despacho do seu expediente pessoal, bem assim das atividades de comunicação social e assuntos parlamentares e, ainda, providenciar a publicação e divulgação das matérias de interesse do Ministério.
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Seção II
Dos Órgãos Setoriais
Art. 4? À Consultoria Jurídica, diretamente subordinada
ao Ministro de Estado, compete assessorá-lo em assuntos de natureza jurídica e, especialmente:
I - atender aos encargos de consultoria e assessoramento jurídicos aos órgãos do Ministério, bem assim realizar os demais serviços jurídicos que lhe sejam atribuídos;
II - examinar ordens e sentenças judiciais e orientar as
autoridades do Ministério quanto ao seu exato cumprimento ;
111 - cumprir e velar pelo cumprimento da orientação normativa emanada da Consultoria Geral da República;
IV - assistir ao Ministro de Estado no controle da legalidade dos atos da Administração, mediante:
a) o exame de antepropostas, anteprojetos, projetos e minutas de atos normativos de iniciativa do Ministério;
b) a elaboração de atos, quando isso lhe solicite o Ministro
de Estado;
c) a proposta de declaração de nulidade de ato administrativo praticado no âmbito do Ministério;
V - examinar minutas de edital de licitação, contratos,
acordos, convênios ou ajustes que devam ser assinados pelas
autoridades do Ministério;
VI - fornecer subsídios para defesa dos direitos e interesses da União e prestar informações ao Poder Judiciário, quando
solicitadas;
VII - coordenar as atividades jurídicas do Ministério e supervisionar as de suas entidades vinculadas.
Art. 5? À Secretaria de Administração Geral, órgão setorial dos Sistemas de Planejamento Federal, Modernização Administrativa, Orçamento, Programação Financeira, Pessoal Civil, Serviços Gerais e de Administração de Recursos de Informações e Informática, compete, no âmbito do Ministério:
I - assessorar o Secretário-Executivo na supervisão dos
órgãos subordinados;
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II

propor diretrizes para o planejamento da ação glo-

bal;
IH
coordenar as atividades de modernização e reforma
administrativa;
IV - executar as atividades referentes à administração de
material, obras, transportes, patrimônio, comunicações administrativas" serviços de informação e informática, recursos financeiros, orçamento, apoio administrativo e à conservação e
manutenção de imóveis públicos;
V - planejar, coordenar, orientar, avaliar e executar as
atividades de administração e desenvolvimento de recursos hu-

manos.
Art. 6? À Secretaria de Controle Interno, órgão setorial do
Sistema de Controle Interno, compete exercer, no âmbito do Ministério, as atribuições previstas no Decreto n? 93.874, de 23 de
dezembro de 1986.

Seção III
Dos Órgãos Singulares
Art. 7? À Secretaria Nacional da Habitação compete:
I - propor ao Ministro de Estado a Política Nacional de
Habitação e os programas e projetos do setor;
11 - promover a implementação da política, dos programas
e projetos habitacionais e avaliar seus resultados.
Art. 8? Ao Departamento de Planejamento e Normas compete:
I - elaborar e avaliar alternativas para a Política Nacional de Habitação, bem assim coordenar sua implementação;
11 - elaborar normas, rotinas e procedimentos necessários à implementação dos programas e projetos relativos à
Política Nacional de Habitação;
111 - promover estudos com vistas à obtenção de novas
fontes de recursos para o setor habitacional;
IV - propor as bases para a criação e operacionalização
de programas de erradicação de condições subumanas de moradia;
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v - promover, apoiar e divulgar estudos de desenvolvimento tecnológico de materiais de construção e de métodos
construtivos;
VI - propor critérios de análise e avaliação dos planos,
programas e projetos habitacionais;
VII - promover a estruturação de um sistema nacional de
dados e informações sobre habitação.
Art. 9?
compete:

Ao Departamento de Administração de Programas

I - supervisionar a execução dos programas e projetos
habitacionais, controlando a aplicação dos recursos financeiros;

11 - promover a execução de programas de treinamento e
assistência técnica, junto a entidades e órgãos estaduais e municipais executores dos programas habitacionais;

III - fornecer subsídios para a proposta do plano plurianual e do orçamento anual dos recursos destinados aos programas habitacionais;
IV - fornecer subsídios para a elaboração de normas, rotinas e procedimentos necessários à implantação dos projetos habitacionais;

V - participar de estudos e pesquisas na área de habitação social;
VI - incentivar a formação de pessoal especializado na
execução de programas e projetos habitacionais.

Art. 10. A Secretaria Nacional de Saneamento compete:
I - propor ao Ministro de Estado a Política Nacional de
Saneamento e os programas e projetos do setor;
II - promover a implementação da política, dos programas
e projetos de saneamento e avaliar seus resultados.
Art. 11.
compete:

Ao Departamento de Planejamento e Engenharia

I - propor diretrizes para a Política Nacional de Saneamento e parâmetros para a definição das prioridades de alocação de recursos;
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II - elaborar normas, rotinas e procedimentos necessários à implementação dos programas e projetos relativos à
política Nacional de Saneamento;
111 - promover estudos com vistas à obtenção de novas
fontes de recursos para saneamento;
IV - promover a estruturação de um sistema nacional de
dados e informações relativos a saneamento.
Art. 12. Ao Departamento de Supervisão de Programas
compete:
I - supervisionar a execução dos programas e projetos
de saneamento, controlando a aplicação dos recursos financeiros federais para saneamento;
II - avaliar os resultados dos programas e projetos de saneamento;
III - fornecer subsídios para a elaboração de normas, rotinas e procedimentos necessários à implementação dos projetos

de saneamento;
IV - incentivar a formação de pessoal para execução de
projetos de saneamento.
Art. 13. À Secretaria Nacional de Promoção Social compete:
I - propor ao Ministro de Estado a Política Nacional de
Promoção e Assistência Social e os programas e projetos da
área;
II - promover a implementação da política, dos programas e projetos de promoção e assistência social e avaliar seus
resultados;
IH - promover a realização de estudos e pesquisas de problemas sociais brasileiros de interesse da área de competência
da Secretaria;
IV - subsidiar a formulação da política de radicação de
populações, ocupação do território e migrações internas.
Art. 14. Ao Departamento de Planejamento e Normas
compete:
I - elaborar e avaliar alternativas para a política Nacional de Promoção e Assistência Social, bem assim para os programas e projetos da área;
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11 - estabelecer indicadores sócio-econômicos e de de~
sempenho programático para análise e avaliação de programas
sociais;
III - realizar estudos para a definição de prioridades na
alocação dos recursos destinados à Promoção e Assistência Social e proceder ao controle de sua aplicação;
IV - elaborar projetos com vistas à obtenção de recursos;
V - acompanhar e avaliar o desenvolvimento da Politica
Nacional de Promoção e Assistência Social;
VI - promover a implantação de um sistema nacional de
dados e informações relativas à Promoção e Assistência Social;
VII - elaborar e propor normas e procedimentos a serem
observados na implementação de programas e projetos de competência da Secretaria.
Art. 15. Ao Departamento de Estudos e Desenvolvimento
compete:
I
promover a realização de estudos e pesquisas;
11
promover intercâmbio técnico-científico;
IH
desenvolver projetos experimentais;
IV
apoiar os agentes de promoção e assistência social
nas iniciativas de desenvolvimento institucional e capacitação
de recursos humanos.
Art. 16. A Secretaria Especial de Defesa Civil compete assistir ao Ministro de Estado no planejamento e na promoção da
defesa permanente contra as calamidades públicas, integrando a
atuação dos órgãos e das entidades públicas e privadas, que
exerçam atividades de planejamento, coordenação e execução
das medidas de assistência às populações atingidas por fatores
anormais adversos, bem como de prevenção e recuperação de
danos, em situações de emergência ou calamidade pública.
Art. 17. Ao Departamento de Planejamento compete:
I - elaborar planos, programas e projetos de defesa civil e assistir aos organismos regionais, aos Estados, ao Distrito
Federal e aos Municípios na elaboração de planos e programas
setoriais, com vistas à sua harmonização;
II - elaborar e coordenar programas de treinamento de
recursos humanos em defesa civil;
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111 - detectar áreas críticas, promover estudos e propor
medidas regularizadoras;
IV - promover e coordenar estudos com vistas à previsão
de eventos emergenciais, mediante o intercâmbio com ínstituições técnico-científicas, objetivando o estabelecimento de normas e diretrizes de atuação no campo preventivo da defesa civil;
V - estabelecer critérios para reconhecimento de situações
de emergência Ou calamidade pública e propor normas técnicas
de atuação nas emergências;
VI - elaborar propostas orçamentárias para a defesa civil
e sugerir critérios quanto à aplicação dos recursos aprovados;
VII - elaborar e controlar convênios de cooperação financeira com os Estados, o Distrito Federal e os Municípios e demais órgãos públicos, no campo da defesa civil.
Art. 18. Ao Departamento de Operações compete:
I - promover o intercâmbio com organismos de defesa
civil dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, com
vistas à atuação conjunta nas emergências;

11 - promover e incentivar a criação e implementação de
Comissões Municipais de Defesa Civil;
111 - coordenar a execução de ações desenvolvidas por órgãos públicos no atendimento às emergências;
IV - coordenar a atuação dos organismos regionais e dos
demais órgãos integrantes do Sistema Nacional de Defesa Civil,
propondo normas técnico-operacionais de atuação nas emergências;
V - promover e cadastrar, nos diversos níveis de governo, os meios necessários ao atendimento de situações emergenciais;
VI - adotar medidas objetivando a otimização da atuação
das Comissões Municipais de Defesa Civil, com a cooperação
dos setores técnicos do Sistema Nacional.
Art. 19. Ao Departamento Técnico compete:
I - acompanhar as ações desenvolvidas pela Secretaria
nas suas diversas fases, no atendimento e prevenção de eventos
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emergenciais, de acordo com diretrizes e critérios técnicos estabelecidos;
11 - promover o acompanhamento físico-técnico de obras
e serviços decorrentes de convênios firmados com os Estados. o
Distrito Federal, os Municípios e órgãos públicos, para prevenção e recuperação de danos, emitindo parecer técnico;
lU - detectar áreas de risco, passíveis de eventos emergenciais, propondo subsídios técnicos para a elaboração de planos e programas corretivos, no campo da defesa civil;
IV - propiciar suporte técnico às Comissões Municipais
de Defesa Civil, objetivando a prevenção de emergências e a
melhoria da qualidade de vida comunitária;
V - promover e coordenar estudos técnicos especializados relativos a eventos emergenciais de alto risco, objetivando a
obtenção de subsídios para o estabelecimento de diretrizes técnicas de atuação, no campo preventivo da defesa civil;
VI - promover, coordenar e apoiar, em regime de cooperação, campanhas públicas de esclarecimento prévio sobre assuntos relativos à proteção da população nas emergências.
Art. 20. À Coordenadoria Nacional para Integração da
Pessoa Portadora de Deficiência compete:
I - coordenar as ações governamentais e medidas que
se refiram às pessoas portadoras de deficiência;
11 - elaborar os planos, programas e projetos subsumidos na Política Nacional para a Integração da Pessoa Portadora
de Deficiência, bem como propor as providências necessárias a
sua completa implantação e seu adequado desenvolvimento, inclusive as pertinentes a recursos e as de caráter legislativo;
UI - acompanhar e orientar a execução, pela Administração Pública Federal, dos planos, programas e projetos mencionados no inciso anterior;
IV - manifestar-se sobre a adequação à Política Nacional para Integração da Pessoa Portadora de Deficiência dos
projetos federais a ela conexos, antes da liberação dos recursos
respectivos;
V - manter, com os Estados, Municípios, Territórios, o
Distrito Federal, e o Ministério Público, estreito relacionamenCo!. Leis Rep. Fed. Brasil. Brasília, 182(6, t.2):3861-4287. nov./dez. 1990.
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to, objetivando a concorrência de ações destinadas à integração
social das pessoas portadoras de deficiência;
VI - provocar a iniciativa do Ministério Público, ministrando-lhe informações sobre fatos que constituam objeto da
ação civil de que trata a Lei n? 7.853, de 24 de outubro de 1989,
e indicando-lhe os elementos de convicção;
VII - emitir opinião sobre os acordos, contratos ou convênios firmados pelos demais órgãos da Administração Pública
Federal, no âmbito da Política Nacional para Integração da Pessoa Portadora de Deficiência;
VIII - promover e incentivar a divulgação e o debate das
questões concernentes à pessoa portadora de deficiência, visando à concientização da sociedade.
Parágrafo único. Na elaboração dos planos, programas e
projetos a seu cargo, deverá a coordenadoria recolher. sempre
que possível, a opinião das pessoas e entidades interessadas,
bem como considerar a necessidade de efetivo apoio aos entes
particulares voltados para a integração social das pessoas portadoras de deficiência.

Seção IV
Das Unidades Descentralizadas
Art. 21. As Coordenações Regionais de Programas compete acompanhar localmente a execução dos programas e projetos,
bem assim promover a articulação necessária com os órgãos e
as entidades estaduais e municipais.
Seção V

Do Órgão Colegiado
Art. 22. Ao Conselho Nacional de Serviço Social compete
deliberar e definir normas para efeito de concessão de subvenções às entidades de natureza social e assistencial, bem assim
averiguar e certificar a.&Jndição de entidade de fins filantrópicos.
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CAPÍTULO IV
Das Atribuições dos Dirigentes

Seção I

Do Secretário-Executivo
Art. 23. Ao Secretário-Executivo incumbe exercer a supervisão das Secretarias não subordinadas diretamente ao Ministro
de Estado, bem assim outras atribuições que lhe forem por este
cometidas.

Seção 11
Dos Secretários Nacionais, do Secretário Especial e
do Coordenador Nacional
Art. 24. Aos Secretários Nacionais, ao Secretário Especial
de Defesa Civil e ao Coordenador Nacional da Coordenadoria
Nacionai para Integração da Pessoa Portadora de Deficiência
incumbe planejar, dirigir, coordenar, orientar a execução. acompanhar e avaliar as atividades de suas respectivas unidades e
exercer outras atribuições que lhes forem cometidas em regimento interno.
Parágrafo único. Incumbe. ainda, aos Secretários Nacionais, ao Secretário Especial e ao Coordenador Nacional exercer
as atribuições que lhes forem expressamente delegadas, admitida a subdelegação a autoridade diretamente subordinada, especialmente a Diretores de Departamento.

Seção III
Dos Demais Dirigentes
Art. 25. Ao Chefe de Gabinete, ao Consultor Jurídico, ao
Secretário de Administração Geral, ao Secretário de Controle
Interno, aos Diretores, aos Coordenadores incumbe planejar, dirigir, coordenar e orientar a execução das atividades das respectivas unidades e exercer outras atribuições que lhes sejam co~
metidas.
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ANEXO II AO DECRETO N? 99.916,
DE 24 DE DEZEMBRO DE 1990
Ministério da Ação Social
a) Quadro Demonstrativo de
Cargos em Comissão e Funções de Confiança
Unidade

N? Cargos

Denominação

Funções

Cargo/Função

4
2

DAS/DI

Assessor de Ministro

102.3

Assessor de
Secretário-Executivo

102.3

Unidade de Direção
Intermediária

176

Chefe

nr

1

101.5
101.4
101.2
101.1
101.5
102.2
101.3

DivisãO

20
4

Serviço

3

Chefe
Chefe
Chefe
Chefe

1

Consultor Jurídico

2

Assessor
Coordenador

Gabinete
Assessoria

Consultoria Juridica
CoordenaçãO

Secretaria de Administração
Geral
CoordenaçãO Geral

Coordenação
Divisão
Serviço
Secretaria de Controle Interno
Coordenação
Divisão
Serviço

Secretaria Nacional da
Habitação

3
1
1
5
5
12
18
4

1
1
3
8
1
1
2

Gabinete
Divisão
Serviço

Departamento de Planejamento
e Normas
Coordenação Geral
Divisão
Serviço

Departamento de
Administração de Programas

1
1
1
1
2
2
4

1
1
2

Secretário
Assessor
Coordenador Geral
Assessor
Coordenador
Chefe
Chefe

Secretário
Assessor

101.5
102.2
101.4
102.1
101.3
101.2
101.1

Coordenador
Chefe
Chefe

101.5
102.2
101.3
101.2
101.1

Secretário Nacional
Assessor
Chefe
Chefe
Chefe

101.6
102.2
101.4
101.2
101.1

Diretor
Assessor
Coordenador Geral
Chefe
Chefe

101.5
102.1
101.4
101.2
101.1

Diretor
Assessor

101.5
102.1
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Unidade

Coordenação Geral
Divisão
Serviço

N? Cargos
Funções

Denominação
Cargo/Função

DAS/DI

1

Coordenador Geral
Chefe
Chefe

101.4
101.2
101.1

1
2
1
1
1

Secretário Nacional
Assessor
Chefe
Chefe
Chefe

101.6
102.2
101.4
101.2
101.1

1
2
2

Diretor
Assessor
Coordenador Geral
Chefe
Chefe

101.5
102.1
101.4
101.2
101.1

1

Diretor
Assessor
Coordenador Geral
Chefe
Chefe

101.5
102.1
101.4
101.2
101.1

1
2
1
1
1

Secretário Nacional
Assessor
Chefe
Chefe
Chefe

101.6
102.2
101.4
101.2
102.1

1
2
2
4
1

Diretor
Assessor
Coordenador Geral
Chefe
Chefe

101.5'
102.1
101.4
101.2
101.1

1
2
2

2

Diretor
Assessor
Coordenador Geral
Chefe
Chefe
Coordenador
Chefe
Chefe

101.5
102.1
101.4
101.2
101.1
101.3
101.2
101.1

1
2
1
1
1

Secretário Especial
Assessor
Chefe
Chefe
Chefe

101.6
102.2
101.4
101.2
101.1

2
4

Secretaria Nacional de

Saneamento
Gabinete
Divisão
Serviço

Departamento de Planejamento
e Engenharia

Coordenação Geral
Divisão
Serviço

Departamento de Supervisão
de Programas
Coordenação Geral
Divisão
Serviço

Secretaria Nacional da
Promoçêo Social
Gabinete
Divisão
Serviço
Departamento de Planejamento
e Normas
Coordenação Geral
Divisão
Serviço

Departamento de Estudos
e Desenvolvimento
Coordenação Geral
Divisão
Serviço
Coordenação
Divisão
Serviço

Secretaria Especial de
Defesa Civil
Gabinete
Divisão
Serviço

4

1
1
2
2
4

4

1
1
2
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Unidade

Departamento de Planejamento
DivisãO
Serviço
Departamento de Operações

DivisãO
Serviço

Departamento Técnico
Divisão
Serviço

Coordenadoria Nacional para
da Pessoa
Portadora de Deficiência

N? Cargos

Denominação
Cargo/Função

Funções

DAS/DI

Diretor
Assessor
Chefe
Chefe

101.5
102.1
101.2
101.1

101.5

1

Diretor
Assessor
Chefe
Chefe

1
1
2
1

Diretor
Assessor
Chefe
Chefe

101.5
102.1
101.2
101.1

1
1
2
4
1

Coordenador NacionaI
Chefe
Chefe

101.5
102.1
101.4
101.2
101.1

5
5
5
5

Coordenador Regional
Assessor
Chefe
Chefe

101.4
102.1
101.2
101.1

1
1
2

1
1
1
2

102.1
101.2
101.1

fntegraçi10

Coordenação Geral
Divisão
Serviço

Coordenaçilo Regional
de Programas
Divisão
Serviço

Assessor
Coordenador Geral
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Ministério da Ação Social
b) Quadro Resumo de Custo de Cargos/Funções
Quantidade de
Cargos/Funções

Código
Cargos/Funções

Valor Unitário
IEm Cr$)

Valor Total
IEm Cr$)
449.054,28
1.349.957,28
2.483.520,90
1.349.737,58
4.4B5.902,00
1.409.070,56

DAS(l)
101.6
101.5
101.4
101.3
101.2
101.1

4
14

112.263,57
96.425,52

30
19
75
29

82.784,03
71.038,82
59.545,36
48.588,64

102.3
102.2
102.1

6
12
26

71.038,82
59.545,36

426.232,92
714.544,32
1.263.304,64

48.588,64

13.911.324,48

Subtotal(l)

215

DI(2)

176

Subtotal(2)

176

1.878.967,20

Total

391

15.790.291,68

1.878.967,20

10.675,95

ANEXO IH DO DECRETO N? 99.916/90
Presidência da República (PR)
Secretaria da Administração Federal (SAF)
Quadro/Tabela de Lotação Ideal
1

Órgão ou Entidade: Ministério da Ação Social
Lotação
2 Denominação

3

Código

1 Fim :; Meio 6 Tot.

7 Item 7
IN 09/90

8

Lotação e Lotação
Cent.
Ideal
16+7)

Categorias Funcionais
Arquivista
Técnico de Arquivo
Artífice de Mecânica
Artífice de Eletricidade e Comunico
Artífice Carpint. e Marcenaria

AR-2301
AR-2302
ART-702
ART·703
ART-704

30
2

13
1

43
3

4

3
1
4

2
5

2

4
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3
3
4
9
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Lotação

Item?
2

Denominação

Artífice de Artes Gráficas
Auxiliar de Artífice
Artífice Confec. Roupas e Unif.
Professor de Ensino de 1? e 2? Graus
Auxiliar de Enfermagem
Agente de Serviços Complementares
Auxiliar de Laboratório
Auxiliar Opero Serviços Diversos
Agente de Atividades Agropecuárias
Agente de Serviços de Engenharia
Desenhista
Auxiliar em Assuntos Educacionais
Agente Telecom. e Eletricidade
Agente de Colocação
Agente Cinefotografia e Microf.
Técnico de Contabilidade
Agente de Mecanização de Apoio
Telefonista
Agente de Vigilância
Médico
Enfermeiro
Nutricionista
Psicólogo
Farmacêutico
Odoncólogo
Engenheiro Agrônomo
Engenheiro Florestal
Meteorologista
Engenheiro
Arquiteto
Geógrafo
Geólogo
Economista
Administrador
Contador
Estatístico
Técnico em Assuntos Educacionais
Sociólogo
Assistente Social
Técnico em Comunicação Social
Bibliotecário
Tradutor e Intérprete
Matemático
Técnico de Planejamento
Piloto Aviador
Analista de Sistemas
Programador
Operador de Computação
Perfurador- Digitador
Agente Administrativo

3

Código

ART·706
ART-709
AR'l'-710
M-402
NM·lOOl
NM·IOO4
NM-lOO5A

NM-lOO6
NM-lOO7
NM-1013
NM-I0l4
NM-I025
NM-Iü27
NM-IüSO
NM-I033
NM-I042

NM-I043
NM-I044
NM-I045
NS-90l
NS-904
NS-905
NS-907
NS-908
NS-909
NS-912
NS-913
NS-915
NS-916
NS-917
NS-919
NS-920
NS-922
NS-923
NS-924
NS-926
NS-927
NS-929
NS-930
NS-931
NS-932
NS-938
NS03006I
P-1501
PA-OlOO
PRO-1601
PRO-1602
PRO-1603
PRO-1604
SA-80l

4 Fim 5 Meio 6ToL
5
2
5
8
23
2
36

2

7

16

2
5
8
23
2
52

3
6
3
4
1
3
7
6
7
15
18
1

1
3

8
1
6
4
1
1
52
21
3
1
27
56
4
4
25
4
10
10
3
2
1
5
3

4

2
1
2
3
3
6

,

3
5
2
4
228

11
24
1

11
4
4
2

4
9
3
6
1
4
10
9
10
21
18
1
1
12
1
6
4
1
1
52
21
3
1
38
80
5
4
36
4
14
14
7
2
1
5

IN 09/90

2
2

2
6

3
1

1
1
2
1

4
7
3
6
325

Loteçao
Cent.

9

Lotação
Ideal
(6+7)
9
2
2
5
8
23
2
54
6
4
10
3
6
1
4
10
9
13
22
18
1
1
13
2
8
5
1
1
52
22

3
5

2
1
1
1

3
1
2
1
2
97

8

1
43
80
6
4
38
5
15
15
7
2
1
5
4
4
7

3
39

6
364
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Lotação
2

Denominação

Datilógrafo
Analista de Informações
Analista Sego Nac. e Mobilização
Assistente Jurídico
Procurador Autárquico
Motorista Oficiai
Agente de Portaria
Subtotal

3

Código

8A-802
81-1401
81-1402

SJ·ll02

sr-uoa

TP-1201
Tp·12D2

4

Fim
80
3
2
25
2
22
86

909

5

Meio 6 'I'ot.
33

'j Item7
lN 09/90

8

Lotação

9

Cento

Lotação
Ideal
(6+7)

113
3
2
35
2
31
123

10
10

120
4
2
39
2
41
133

309 1.218

119

1.337

5
9
3
1
3
15
1
11
2
4
7
6
1

4
1

9
10
3
1
5
21
1
15
2

10
9
37

7·
1
4

Categorias Profissionais
'I'éc. em Planejo e Operações
Auxiliar Administrativo

Motorista
Assistente Administrativo
Auxiliar em Serviços Diversos
Especialista de Nível Médio
Mecânico de Aeronave
Técnico de Nível Médio
Advogado

Coordenador
Especialista de Nível Superior
Técnico de Nível Superior
Técnico em Educação

5
6
2
1
2
11
1
8
1

3
1
1
4
3
1

4

7
4

2

1

Subtotal

53

Total Geral

962

15

2
6
4

4

8
7
1

68

19

87

324 1.286

138

1.424

DECRETO N? 99.917, DE 24 DE DEZEMBRO DE 1990
Abre ao Orçamento da Seguridade
Social, em favor do Ministério da Saúde, crédito suplementar no valor de
Cr$486.184.000,OO, para reforço de dotações
consignadas no vigente orçamento.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição
que lhe confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e da autorização contida no art. 7?, inciso IV e V, da Lei n? 8.083, de 19 de
outubro de 1990,
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DECRETA:
Art. I? Fica aberto ao Orçamento da Seguridade Social
(Lei n? 7.999, de 31 de janeiro de 1990), em favor do Ministério
da Saúde, crédito suplementar no valor de Cr$486.184.000,00
(quatrocentos e oitenta e seis milhões, cento e oitenta e quatro
mil cruzeiros), para atender à programação indicada no Anexo I
deste decreto.
Art. 2? Os recursos necessários à execução do disposto no
artigo anterior decorrerão da incorporação de Saldos de
Exercícios Anteriores, e da variação monetária e cambial das
operações de crédito contratadas, na forma do Anexo II deste
decreto.
Art. 3? Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 4? Revogam-se as disposições em contrário.
Brasilia, 24 de dezembro de 1990; 169? da Independência e
102? da República.
FERNANDO COLLOR
Zélia M. Cardoso de Mello
Os anexos estão publicados no DO de 26.12.1990. pág. 25365.

DECRETO N? 99.918, DE 24 DE DEZEMBRO DE 1990
Abre ao Orçamento Fiscal da União,
em favor do Encargos Financeiros da
União e de Operações Oficiais de Crédito, créditos adicionais no valor de
CrSl.169. 917. 963. 000, 00. para reforço de dotações consignadas no vigente orçamento.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição
que lhe confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e das autorizações contidas na Lei n? 8.118, de 14 de dezembro de 1990,
DECRETA:
Art. I? Fica aberto ao Orçamento Fiscal da União (Lei n?
7.999, de 31 de janeiro de 1990), em favor de Encargos Financeiros da União e de Operações Oficiais de Crédito, crédito supleCol. Leis Hep. Fed. Brasil, Brasília, 182(6, t.2):3861·4287, nov.ldez. 1990.

4218
mentar no valor de Cr$95.880.361.000,00 (noventa e cinco bilhões, oitocentos e oitenta milhões e trezentos e sessenta e um
mil cruzeiros), para atender à programação indicada nos Anexos I, II e III deste decreto.
Art. 2? Fica aberto ao Orçamento Fiscal da União (Lei n?
7.999, de 31 de janeiro de 1990),em favor de Encargos Financeiros da União e Operações Oficiais de Crédito, crédito especial
no valor de Cr$241.144.862.000,00 (duzentos e quarenta e um bilhões, cento e quarenta e quatro milhões e oitocentos e sessenta
e dois mil cruzeiros), para atender à programação indicada nos
Anexos IV e V deste decreto.
Art. 3? Os recursos necessários à execução do disposto
nos artigos anteriores são provenientes do excesso de arrecadação das receitas do Tesouro Nacional, nos termos do art. 3~ da
Lei n? 8.118, de 14 de dezembro de 1990.
Art. 4?

Fica aberto ao Orçamento Fiscal da União (Lei

n:' 7.999, de 31 de janeiro de 1990), em favor de Encargos Fi-

nanceiros da União, crédito suplementar no valor de
Cr$832.892.740.000,00 (oitocentos e trinta e dois bilhões, oitocentos e noventa e dois milhões e setecentos e quarenta mil cruzeiros), para atender à programação indicada no Anexo VI deste
decreto.

Art. 5? Os recursos necessários à execução do disposto no
art. 4? são provenientes do excesso de arrecadação das receitas
do Tesouro Nacional no valor de Cr$351.070.604.000,00 (trezentos e cinqüenta e um bilhões, setenta milhões e seiscentos e
quatro mil cruzeiros) e do cancelamento parcial das dotações indicadas no Anexo VII deste decreto.
Art. 6?
cação.

Este decreto entra em vigor na data de sua publi-

Art. 7? Revogam-se as disposições em contrário.
Brasília, 24 de dezembro de 1990; 169? da Independência e
102? da República.

FERNANDO COLLOR
Zélia M. Cardoso de Mello
Os anexos estão publicados no DO de 26.12.1990, pág. 25366.
CoI. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 182(6, t.2):3861·4287, nov.Zdea. 1990.
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DECRETO N? 99.919, DE 24 DE DEZEMBRO DE 1990
Abre aos Orçamentos da União, em favor de diversos órgãos, crédito suplementar
no valor de Cr$32. 746.479. 000,00. para reforço de dotações consignadas nos vigentes
orçamentos.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição
que lhe confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e da autorização contida nos arts. I? e 2? da Lei n? 8.093, de 20 de novembro de 1990,
DECRETA:
Art. I? Fica aberto aos Orçamentos da União, em favor
de diversos órgãos, crédito suplementar no valor de
Cr$32.746.479.000,00 (trinta e dois bilhões, setecentos e quarenta
e seis milhões, quatrocentos e setenta e nove mil cruzeiros), para atender à programação discriminada no Anexo I deste decreto.
Art. 2? Os recursos necessários à execução do disposto no
artigo anterior decorrerão do excesso de arrecadação das receitas do Tesouro Nacional, conforme o disposto no parágrafo único do art. I? e no art. 2? da Lei n? 8.093, de 20 de novembro de
1990.
Art. 3? Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 4? Revogam-se as disposições em contrário.
Brasilia, 24 de dezembro de 1990; 169? da Independência e
102? da República.
FERNANDO COLLOR
Zélia M. Cardoso de Mello

o anexo está publicado no DO

de 26.12.1990, pág , 25367.

DECRETO N? 99.920, DE 24 DE DEZEMBRO DE 1990
Abre aos Orçamentos da União, em
favor do Ministério da Infra-Estrutura, crédito suplementar no valor de
Cr$201.042.000,OO para reforço de dotações
consignadas no vigente orçamento.
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 182(6, t.2):3861-4287, nov./dez. 1990.
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o PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição
que lhe confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e das autorizações contidas no art. 11, inciso I, alínea b, da Lei n? 7.999,
de 31 de janeiro de 1990, e no art. 10 da Lei n? 8.083, de 19 de
outubro de 1990,
DECRETA:
Art. 1? Fica aberto aos Orçamentos da União, em favor do
Ministério da Infra-Estrutura, crédito suplementar no valor de
Cr$201.042.000,00 (duzentos e um milhões e quarenta e dois mil
cruzeiros), para atender à programação indicada no Anexo I
deste decreto.
Art. 2? Os recursos necessários à execução do disposto no
artigo anterior decorrerão da anulação parcial da dotação indicada no Anexo II deste decreto, no montante especificado.
Art. 3? Este decreto entra em vigor na data da sua publicação.
Art. 4? Revogam-se as disposições em contrário.
Brasília, 24 de dezembro de 1990; 169? da Independência e
102? da República.
FERNANDO COLLOR
Zélia M. Cardoso de Mello
Os anexos estão publicados no DO de 26.12.1990, págs. 25367/25368.

DECRETO N? 99.921, DE 24 DE DEZEMBRO DE 1990
Abre ao Ministério da Infra-Estrutura, em favor do Fundo da Marinha Mercante, crédito suplementar no valor de
Cr$33.493.196.000,OO, para reforço de dotações consignadas no vigente orçamento.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição
que lhe confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e das autorizações contidas no art. 11, inciso I, alínea d e e, da Lei n?
7.999, de 31 de janeiro de 1990, e no art. 7? incisos II e IV, da
Lei n? 8.083, de 19 de outubro de 1990,
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 182(6,

t.21:3861~4287.
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DECRETA:
Art. I? Fica aberto ao Ministério da Infra-Estrutura, em
favor do Fundo da Marinha Mercante, crédito suplementar no
valor de Cr$33.493.196.000,OO (trinta e três bilhões, quatrocentos
e noventa e três milhões, cento e noventa e seis mil cruzeiros),
para atender à programação indicada no Anexo I deste decreto.
Art. 2? Os recursos necessários à execução do disposto no
artigo anterior decorrerão da incorporação de Saldos de
Exercícios Anteriores, no valor de Cr$3.428.123.000,OO (três bilhões, quatrocentos e vinte e oito milhões, cento e vinte e três
mil cruzeiros), e do excesso de arrecadação de Recursos Diretamente Arrecadados de Outras Fontes, no montante de
Cr$30.065.073.000,OO (trinta bilhões, sessenta e cinco milhões e
setenta e três mil cruzeiros), na forma doAnexo II deste decreto.
Art. 3? Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 4? Revogam-se as disposições em contrário.
Brasilia, 24 de dezembro de 1990; 169? da Independência e
102? da República.
FERNANDO COLLOR
Zélia M. Cardoso de Mello
Os anexos estão publicados no DO de 26.12.1990, pág. 25368.

DECRETO N? 99.922, DE 24 DE DEZEMBRO DE 1990
Abre ao Orçamento Fiscal da Uníõo, em
favor de diversos órgãos, crédito suplementar no valor de Cr$154.000.000,OO, para re-

forço de doteçõee consignadas no vigente
orçamento.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição
que lhe confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e da autorização contida no art. 11, inciso I, alinea a, da Lei n? 7.999, de 31
de janeiro de 1990, combinado com o art. 10 da Lei n? 8.083, de 19
de outubro de 1990,
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 182(6, t.2):3861-4287, nov.zdee. 1990.
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DECRETA:
Art. I? Fica aberto ao Orçamento Fiscal da União (Lei n?
7.999, de 31 de janeiro de 1990), em favor de diversos órgãos, crédito suplementar no valor de CrllI54.000.000,00 Icento e cinqüenta
e quatro milhões de cruzeiros), para atender à programação indicada no Anexo I deste decreto.
Art. 2? Os recursos necessários à execução do disposto no
artigo anterior decorrerão de anulação parcial da dotação indicada no Anexo II deste decreto, no montante especificado.
Art. 3? Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 4? Revogam-se as disposições em contrário.
Brasília, 24 de dezembro de 1990; 169? da Independência e
102? da República.
FERNANDO COLLOR
Zélia M. Cardoso de Mello
Os anexos estão publicados no DO de 26.12.1990, pégs. 25368/25369.

DECRETO N? 99.923, DE 24 DE DEZEMBRO DE 1990
Abre ao Orçamento da Seguridade Social, em favor do Ministério do Trabalho e
da Previdência Social, crédito suplementar
no valor de Cr$148. 010. 000.00, para reforço de dotações consignadas no vigente
orçamento.

O PRESIDENTE DA REPUBLICA, no uso da atribuição
que lhe confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e da autorização contida no art. 11, inciso I, alíneas b e c, da Lei n? 7.999,
de 31 de janeiro de 1990, combinado com o art. 10 da Lei n?
8.083, de 19 de outubro de 1990,
DECRETA:
Art. I? Fica aberto ao Orçamento da Seguridade Social,
em favor do Ministério do Trabalho e da Previdência Social,
crédito suplementar no valor de Cr$148.010.000,00 (cento e quarenta e. oito milhões, e dez mil cruzeiros). para atender à programação indicada no Anexo I deste decreto.
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília. 182(6, t.2):3861-4287, nov./dez. 1990.
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Art. 2? Os recursos necessários à execução do disposto no
artigo anterior decorrerão da anulação parcial das dotações indicadas no Anexo II deste decreto, no montante especificado.
Art. 3? Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 4? Revogam-se as disposições em contrário.
Brasrlia, 24 de dezembro de 1990; 169? da Independência e
102? da República.
FERNANDO COLLOR
Zélia M. Cardoso de Mello
Os anexos estão publicados no DO de 26.12.1990, pég. 25369.

DECRETO N? 99.924, DE 24 DE DEZEMBRO DE 1990
Abre aos Orçamentos da União, em favor do Ministério da Economia, Fazenda e
Planejamento. crédito suplementar no valor
de Cr$1.339. 705.000,00, para reforço de dotações consignadas nos vigentes orçamentos.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição
que lhe confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e da autorização contida no art. 7?, inciso I, da Lei n? 8.083, de 19 de outubro de 1990,
DECRETA:
Art. I? Fica aberto aos Orçamentos da União (Lei n?
7.999, de 31 de janeiro de 1990), em favor do Ministério da Economia, Fazenda e Planejamento, crédito suplementar no valor
de 1.339.705.000,00 (um bilhão, trezentos e trinta e nove milhões,
setecentos e cinco mil cruzeiros), para atender à programação
indicada no Anexo I deste decreto.
Art. 2? Os recursos necessários à execução do disposto no
artigo anterior decorrerão da incorporação do excesso de arrecadação de Recursos Diretamente Arrecadados - Outras Fontes,
na forma do Anexo II deste decreto.
Art. 3? Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Cal. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 182(6, t.2):3861-4287, nov./dez. 1990.
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Art. 4? Revogam-se as disposições em contrário.
Brasília, 24 de dezembro de 1990; 169? da Independência e
102? da República.
FERNANDO COLLOR
Zélia M. Cardoso de Mello
Os anexos estão publicados no DO de 26.12.1990, págs. 25369/25370.

DECRETO N? 99.925, DE 24 DE DEZEMBRO DE 1990
Abre ao Orçamento Fiscal da União,
em favor do Ministério da Infra-Estru-

tura, crédito suplementar no valor de
Cr$65. 778. 000, 00, para reforço de dotações
consignadas no vigente orçamento.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição
que lhe confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e da autorização contida na Lei n? 8.120, de 17 de dezembro de 1990,
DECRETA:
Art. I? Fica aberto ao Orçamento Fiscal da União (Lei n?
7.999, de 31 de janeiro de 1990), em favor do Ministério da InfraEstrutura, crédito suplementar no valor de Cr$65.778.000,00
(sessenta e cinco milhões, setecentos e setenta e oito mil cruzeiros), para atender a programação indicada no Anexo I deste decreto.
Art. 2? Os recursos necessários à execução do disposto no
artigo anterior decorrerão do cancelamento de dotações indicadas no Anexo II deste decreto, e nos montantes especificados.
Art. 3? Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 4? Revogam-se as disposições em contrário.
Brasília, 24 de dezembro de 1990; 169? da Independência e
102? da República.
FERNANDO COLLOR
Zélia M. Cardoso de Mello
Os anexos estão publicados no DO de 26.12.1990. pág. 25370.
Cal. Leis Rep. Fed. Brasil. Brasília, 182(6, t.2):3861·4287, nov./dez. 1990.
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DECRETO N? 99.926, DE 24 DE DEZEMBRO DE 1990 (')
Abre aos Orçamentos da União, em favor do Ministério da Agricultura e Reforma
Agrária, créditos suplementares no valor de
Cr$23.876.000,OO, para reforço de dotações

consignadas nos vigentes orçamentos.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição
que lhe confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e da autorização contida no art. 11, inciso I, alinea b, da Lei n? 7.999, de 31
de janeiro de 1990, combinado com o art. 10 da Lei n? 8.083, de
19 de outubro de 1990,
DECRETA:
Art. I? Fica aberto ao Orçamento Fiscal da União (Lei n?
7.999, de 31 de janeiro de 1990), em favor do Ministério da Agricultura e Reforma Agrária, crédito suplementar no valor de
Cr$7.000,00 (sete mil cruzeiros), para atender à programação indicada no Anexo I deste decreto.
Art. 2? Fica aberto ao Orçamento da Seguridade Social da
União (Lei n? 7.999, de 31 de janeiro de 1990), em favor do Ministério da Agricultura e Reforma Agrária, crédito suplementar
no valor de Cr$23.869.000,00 (vinte e três milhões, oitocentos e
sessenta e nove mil cruzeiros), para atender à programação indicada no Anexo II deste decreto.
Art. 3? Os recursos necessários à execução do disposto no
artigo anterior decorrerão da anulação parcial das dotações indicadas nos Anexos III e IV deste decreto, nos montantes especificados.
Art. 4? Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 5? Revogam-se as disposições em contrário.
Brasília, 24 de dezembro de 1990; 169? da Independência e
102? da República.
FERNANDO COLLOR
Zélia M. Cardoso de Mello
Os anexos estão publicados' no DO de 26.12.1990, págs , 25370/25371.
(*) Retificado no DO de 27.11.1990 (pág. 4299 deste volume).
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DECRETO N? 99.927, DE 24 DE DEZEMBRO DE 1990
Abre ao Orçamento Fiscal da União,
em favor de Entidades em Extinção, Dissolução ou Privetizeçõo, crédito suplementar
no valor de Cr$4.598.000,OO, para reforço de
dotações consignadas no vigente orca-

mento.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição
que lhe confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e da autorização contida no art. 4? da Lei n? 8.083, de 19 de outubro de
1990,
DECRETA:
Art. I? Fica aberto ao Orçamento Fiscal da União (Lei n?
7.999, de 31 de janeiro de 1990), em favor de Entidades em Extinção, Dissolução ou Privatização, crédito suplementar no va-

lor de Cr$4.598.000,00 (quatro milhões, quinhentos e noventa e
oito mil cruzeiros), para atender à programação indicada no
Anexo I deste decreto.

Art. 2? Os recursos necessários à execução do disposto no
artigo anterior decorrerão do excesso de arrecadação das receitas do Tesouro Nacional, nos termos do art. 4? da Lei n? 8.083,
de 19 de outubro de 1990.
Art. 3? Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 4?

Revogam-se as disposições em contrário.

Brasília, 24 de dezembro de 1990; 169? da Independência e
102? da República.
FERNANDO COLLOR
Zélia M. Cardoso de Mello

o anexo está publicado no DO de

26.12.1990, pég. 25371.

DECRETO N? 99.928, DE 24 DE DEZEMBRO DE 1990
Abre ao Orçamento Fiscal da União,
favor do Ministério da Aeronáuticrédito suplementar no valor de
CrS2. 321.000. 000, 00, para reforço de dotação
consignada no vigente orçamento.

em
ca,
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o PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição
que lhe confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e da autorização contida no art. 7?, inciso I, da Lei n? 8.083, de 19 de outubro de 1990,
DECRETA:
Art. l? Fica aberto ao Orçamento Fiscal da União (Lei n?
7.999, de 31 de janeiro de 1990), em favor do Ministério da Aeronáutica - Fundo Aeroviário, crédito suplementar no valor de
Cr$2.321.000.000,00 (dois bilhões, trezentos e vinte e um milhões
de cruzeiros), para atender à programação indicada no Anexo I
deste decreto.
Art. 2? Os recursos necessários à execução do disposto no
artigo anterior decorrerão da incorporação do excesso de arrecadação de Recursos Diretamente Arrecadados do Tesouro Nacionai, na forma do Anexo II deste decreto.
Art. 3? Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 4? Revogam-se as disposições em contrário.
Brasília, 24 de dezembro de 1990; 169? da Independência e
102? da República.
FERNANDO COLLOR
Zélia M. Cardoso de Mello
Os anexos estão publicados no DO de 26.12.1990, pégs , 25371/25372.

DECRETO N? 99.929, DE 24 DE DEZEMBRO DE 1990
Abre ao Orçamento Fiscal da União,
favor do Ministério da Aeronáuticrédito
especial
no
valor de
Cr'5.647.395.000,OO, para reforço de dotações consignadas no vigente orçamento.

em
ca,

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição
que lhe confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e da autorização contida no art. 2? da Lei n? 8.121, de 17 de dezembro de
1990,
CoL Leis Rep. Ped. Brasil. Brasília. 182(6. t.2):3861-4287, nov.vdez. 1990.
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DECRETA:
Art. I? Fica aberto ao Orçamento Fiscal da União (Lei n?
7.999, de 31 de janeiro de 1990), em favor do Ministério da Aeronáutica ~ Fundo Aeronáutico, crédito especial no valor de
Cr$5.647.395.000,OO (cinco bilhões, seiscentos e quarenta e sete
milhões, trezentos e noventa e cinco mil cruzeiros), para atender
à programação indicada no Anexo I deste decreto.
Art. 2? Os recursos necessários à execução do disposto no
artigo anterior são provenientes do excesso de arrecadação de
Recursos Diretamente Arrecadados de Outras Fontes, Recursos
de Convênios e de Saldos de Exercícios Anteriores, nos termos
do art. 2? da Lei n? 8.121, de 17 de dezembro de 1990.
Art. 3? Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 4? Revogam-se as disposições em contrário.
Brasília, 24 de dezembro de 1990; 169? da Independência e
102? da República.
FERNANDO COLLOR
Zélia M. Cardoso de Mello

o anexo está publicado no DO de

26.12.1990. pégs , 25372/25373.

DECRETO N? 99.930, DE 24 DE DEZEMBRO DE 1990
Abre ao Orçamento da Seguridade. Social da União, em favor do Ministério
do Trabalho e da Previdência Social,
crédito
suplementar
no
valor
de
Cr$158.906.753.000,00, para reforço de dotações consignadas no vigente orçamento.

o PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição
que lhe confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e da autorização contida no art. 7?, inciso Il , da Lei n? 8.083, de 19 de outubro de 1990,
DECRETA:
Art. I? Fica aberto ao Orçamento da Seguridade Social da
União (Lei n? 7.999, de 31 de janeiro de 1990), em favor do MiCol. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 182(6, t.21:3861-4287, nov./dez. 1990.
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nistério do Trabalho e da Previdência Social, crédito suplementar no valor de Cr$158.906.753.000,00 (cento e cinqüenta e oito
bilhões, novecentos e seis milhões e setecentos e cinqüenta e
três mil cruzeiros), para atender à programação indicada nos
Anexos I e H deste decreto.
Art. 2~ Os recursos necessários à execuçâo do disposto no
artigo anterior decorrerão da incorporação do excesso de arrecadação de Recursos de Outras Fontes, na forma dos Anexos IH,
IV e V deste decreto.
Art. 3? Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 4? Revogam-se as disposições em contrário.
Brasília, 24 de dezembro de 1990; 169? da Independência e
102? da República.
FERNANDO COLLOR
Zélia M. Cardoso de Mello
Os anexos estão publicados no

no de

26.12.1990, pégs. 25373/25375.

DECRETO N? 99.931, DE 24 DE DEZEMBRO DE 1990
Abre ao Orçamento Fiscal da União,
em favor de diversos órgãos, créditos adicionais no valor de Cr$732.821.000,OO, para
reforço de dotações consignadas no vigente
orçamento.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição
que lhe confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e da autorização contida nos arts. I? e 2? da Lei n? 8.126, de 19 de dezembro de 1990,
DECRETA:
Art. I? Fica aberto ao Orçamento Fiscal da União (Lei n?
7.999, de 31 de janeiro de 1990), em favor de diversos órgãos,
crédito suplementar no valor de Cr$732.571.000,00 (setecentos e
trinta e dois milhões, quinhentos e setenta e um mil cruzeiros),
para atender à programação constante do Anexo I deste decreto.
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 182(6, t.2):3861-4287, nov./dez. 1990.
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Art. 2? Fica aberto ao Orçamento Fiscal da União (Lei n?
7.999, de 31 de janeiro de 1990), em favor do Ministério da Justiça, crédito especial no valor de Cr$250.000,00 (duzentos e cinqüenta mil cruzeiros), para atender à programação constante do
Anexo Il deste decreto.
Art. 3? Os recursos necessários à execução do disposto
nos artigos anteriores decorrerão da anulação parcial das dotações indicadas nos Anexos rII e IV deste decreto, nos montantes especificados.
Art. 4? Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 5? Revogam-se as disposições em contrário.
Brasília, 24 de dezembro de 1990; 169? da Independência e
102? da República.
FERNANDO COLLOR
Zélia M. Cardoso de Mello
Os anexos estão publicados no DO de 26.12.1990, págs . 25375/25377.

DECRETO N? 99.932, DE 24 DE DEZEMBRO DE 1990
Abre ao Orçamento Fiscal da União,
em favor de Operações Oficiais de Crédito, crédito suplementar no valor .de
CrS8.000.000.000,OO, para reforço de dotação
consignada no vigente orçamento.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição
que lhe confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e da autorização contida no art. 11, inciso I, alínea b, da Lei n? 7.999, de 31
de janeiro de 1990, combinado com o art. 10 da Lei n? 8.083, de
19 de outubro de 1990,
DECRETA:
Art. I? Fica aberto ao Orçamento Fiscal da União (Lei n?
7.999, de 31 de janeiro de 1990), em favor de Operações Oficiais
de Crédito - Recursos sob Supervisão do Ministério da Economia, Fazenda e Planejamento, crédito suplementar no valor de
Cr$8.000.000.000,OO (oito bilhões de cruzeiros), para atender à
programação indicada no Anexo I deste decreto.
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Art. 2? Os recursos necessários à execução do disposto no
artigo anterior são provenientes da anulação parcial da dotação
indicada no Anexo II deste decreto.
Art. 3? Este crédito refere-se ao remanejamento de recursos a nivel de grupo de despesa, não implicando em alteração
do valor total da subatividade.
Art. 4~ Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 5? Revogam-se as disposições em contrário.
Brasília, 24 de dezembro de 1990; 169~ da Independência e
102~ da República.
FERNANDO COLLOR
Zélia M. Cardoso de Mello
Os anexos estão publicados no DO de 26.12.1990, pág. 25377.

DECRETO

N~

99.933, DE 24 DE DEZEMBRO DE 1990
Abre ao Orçamento Fiscal da União,
em favor do Ministério do Trabalho e da
Previdência Social, crédito suplementar no
valor

de Cr$1.574.411.000,OO, para refor-

ço de dotações consignadas no vigente
orçamento.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição
que lhe confere o art. 84, inciso IV. da Constituição, e da autorização contida no art. Tl , inciso lII, da Lei n~ 7.999, de 31 de janeiro de 1990, combinado com o art. 7~, inciso V, e art. 10 da Lei
n? 8.083, de 19 de outubro de 1990,
DECRETA;
Art. 1~ Fica aberto ao Orçamento Fiscal da União (Lei
7.999, de 31 de janeiro de 1990), em favor do Ministério do Trabalho e da Previdência Social, crédito suplementar no valor de
Cr$1.574.411.000,00 (um bilhão, quinhentos e setenta e quatro
milhões, quatrocentos e onze mil cruzeiros), para atender à programação indicada nos Anexos I e II deste decreto.
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Art. 2? Os recursos necessários à execução do disposto no
artigo anterior decorrerão do ingresso de recursos provenientes
da variação monetária e cambial das operações de crédito contratadas e constantes da Lei n? 7.999, de 31 de janeiro de 1990,
firmadas entre a União e o Banco Internacional de Reconstrução e Desenvolvimento (BIRD).
Art. 3? Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 4? Revogam-se as disposições em contrário.
Brasília, 24 de dezembro de 1990; 169? da Independência e
102? da República.
FERNANDO COLLOR
Zélia M. Cardoso de Mello
Os anexos estão publicados no DO de 26.12.1990, págs. 25377/25378.

DECRETO N? 99.934, DE 24 DEZEMBRO DE 1990
Abre ao Orçamento Fiscal da União,
em favor do Ministério do Trabalho e da
Previdência Social, crédito suplementar no
valor

de Cr$1.50Q.OOO,OO, para reforço de do-

tações consignadas no vigente orçamento.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição
que lhe confere o art. 84, inciso IV, da Constituição; e da autorização contida no art. 11, inciso I, alínea b, da Lei n? 7.999, de 31
de janeiro de 1990,
DECRETA:
Art. I? Fica aberto ao Orçamento Fiscal da União, em favor do Ministério do Trabalho e da Previdência Social, crédito
suplementar no valor de Cr$1.500.000,00 (um milhão e quinhentos mil cruzeiros), para atender à programação indicada no Anexo I deste decreto.
Art. 2? Os recursos necessários à execução do disposto no
artigo anterior decorrerão de anulação parcial da dotação indicada no Anexo 11 deste decreto, no montante especificado.
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Art. 3?

Este decreto entra em vigor na data de sua publi-

cação.
Art. 4?

Revogam-se as disposições em contrário.
Brasília, 24 de dezembro de 1990; 169? da Independência e
102? da República.
FERNANDO COLLOR
Zélia M. Cardoso de Mello
Os anexos estão publicados no DO de 26.12.1990, pág. 25378.

DECRETO N? 99.935, DE 24 DE DEZEMBRO DE 1990
Abre ao Orçamento Fiscal da União,
em favor do Ministério da Educação,
crédito
suplementar
no
valor
de
Cr$664.433.000,OO, para reforço de dotações
consignadas no vigente orçamento.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição
que lhe confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e da autorização contida no art. 11, inciso IH, da Lei n? 7.999, de 31 de janeiro de 1990, combinado com o art. 7?, inciso V, e art. 10 da Lei
n? 8.083, de 19 de outubro de 1990,
DECRETA:
Art. I? Fica aberto ao Orçamento Fiscal da União (Lei n?
7.999, de 31 de janeiro de 1990), em favor do Ministério da Educação, crédito suplementar no valor de Cr$ 664.433.000,00 (seiscentos e sessenta e quatro milhões, quatrocentos e trinta e três
mil cruzeiros), para atender à programação indicada no Anexo I
deste decreto.
Art. 2? Os recursos necessários à execução do disposto no
artigo anterior decorrerão da incorporação de recursos provenientes de antecipação de cronograma de recebimento e de variação cambial sobre operações de crédito firmadas entre a
União e o Banco Internacional de Reconstrução e Desenvolvimento, na forma do Anexo H deste decreto.
Art. 3? Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
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Art. 4~ Revogam-se as disposiçôes em contrário.
Brasília, 24 de dezembro de 1990; 169? da Independência e
102? da República.
FERNANDO COLLOR
Zélia M. Cardoso de Mello
Os anexos estão publicados no DO de 26.12.1990. págs. 25378/25379.

DECRETO N? 99.936, DE 24 DE DEZEMBRO DE 1990
Abre ao Orçamento Fiscal da União,
em favor do Ministério da Agricultura e Reforma Agrária, crédito suplementar no valor de Cr$2.179.568.000,OO. para reforço de
dotações consignadas no vigente orçamento.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição
que lhe confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e da autorização contida no art. 7?, inciso V, da Lei n? 8.083, de 19 de outubro de 1990,
DECRETA:
Art. I? Fica aberto ao Orçamento Fiscal da União (Lei n?
7.999, de 31 de janeiro de 1990), em favor do Ministério da Agricultura e Reforma Agrária, crédito suplementar no valor de
Cr$2.179.568.000,00 (dois bilhões, cento e setenta e nove milhões,
quinhentos e sessenta e oito mil cruzeiros), para atender à programação indicada no Anexo I deste decreto.
Art. 2? Os recursos necessários à execução do disposto no
artigo anterior são provenientes de variação monetária e cambial das operações de crédito contratadas e constantes da Lei n?
7.999, de 31 de janeiro de 1990.
Art. 3? Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 4? Revogam-se as disposições em contrário.
Brasília, 24 de dezembro de 1990: 169? da Independência e
102? da República.
FERNANDO COLLOR
Zélia M. Cardoso de Mello

o anexo está publicado no DO de 26.12.1990,

pág. 25379.
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DECRETO N? 99.937, DE 24 DE DEZEMBRO DE 1990
Abre aos Orçamentos da União, em favor do Ministério da Educação, crédito suplementar no valor de Cr$ 6.960.000,00, para
reforço de dotações consignadas no vigente
orçamento.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição
que lhe confere o artigo 84, inciso IV, da Constituição, e da autorização contida no artigo 11, inciso I, alínea b, da Lei n? 7.999,
de 31 de janeiro de 1990, combinado com o art. 10 da Lei n?
8.083, de 19 de outubro de 1990,
DECRETA:
Art. I? Fica aberto aos Orçamentos da União, em favor do
Ministério da Educação, crédito suplementar no valor de
Cr$6.960.000,00 (seis milhões, novecentos e sessenta mil cruzeirosl, para atender à programação indicada no Anexo I deste decreto.
Art. 2? Os recursos necessários à execução do disposto no
artigo anterior decorrerão da anulação parcial das dotações indicadas no Anexo II deste decreto, no montante especificado.
Art. 3? Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 4? Revogam-se as disposições em contrário.
Brasília, 24 de dezembro de 1990; 169? da Independência e
102? da República.
FERNANDO COLLOR
Zélia M. Cardoso de Mello
Os anexos estão publicados no DO de 26.12.1990. pág. 25379.

DECRETO N? 99.938, DE 26 DE DEZEMBRO DE 1990
Abre ao Orçamento Fiscal da União,
em favor de Encargos Financeiros da União
e do Ministério da Economia, Fazenda e
Planejamento, créditos adicionais no valor
de CrS493.501.732.000,00, para reforço de
dotações consignadas -no vigente orçamento.
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o PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição
que lhe confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e da autorização contida nos arts. I?, 3? e 4?, da Lei n? 8.123, de 19 de dezembro de 1990,
DECRETA:
Art. I? Fica aberto ao Orçamento Fiscal da União (Lei n?
7.999, de 31 de janeiro de 1990), em favor de Encargos Financeiros da União - Recursos sob Supervisão do Ministério da Economia, Fazenda e Planejamento, créditos adicionais no montante de Cr$304.376.038.000,00 (trezentos e quatro bilhões, trezentos
e setenta e seis milhões, trinta e oito mil cruzeiros), a seguir
discriminados:
I - crédito especial de Cr$181.965.507.000,00 (cento e oitenta e um bilhões, novecentos e sessenta e cinco milhões, quinhentos e sete mil cruzeiros), destinado à aquisição de quotas
do Fundo Nacional de Desenvolvimento, conforme Anexo I deste decreto; e
II - crédito suplementar de Cr$122.410.531.000,OO (cento e
vinte e dois bilhões, quatrocentos e dez milhões, quinhentos e
trinta e um mil cruzeiros), destinado ao resgate de títulos de
responsabilidade do Tesouro Nacional junto ao Banco Central
do Brasil, conforme Anexo II deste decreto.
Art. 2? Os recursos necessários à execução do disposto 'no
artigo anterior são provenientes do excesso de arrecadação das
receitas do Tesouro Nacional, a teor do art. 2? da Lei n? 8.123,
de 19 de dezembro de 1990, sendo:
I - para o inciso I, gerados pela incorporação de parte do
Empréstimo Compulsório de que trata o Decreto-Lei n?
2.288/86, depositado junto ao Banco Central do Brasil; e
II - para o inciso H, gerados pelo resgate de Obrigações
do Fundo Nacional de Desenvolvimento janto ao Tesouro Nacional.
Art. 3? Fica aberto ao Orçamento Fiscal da União (Lei
n:' 7.999, de 31 de janeiro de 1990), em favor do Ministério da
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Economia, Fazenda e Planejamento - Fundo Nacional de
Desenvolvimento (FND), crédito especial no valor de
Cr$185.097.033.000,00 (cento e oitenta e cinco bilhões, noventa e
sete milhões, trinta e três mil cruzeiros), conforme Anexo IH
deste decreto, a seguir discriminado:
I - Cr$122.410.531.000,00 (cento e vinte e dois bilhões,
quatrocentos e dez milhões, quinhentos e trinta e um mil cruzeiros), destinados ao resgate de Obrigações do Fundo Nacional de
Desenvolvimento junto ao Tesouro Nacional;

II - Cr$59.554.976.000,00 (cinqüenta e nove bilhões, quinhentos e cinqüenta e quatro milhões, novecentos e setenta e
seis mil cruzeiros), para subscrição de debêntures da Centrais
Elétricas Brasileiras S.A. (Eletrobrás);
III - Cr$1.047.353.000,00 (um bilhão, quarenta e sete milhões, trezentos e cinqüenta e três mil cruzeiros) para subscrição de ações da Telecomunicações Brasileiras S.A. (Telebrás);

IV - Cr$834.173.000,00 (oitocentos e trinta e quatro milhões, cento e setenta e três mil cruzeiros) para financiamento a
pequenas e médias empresas; e
V - Cr$1.250.000.000,00 (um bilhão, duzentos e cinqüenta
milhões de cruzeiros) para aumento de capital de empresas que
fazem parte da carteira do Fundo Nacional de Desenvolvimento.

Art. 4? Fica aberto ao Orçamento Fiscal da União (Lei n?
7.999, de 31 de janeiro de 1990), em favor do Ministério da Economia, Fazenda e Planejamento - Fundo Nacional de Desenvolvimento, crédito suplementar no valor de Cr$4.028.661.000,00
(quatro bilhões, vinte e oito milhões, seiscentos e sessenta e um
mil cruzeiros), conforme Anexo IV deste decreto.
Art. 5? Os recursos necessários à execução da programação citada nos arts. 3? e 4? decorrerão da incorporação do excesso de arrecadação de Recursos Diretamente Arrecadados - Outras Fontes, a teor do art. 5? da Lei n? 8.123, de 19 de dezembro
de 1990, conforme discriminado no Anexo V deste decreto.

Art. 6?
cação.

Este decreto entra em vigor na data de sua publi-
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Art. 7? Revogam-se as disposições em contrário.
Brasília, 26 de dezembro de 1990: 169? da Independência e
102? da República.
FERNANDO COLLOR
Zélia M. Cardoso de Mello
Os anexos estão publicados no DO de 27.12.1990, pág. 25399.

DECRETO N? 99.939, DE 26 DE DEZEMBRO DE 1990
Abre ao Orçamento Fiscal da União,
em favor do Ministério da Educação, crédito especial no valor de Cr$83.071.000,OO, para reforço de dotações consignadas no vi·
gente orçamento.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição
que lhe confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e da autorização contida no art. I? da Lei n? 8.124, de 19 de dezembro de
1990,
DECRETA:
Art. I? Fica aberto ao Orçamento Fiscal da União (Lei n?
7.999, de 31 de janeiro de 1990), em favor do Ministério da Educação, crédito especial no valor de Cr$83.071.000,00 (oitenta e
três milhões e setenta e um mil cruzeiros), para atender à programação indicada no Anexo I deste decreto.
Art. 2? Os recursos necessários à execução do disposto no
artigo anterior decorrerão da incorporação de Saldos de
Exercícios anteriores de entidades da Administração Pública
Federal indireta, nos termos do art. 2? da Lei n? 8.124, de 19 de
dezembro de 1990, ena forma do Anexo II deste decreto.
Art. 3? Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 4? Revogam-se as disposições em contrário.
Brasilia, 26 de dezembro de 1990; 169? da Independência e
102? da República.
FERNANDO COLLOR
Zélia M. Cardoso de Mello
Os anexos estão publicados no DO de 27.12.1990, págs. 25400/25404.
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DECRETO N? 99.940. DE 26 DE DEZEMBRO DE 1990
Abre ao Orçamento da Seguridade Social. em favor dos Ministérios do Trabalho e
da Previdência Social e da Ação Social, créditos adicionais no valor de Cr$1.951.382.000,OO,
para reforço de dotações consignadas no
vigente orçamento.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição
que lhe confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e da autorização contida no art. 1?, incisos I e lI, da Lei n? 8.103, de 10 de
dezembro de 1990,
DECRETA:
Art. 1? Fica aberto ao Orçamento da Seguridade Social
(Lei n? 7.999, de 31 de janeiro de 1990), em favor dos Ministérios
do Trabalho e da Previdência Social e da Ação Social, créditos
adicionais no valor de Cr$1.951.382.000,OO (um bilhão, novecentos e cinqüenta e um milhões, trezentos e oitenta e dois mil cruzeiros). para o atendimento das despesas a seguir discriminadas:
I - Créditos suplementares no valor de Cr$1.345.451.000,OO
(um bilhão, trezentos e quarenta e cinco milhões, quatrocentos e
cinqüenta e um mil cruzeiros), para atender à programação indicada no Anexo I e detalhado no Anexo II deste decreto.
II - Créditos especiais no valor de Cr$605.931.000,00 (seiscentos e cinco milhões, novecentos e trinta e um mil cruzeiros).
para atender à programação indicada no Anexo III e detalhado
no Anexo IV deste decreto.
Art. 2? Os recursos necessários à execução do disposto no
artigo anterior, decorrerão do excesso de arrecadação das receitas vinculadas do Tesouro Nacional, no montante especificado.

Art. 3?
cação.

Este decreto entra em vigor na data de sua publi-
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Art. 4? Revogam-se as disposições em contrário.
Brasília, 26 de dezembro de 1990; 169? da Independência e
102? da República.
FERNANDO COLLOR
Zélia M. Cardoso de Mello
Os anexos estão publicados no DO de 27.12.1990, pégs. 25404/25405.

DECRETO N? 99.941, DE 26 DE DEZEMBRO DE 1990
Abre ao Orçamento da Seguridade
Social. em favor do Ministério da Saúde, crédito suplementar no valor de
Cr$73.326.000,OO, para reforço de doteçeo
consignada no vigente orçamento.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição
que lhe confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e da autorização contida no art. 7?, inciso IH, da Lei n? 8.083, de 19 de outubro de 1990,
DECRETA:
Art. I? Fica aberto ao Orçamento da Seguridade Social
(Lei n? 7.999, de 31 de janeiro de 1990), em favor do Ministério
da Saúde, crédito suplementar no valor de Cr$73.326.000,00, (setenta e três milhões, trezentos e vinte e seis mil cruzeiros), para
atender à programação indicada no Anexo I deste decreto.
Art. 2? Os recursos necessários à execução do disposto no
artigo anterior decorrerão da incorporação de recursos provenientes de convênio, firmado entre o Ministério da Saúde e o
Rotary Internacional.
Art. 3? Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 4? Revogam-se as disposições em contrário.
Brasília, 26 de dezembro de 1990; 169? da Independência e
102? da República.
FERNANDO COLLOR
Zélia M. Cardoso de Mello

o anexo está publicado no DO de

27.12.1990, pág. 25405.
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DECRETO N? 99.942, DE 26 DE DEZEMBRO DE 1990
Abre ao Orçamento Fiscal da União.
em favor de Operações Oficiais de Crédito,
crédito
suplementar
no
valor
de
CrS12.800.000.000,OO, para reforço de doteçôee consignadas no vigente orçamento.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição
que lhe confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e da autorização contida no art. 11, inciso I, alínea b, da Lei n? 7.999, de 31
de janeiro de 1990,
DECRETA:
Art. I? Fica aberto ao Orçamento Fiscal da União (Lei n ?
7.999, de 31 de janeiro de 1990), em favor de Operações Oficiais
de Crédito - Recursos sob Supervisão do Ministério da Economia, Fazenda e Planejamento, crédito suplementar no valor de
Cr$12.800.000.000,00 (doze bilhões e oitocentos milhões de cruzeiros), para atender à programação indicada no Anexo I deste
decreto.
Art. 2? Os recursos necessários à execução do disposto no
artigo anterior são provenientes da anulação parcial das dotações indicadas no Anexo II deste decreto.
Art. 3? Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 4? Revogam-se as disposições em contrário.
Brasília, 26 de dezembro de 1990; 169? da Independência e
102? da República.

FERNANDO COLLOR
Zélia M. Cardoso de Mello
Os anexos estão publicados no DO de 27.12.1990, pág. 25405.

DECRETO N? 99.943, DE 26 DE DEZEMBRO DE 1990
Abre aos Orçamentos da União, em favor do Ministério da Educação, crédito suplementar no valor de Cr$12.302.863.000,OO,
para reforço de dotações consignadas nos
vigentes orçamentos.
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o PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição
que lhe confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e da autorização contida no art. 7?, incisos II e IlI, da Lei n? 8.083, de 19
de outubro de 1990,
DECRETA:
Art. I? Fica aberto aos Orçamentos da União (Lei n?
7.999, de 31 de janeiro de 1990), em favor do Ministério da Educação, crédito suplementar no valor de Cr$12.302.863.000,00 (doze bilhões, trezentos e dois milhões, oitocentos e sessenta e três
mil cruzeiros), para atender à programação indicada no Anexo I
deste decreto.
Art. 2? Os recursos necessários à execução do disposto no
artigo anterior decorrerão da incorporação do excesso de arrecadação de receitas próprias, de convênios e de operação de crédito interna em moeda, na forma do Anexo II deste decreto.
Art. 3? Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 4? Revogam-se as disposições em contrário.
Brasília, 26 de dezembro de 1990; 169? da Independência e
102? da República.
FERNANDO COLLOR
Zélia M. Cardoso de Mello
Os anexos estão publicados no DO de 27.12.1990, págs. 25406/25422.

DECRETO N? 99.944, DE 26 DE DEZEMBRO DE 1990
Aprova o Estatuto da Companhia Nacional de Abastecimento (eNA).

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições
que lhe confere o art. 84, incisos IV e VI, da Constituição Federal, e tendo em vista o disposto no artigo 16, inciso Il, da Lei n?
8.029, de 12 de abril de 1990,
DECRETA:
Art. I? Fica aprovado o Estatuto da Companhia Nacional
de Abastecimento (CNA), empresa pública federal, constituída
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pela fusão das empresas públicas Companhia Brasileira de Alimentos (Cobal) , Companhia Brasileira de Armazenamento (Cibrazem) e Companhia de Financiamento da Produção (CFP)_
Parágrafo único. Os atos constitutivos da Companhia Nacional de Abastecimento serão arquivados na Junta Comercial
do Distrito Federal, independentemente de quaisquer outras
formalidades.
Art. 2~ Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 3~ Ficam revogados os Decretos n~s 87.868, de 25 de
novembro de 1982, e o 99.233, de 3 de maio de 1990, e demais
disposições em contrário.
Brasilia, 26 de dezembro de 1990; 169~ da Independência e
102~ da República.
FERNANDO COLLOR
Zélia M. Cardoso de Mello
COMPANHIA NACIONAL DE ABASTECIMENTO
Estatuto Social
CAPITULO I
Da Denominação, Duração, Sede e Foro

Art. 1~ A Companhia Nacional de Abastecimento (CNA)
empresa pública federal, dotada de personalidade juridica de direito privado, constituída mediante fusão das empresas Companhia Brasileira de Alimentos (Cobal), Companhia Brasileira de
Armazenamento (Cibrazem) e Companhia de Financiamento da
Produção (CFP), reger-se-á pelo presente estatuto social e pelas
disposições legais que lhe forem aplicáveis.
Parágrafo único. A CNA está vinculada ao Ministério da
Economia, Fazenda e Planejamento e sujeita à supervisão do
respectivo Ministro de Estado.
Art. 2~ A CNA tem sede e foro em Brasilia, Distrito Federal, e atuação em todo território nacional, podendo instalar,
manter e extinguir órgãos regionais locais e dependências, mediante deliberação da diretoria execut.iva.
Art. 3~ O prazo de duração da CNA é indeterminado.
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CAPÍTULO H
Dos Objetivos
Art.

4~

A CNA tem por objetivos:

I - garantir ao pequeno e médio produtor os preços
mínimos e a armazenagem para guarda e conservação. de seus
produtos;
11 - suprir carências alimentares em áreas desassistidas
ou não suficientemente atendidas pela iniciativa privada;
IH - fomentar o consumo dos produtos básicos e necessáfios à dieta alimentar das populações carentes;
IV - formar estoques reguladores e estratégicos, objetivando absorver excedentes e corrigir desequilíbrios decorrentes
de manobras especulativas;
V - participar da formulação de política agrícola; e
VI - fomentar, através de intercâmbio com universidades,
centros de pesquisas e organismos internacionais, a formação e
aperfeiçoamento de pessoal especializado em atividades relativas ao setor de abastecimento.
Art. 5~ Compete à CNA:
I - organizar e executar a Política Nacional de Abastecimento, como parte da política econômica para a agricultura,
definida pelo Ministério da Economia, Fazenda e Planejamento;
H - executar a Politica de Garantia de Preços Mínimos,
de que trata o Decreto-Lei n~ 79, de 19 de dezembro de 1966;
IH - gerir a Política Nacional de Abastecimento:
a) envolvendo a produção, a circulação e o atendimento das
necessidades sociais e nutricionais da população. harmonizando-as com o desenvolvimento regional e com o progresso
nacional equiparado aos padrões internacionais.
b) visando, através de instrumentos e regras de intervenção, a garantir a segurança social, absorvendo, quando necessário, excedentes, e corrigindo desequilíbrios decorrentes de desajustes dos mercados;
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c) servindo populações não suficientemente atendidas pelo
setor privado, de forma supletiva e em padrão de eficiência que
não iniba outras iniciativas;
d) induzindo melhorias no caráter da produção e da distribuição da renda, pela expansão da cadeia produtiva de alimentos, obedecendo aos princípios da economia de mercado;
e] fomentando o desenvolvimento da armazenagem que
atenda às necessidades dos pequenos e médios produtores;
IV - agir como elemento regulador de mercado, podendo:
a) comprar, vender, permutar, estocar e transportar gêneTOS alimentícios ·e produtos básicos de consumo;
b) importar e exportar produtos que atendam aos objetivos
da Política Nacional de Abastecimento social e produtivo, conforme as instruções do Ministério da Economia, Fazenda e Planejamento;
c) atuar provisoriamente como companhia de armazéns gerais, podendo operar rede de armazéns e silos e armazéns frigoríficos, até a conclusão do plano de desativação;
di formar e administrar os estoques estratégicos e reguladores governamentais;
V - elaborar seu planejamento estratégico em consonância com a Política Nacional de Abastecimento, formulada pelo
Ministério da Economia. Fazenda e Planejamento;
VI - subsidiar a formulação e execução da Política Nacional de Abastecimento, da Política de Garantia de Preços
Mínimos e demais políticas afins, através de:
a) promoção de estudos e pesquisas;
b) produção, coleta, sistematização e divulgação de informações gerenciais de apoio à tomada de decisões; e
VII - executar outras atividades compatíveis com seus objetivos, que lhes forem cometidas pelo Ministério da Economia,
Fazenda e Planejamento.

Art. 6?

Para a consecução de seus objetivos, a CNA pode-

rá:

I - firmar convênios, acordos e contratos, inclusive de
financiamento, com entidades de direito público ou privado;
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II - efetuar operações financeiras com estabelecimentos
de crédito, inclusive mediante garantia do Tesouro Nacional,
observada a legislação específica;
IH - emitir recibo de mercadoria, conhecimento de depósito, warrant e quaisquer outros documentos representativos das
mercadorias depositadas em seus armazéns, observada a legislação específica; e
IV - receber e dar destinação a doações, de acordo com os
objetivos da Companhia.

CAPÍTULO IH
Do Capital Social e das Ações
Art. 7? O capital social da CNA é de Cr$1.859.907.585,00
(um bilhão, oitocentos e cinqüenta e nove milhões, novecentos e
sete mil, quinhentos e oitenta e cinco cruzeiros), dividido em
1.859.907 (um milhão, oitocentos e cinqüenta e nove mil, novecentos e sete) ações ordinárias escriturais e sem valor nominal,
integralmente subscritas pela União Federal.
§ I? O capital da CNA poderá ser aumentado, por decreto
do Poder Executivo, mediante a capitalização de lucros, reservas e outros recursos que a União destinar a esse fim e. por deliberação do Conselho de Administração, para correção da expressão monetária do seu valor, através de incorporação da reserva correspondente.
§ 2? A totalidade das ações que compõem o capital da
CNA é de propriedade da União.
CAPÍTULO IV
Dos Recursos Financeiros
Art. 8? Constituem recursos financeiros destinados ao
cumprimento dos objetivos da CNA:
I - os consignados no Orçamento da União;
H - os de aplicação obrigatória pelos integrantes do Sistema Nacional de Crédito Rural, mediante determinação do
Conselho Monetário Nacional;
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III - os recursos derivados de operações de crédito, inclusive os provenientes de empréstimos e financiamentos de origem interna ou externa;
IV - os próprios, aplicados voluntariamente na Política
de Garantia de Preços Mínimos, pelos integrantes do Sistema
Nacionai de Crédito Rural; e
V - outros recursos que lhe forem destinados.
Art. 9? Constituem recursos financeiros destinados à administração da CNA:
I - a receita da prestação de serviços à União Federal
e a entidades públicas ou privadas, internas ou externas, mediante convênios, acordos, ajustes ou contratos;
II
as dotações consignadas no Orçamento da União;
111
os créditos de qualquer natureza, abertos em seu
favor;
IV - os recursos de capital, inclusive os resultantes da
conversão, em espécie, de bens e direitos;
V - a renda de bens patrimoniais;
VI - os recursos derivados de operações de crédito, inclusive os provenientes de empréstimos e financiamentos de origem interna ou externa, observadas as disposições legais específicas;
VII
as doações feitas à companhia; e
VIII - quaisquer outras rendas.

CAPÍTULO V
Do Conselho de Administração
Art. 10. O órgão de orientação superior da CNA é o Conselho de Administração, composto dos seguintes membros:
I - Secretário Nacional de Economia do Ministério da
Economia, Fazenda e Planejamento, que o presidirá;
II - Presidente da CNA, que substituirá o Presidente do
Conselho em seu impedimento;
III - Procurador-Geral da Fazenda Nacional; e
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IV -

Diretor do Departamento de Abastecimento e Preços

do Ministério da Economia, Fazenda e Planejamento.
§ I? A investidura dos membros do Conselho de Adminis-

tração far-se-á mediante assinatura de Termo de Posse, em livro
próprio.
§ 2? Em caso de ausência ou impedimento temporários, os
membros referidos nos incisos III e IV serão representados pelos respectivos substitutos.
Art. 11. Compete ao Conselho de Administração:
I
aprovar os planos e programas da CNA;
11
aprovar os orçamentos da campanhia;
IH
apreciar os relatórios e as informações sobre os resultados da CNA;

IV - aprovar os balanços- patrimoniais e as demais demonstrações financeiras e autorizar a criação de reservas de lucros, pronunciando-se sobre a incorporação dos resultados operacionais ao capital da CNA, para efeito de aumento do referido
capital, na forma do § I? do art. 7?;
V - deliberar sobre o aumento do capital da CNA, para
correção da expressão monetária do seu valor. mediante a capitalização da reserva resultante da correção monetária do capital
realizado;
VI - designar o Chefe da Auditoria, por proposta do
Presidente da CNA;
VII - homologar a escolha dos auditores externos;
VIII - autorizar a aquisição, a alienação, a doação e a
oneração de bens imóveis;
IX

conceder licença aos membros da diretoria executi-

va;
X
deliberar sobre quaisquer assuntos técnicos da
companhia que lhe forem submetidos; e
XI - dirimir dúvidas emergentes de eventuais omissões
deste estatuto.

Art. 12. O Conselho de Administração reunir-se-á, ordinariamente, uma vez em cada trimestre e, extraordinariamente,
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sempre que convocado pelo Presidente ou pela maioria de seus
membros.
§ 1? O Conselho de Administração reunir-se-á com a presença de, pelo menos, três de seus membros, sendo obrigatória
a presença do Presidente ou de seu substituto.
§ 2? As deliberações do conselho, tomadas por maioria
simples, serão registradas em atas, cabendo ao Presidente, além
do voto ordinário, o voto de qualidade.

CAPÍTULO VI
Da Diretoria Executiva
Art. 13. A CNA será administrada por uma diretoria executiva composta de Presidente, Diretor de Planejamento, Diretor de Operações, Diretor de Abastecimento, Diretor de Finanças e Diretor de Administração.
§ 1? O Presidente da CNA será nomeado pelo Presidente
da República e os Diretores nomeados pelo Ministro da Economia, Fazenda e Planejamento, devendo a escolha de todos os
membros recair em cidadão de comprovada experiência administrativa ou notório conhecimento das atividades desenvolvidas pela companhia.
§ 2? A nomeação do Presidente e dos Diretores será feita

ad nutum.
§ 3? Aplicam-se aos integrantes da diretoria os direitos e
vantagens atribuídos ao pessoal da CNA, mediante aprovação
do Ministro da Economia, Fazenda e Planejamento.
§ 4? A investidura dos membros da diretoria far-se-á mediante assinatura de Termos de Posse, em livro próprio.
Art. 14. Compete à diretoria executiva a organização, a
coordenação, o controle e a avaliação das atividades da companhia e, em especial:
I - fixar, observadas as diretrizes do Conselho de Administração, políticas, planos e programas;
11 - cumprir e fazer cumprir, no âmbito das suas atribuições, o estatuto social, as deliberações do Conselho de Administração, as normas da companhia e as recomendações do Conselho Fiscal;
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In - aprovar normas gerais para celebração de convôníos, ajustes, acordos e contratos, observada a legislação específica;
IV - aprovar critérios e normas operacionais e de administração;
V - aceitar fiança, aval e outras formas de garantia nas
transações comerciais;
VI - propor alterações estatutárias; e
VII - fazer publicar, no Diário Oficial da União, depois de
aprovado pelo Ministro da Economia, Fazenda e Planejamento:
a) o Regulamento de Licitação;
b) o Regulamento de Pessoal, com os direitos e deveres dos
empregados, o regime disciplinar e as normas sobre apuração
de responsabilidade;
c) o Quadro de Pessoal, com a indicação, em três colunas,
do total de empregos e os números de empregos providos e vagos, discriminados por carreira ou categoria, em 30 de junho e
31 de dezembro de cada ano; e
d) o plano de cargos e salários, benefícios, vantagens e
quaisquer outras parcelas que componham a retribuição de seus
empregados.
Art. 15. A diretoria executiva reunir-se-á, ordinariamente,
pelo menos, uma vez por mês, e, extraordinariamente, sempre
que convocada pelo Presidente ou pela maioria de seus membros.
§ I? A diretoria executiva reunir-se-á com a presença de,
pelo menos, quatro de seus membros, sendo obrigatória a presença do Presidente ou de seu substituto.
§ 2? As deliberações da diretoria executiva, tomadas por
maioria simples, serão registradas em atas, cabendo ao Presidente, além do voto ordinário, o voto de qualidade.
§ 3? Em caso de ausência ou impedimento temporário de
qualquer membro da diretoria, competirá ao Presidente designar o respectivo responsável pelo expediente.
Art. 16. São atribuições do Presidente da CNA:
I - dirigir, coordenar e controlar as atividades técnicas e
administrativas da CNA, praticando todos os atos inerentes à
respectiva gestão;
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II - representar a companhia, em Juízo ou fora dele, podendo delegar essa atribuição, em casos específicos, e, em nome
da entidade, constituir mandatários ou procurador;
IH
convocar e presidir as reuniões da diretoria executiva;
assinar, com o Diretor da área competente, acordos,
IV
convênios, contratos, ajustes e documentos similares;
V - encaminhar aos órgãos competentes os relatórios,
documentos e informações que devam ser apresentados, para
efeito de acompanhamento das atividades da CNA;
VI - admitir, promover, designar, licenciar, transferir.
remover, punir e dispensar empregados; e
VII - delegar competência.
Art. 17. São atribuições do Diretor de Planejamento; dirigir e supervisionar as atividades de planejamento, estudos, pesquisas e fornecimento de informações gerenciais, para apoio à
formulação e acompanhamento da execução da política de preços mínimos, da política nacional de abastecimento e de políticas afins; estabelecer normas técnicas da política de preços
mínimos; coordenar a elaboração da proposta orçamentária;
coordenar o acompanhamento e a análise econômica dos complexos agroindustriais; prestar apoio operacional à Secretaria
de Planejamento Estratégico da Companhia.
Art. 18. São atribuições do Diretor de Operações: dirigir e
supervisionar as atividades de guarda, remoção, movimentação
e controle dos estoques em geral; coordenar os serviços de manutenção dos armazéns da companhia; coordenar as ações para
a formação dos estoques estratégicos, reguladores e dos destinados a atender aos programas especiais, além dos produtos amparados pela Política de Garantia de Preços Mínimos.
Art. 19. São atribuições do Diretor de Abastecimento; dirigir e supervisionar as atividades correlacionadas com as compras, a operacionalização e o atendimento de programas sociais,
bem como as vendas em geral, inclusive em bolsas de mercadorias; coordenar as ações de controle de qualidade e de classificação dos produtos a serem adquiridos pela CNA; coordenar os
procedimentos de fiscalização inerentes às condições e técnicas
das unidades armazenadoras próprias ou contratadas para a
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prestação de serviços, sondagens e. acompanhamentos conjunturais, com vistas aos estudos das tendências de produção e de
mercados.
Art. 20. São atribuições do Diretor de Finanças: dirigir e
supervisionar as atividades de finanças, contabilidade, execução e acompanhamento orçamentário; assinar. juntamente com
o Presidente, documentos específicos da área financeira.
Art. 21. São atribuições do Diretor de Administração: dirigir e supervisionar as atividades de administração de pessoal,
desenvolvimento organizacional, serviços gerais. material, patrimônio e informática.
CAPITULO VII
Do Conselho Fiscal
Art. 22. O Conselho Fiscal será constituido de três membros efetivos e respectivos suplentes, nomeados pelo Ministro
da Economia, Fazenda e Planejamento. com mandato de um
ano, admitida uma recondução, por igual período.
§ I? O membro do Conselho Fiscal, que houver sido reconduzido, só poderá voltar a fazer parte do conselho depois de decorrido, pelo menos, um ano do término de seu último mandato.
§ 2? A investidura dos membros do Conselho Fiscal e a
eleição do seu Presidente far-se-ão mediante registro na ata da
primeira reunião de que participarem.
§ 3? O prazo de mandato contar-se-á a partir da investidura.
§ 4? Findo o mandato, o membro do Conselho Fiscal permanecerá no exercício da função até a investidura do novo titular.
§ 5? Na hipótese de recondução, o prazo de novo mandato
contar-se-á a partir do término do mandato anterior.
§ 6? O Conselho Fiscal reunir-se-á, pelo menos, uma vez
por mês.
Art. 23. Compete ao Conselho Fiscal:
I - fiscalizar os atos dos administradores e verificar o
cumprimento dos seus deveres legais e estatutários;
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II - opinar sobre o relatório anual da administração, fazendo constar do seu parecer as informações complementares
que julgar necessárias ou úteis;
IH - opinar sobre as propostas dos órgãos da administração, relativas à modificação do capital social, emissão de debêntures, planos de investimento ou orçamentos de capital, distribuição de dividendos, transformação, incorporação, fusão ou cisão;

IV· - denunciar aos órgãos de administração os erros,
fraudes ou crimes que descobrirem, e sugerir providências úteis
à companhia;
V - analisar, ao menos, trimestralmente, o balancete e
demais demonstrações financeiras elaboradas periodicamente
pela companhia;
VI - examinar as demonstrações financeiras do exercício
social e sobre elas opinar; e
VII - examinar e emitir parecer sobre alienação ou oneração de bens imóveis patrimoniais da CNA.
CAPÍTULO VIII
Da Auditoria Interna
e do Planejamento Estratégico
Art. 24. A CNA disporá de auditoria interna, vinculada ao
Presidente do Conselho de Administração, com os encargos e
atribuições fixados na legislação pertinente, cujo titular será escolhido dentre empregados da empresa, por proposta da diretoria executiva, aprovada pelo Conselho de Administração.
Art. 25. A CNA terá uma secretaria especial, vinculada à
Presidência, com atribuições de propor o planejamento estratégico da companhia.
CAPÍTULO IX
Do Exercício Social e das Demonstrações Financeiras
Art. 26. O exercício social corresponderá ao ano civil.
Art. 27. Para todos os efeitos legais, a CNA elaborará as
demonstrações financeiras em 31 de dezembro de cada ano.
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Art. 28. Do resultado apurado no exercicio social serão,
após a formação da reserva legal, feitas as seguintes provisões,
cujos montantes a diretoria executiva fixará, obedecidos os limites da legislação específica:
I
provisão para riscos eventuais;
11
provisão para encargos e despesas a efetuar;
lU
provisão para incentivo às atividades agropecuárias;
IV
Fundo para Deprecíação do Ativo.
Parágrafo único. Observado o disposto neste artigo, o remanescente do resultado será recolhido ao Tesouro Nacional até
trinta dias após a data em que forem aprovadas, pelo Conselho
de Administração, as demonstrações financeiras do exercício
social.

CAPÍTULO X
Da Organização Interna e do Pessoal
Art. 29. Aplica-se ao pessoal da CNA o regime jurídico estabelecído pela legislação trabalhista.
§ l? O ingresso do pessoal far-se-á mediante concurso público de provas ou de provas e títulos, observadas as normas
específicas da companhia.
§ 2? Os cargos de titular das unidades estruturais da CNA
serão privativos de empregados integrantes do quadro de pessoal da companhia, excetuando-se as unidades de assessoramento das diretorias e as subordinadas diretamente ao Presidente.
§ 3? Os membros do Conselho de Administração, da diretoria executiva, do Conselho Fiscal e os empregados da CNA,
ao assumirem suas funções, prestarão declaração de bens,
anualmente renovada, sendo facultado à diretoria executiva eximir desta exigência as categorias funcionais cujas atividades e
rendas não justifiquem o exercício deste controle.
CAPÍTULO XI
Das Disposições Gerais e Transitórias
Art. 30. O quadro de pessoal da CNA será formado por
empregados oriundos das empresas Companhia Brasileira de
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Alimentos (Cobal), Companhia Brasileira de Armazenamento
(Cibrazem), e Companhia de Financiamento da Produção (CFPl,
e os admitidos na forma do artigo 29, deste estatuto, devendo o
seu quantitativo ser ajustado e limitado ao estritamente necessário ao desempenho das atividades da companhia.
Art. 31. Não poderão participar da Administração da
CNA:
I - os impedidos por lei;
II - os que causarem prejuízos à CNA ou tenham causado às empresas sucedidas; e
IH - os administradores de empresas em mora com a
CNA.
Art. 32. As atividades técnicas e administrativas da CNA,
bem como a estrutura organizacional e as atribuições de suas
diretorias e unidades administrativas serão discriminadas em
regimento interno, aprovado pelo Ministro da Economia, Fazenda e Planejamento.
Art. 33. A execução do programa de desmobilização de
bens não vinculados às atividades operacionais da CNA obedecerá ao Decreto n? 97.161, de 6 de dezembro de 1988.

DECRETO N? 99.945, DE 26 DE DEZEMBRO DE 1990
Abre ao Orçamento Fiscal da União,
em favor de Entidades em Extinção, Dissolução ou Privatização, crédito suplementar
no valor

de Cr$531.874.000,OO, para refor-

ço de dotações consignadas no vigente
orçamento.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição
que lhe confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e da autorização contida nos arts. 4? e 7?, inciso lI, da Lei n? 8.083, de 19
de outubro de 1990,
DECRETA:
Art. I? Fica aberto ao Orçamento Fiscal da União, em favor de Entidades em Extinção, Dissolução ou Privatização, crédito suplementar no valor de Cr$531.874.000,00 (quinhentos e
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trinta e um milhões, oitocentos e setenta e quatro mil cruzeiros), sendo Cr$401.611.000,OO (quatrocentos e um milhões, seiscentos e onze mil cruzeiros), em conformidade com a programação constante do Anexo I, e Cr$ 130.263.000,00 (cento e trinta
milhões, duzentos e sessenta e três mil cruzeiros), para atender
à programação discriminada no Anexo II deste decreto.
Art. 2? Os recursos necessários à execução do disposto no
artigo anterior decorrerão do excesso de arrecadação das receitas do Tesouro Nacional, nos termos do art. 4? da Lei n? 8.083,
de 19 de outubro de 1990 e do excesso de arrecadação dos Recursos Diretamente Arrecadados - Outras Fontes, na forma do
Anexo III deste Decreto.
Art. 3? Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 4? Revogam-se as disposições em contrário.
Brasília, 26 de dezembro de 1990; 169? da Independência e
102? da República.
FERNANDO COLLOR
Zélia M. Cardoso de Mello
Os anexos estão publicados no DO de 27.12.1990, pág. 25426.

DECRETO N? 99.946, DE 26 DE DEZEMBRO DE 1990
Abre ao orçamento da Seguridade Social, em favor dos Ministérios da
Saúde, e do Trabalho e da Previdência So·
cial, crédito suplementar no valor de
Cr$6.714.553.000,00. para reforço de dotações consignadas no vigente orçamento.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição
que lhe confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e da autorização contida no art. Ll , inciso I, alinea b, da Lei n? 7.999, de 31
de janeiro de 1990, combinado com o art. 10 da Lei n? 8.083, de
19 de outubro de 1990,
DECRETA:
Art. I? Fica aberto ao Orçamento da Seguridade Social
(Lei n? 7.999, de 31 de janeiro de 1990), em favor dos Ministérios
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da Saúde, e do Trabalho e da Previdência Social, crédito suplementar no valor de Cr$6.714.553.000,00 (seis bilhões, setecentos
e quatorze milhões, quinhentos e cinqüenta e três mil cruzeiros), para atender à programação indicada no Anexo I deste decreto.
Art. 2~ Os recursos necessários à execução do disposto no
artigo anterior decorrerão de anulação parcial de dotações orçamentárias indicadas no Anexo II deste decreto.
Art. 3? Este decréto entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 4?

Revogam-se as disposições em contrário.
Brasilia, 26 de dezembro de 1990; 169? da Independência e
102? da República.
FERNANDO COLLOR
Zélia M. Cardoso de Mello
Os anexos estão publicados no DO de 27.12.1990, págs. 25426/25427.

DECRETO N? 99.947, DE 26 DE DEZEMBRO DE 1990
Abre ao Orçamento da Seguridade
Social, em favor do Ministério da Saúde, crédito suplementar no valor de
Cr$5.791.338.000,00, para reforço de dotações consignadas no vigente orçamento.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição
que lhe confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e da autorização contida no art. 7?, inciso lI, da Lei n? 8.083, de 19 de outubro de 1990,
DECRETA:
Art. I? Fica aberto ao Orçamento da Seguridade Social
(Lei n? 7.999, de 31 de janeiro de 1990), em favor do Ministério
da Saúde, crédito suplementar no valor de Cr$5.791.338.000,00
(cinco bilhões, setecentos e noventa e um milhões, trezentos e
trinta e oito mil cruzeiros), para atender à programação indicada no Anexo I deste decreto.
Art. 2? Os recursos necessários à execução do disposto no
artigo anterior decorrerão de incorporação de excesso de arrecaCcl. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 182(6, t.2):3861-4287, nov.ldez. 1990.
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dação de Recursos Diretamente Arrecadados - Outras Fontes,
na forma do Anexo II deste decreto.
Art. 3? Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 4~ Revogam-se as disposições em contrário.
Brasília, 26 de dezembro de 1990; 169? da Independência e
102? da República.
FERNANDO COLLOR
Zélia M. Cardoso de Mello
Os anexos estão publicados no DO de 27.12.1990, págs , 25427/25428.

DECRETO N? 99.948, DE 26 DE DEZEMBRO DE 1990
Abre ao Orçamento de Investimento
das Empresas Estatais. em favor de diversas empresas, crédito adicional no valor de
Cr$15.559.767.000,00, para os fins que
especifica.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição
que lhe confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e das autorizações contidas nas Leis nvs 8.083, de 19 de outubro de 1990, e
8.118, de 14 de dezembro de 1990,
DECRETA:
Art. I? Ficam abertos ao Orçamento de Investimento das
Empresas Estatais, em favor de diversas empresas, crédito especial no valor de Cr$524.381.000,00 (quinhentos e vinte e quatro
milhões, trezentos e oitenta e um mil cruzeiros), e crédito suplementar no valor de Cr$15.035.386.000,00 (quinze bilhões, trinta e
cinco milhões, trezentos e oitenta e seis mil cruzeiros), para
atender à programação indicada no Quadro I em anexo a este
decreto.
Art. 2? Os recursos necessários à execução do disposto no
artigo anterior' são provenientes de anulação parcial de dotações
e do excesso de arrecadação de receitas do Tesouro Nacional,
nos termos das Leis nf s 8.083, de 19 de outubro de 1990, e 8.118,
de 14 de dezembro de 1990, indicados nos Quadros II e lII, respectivamente.
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 182(6, t.2):3861-4287, nov./dez. 1990.
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Art. 3? Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 4? Revogam-se as disposições em contrário.
Brasília, 26 de dezembro de 1990; 169? da Independência e
102? da República.
FERNANDO COLLOR
Zélia M. Cardoso de Mello
Os anexos estão publicados no DO de 27.12.1990, págs. 25428/25434.

DECRETO N? 99.949, DE 26 DE DEZEMBRO DE 1990
Abre ao Orçamento da Seguridade
Social, em favor do Ministério da Saúcrédito adicional no
valor de
de,
Cr$2.236.745.000,00, para reforço de dotações consignadas no vigente orçamento.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição
que lhe confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e da autorização contida no art. I?, incisos I e H, da Lei n? 8.122, de 19 de
dezembro de 1990,
DECRETA:
Art. I? Fica aberto ao Orçamento da Seguridade Social
(Lei n? 7.999, de 31 de janeiro de 19901, em favor do Ministério
da Saúde, crédito suplementar no valor de Cr$2.211.745.000,00
(dois bilhões, duzentos e onze milhões, setecentos e quarenta e
cinco mil cruzeiros), para atender à programação indicada no
Anexo I deste decreto.
Art. 2? Os recursos necessários à execução do disposto no
artigo anterior decorrerão de anulação parcial de dotações e do
excesso de arrecadação das Receitas Diretamente Arrecadadas,
indicados nos Anexos II e III deste decreto, no montante especificado.
Art. 3? Fica aberto ao Orçamento da Seguridade Social
(Lei n? 7.999, de 31 de janeiro de 1990), em favor do Ministério
da Saúde, crédito especial no valor de Cr$25.000.000,00 (vinte e
cinco milhões de cruzeiros), para atender à programação indicada no Anexo I deste decreto.
CoL Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 182(6, t.2):3861-4287, nov.ldez. 1990.
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Art. 4? Os recursos necessários à execução do disposto no
artigo anterior decorrerão de convênios com órgãos federais.
conforme indicado no Anexo IV deste Decreto.
Art. 5? Este decreto entra em vigor na data de sua publícação.

Art. 6? Revogam-se as disposições em contrário.
Brasília, 26 de dezembro de 1990; 169? da Independência e
102? da República.
FERNANDO COLLOR
Zélia M. Cardoso de Mello
Os anexos estão publicados no DO de 27.12.1990, págs. 25434/25436.

DECRETO N? 99.950, DE 26 DE DEZEMBRO DE 1990
Abre ao Orçamento da Seguridade
Social, em favor dos Ministérios da Saú~
de, e do Trabalho e da Previdência Social, crédito suplementar no valor de
Cr$731.901.000,OO, para reforço de dotações

consignadas no vigente orçamento.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição
que lhe confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e da autorização contida no art. 11, inciso I, alíneas b, c e d, da Lei n:'
7.999, de 31 de janeiro de 1990, combinado com o art. 10 da Lei
n? 8.083, de 19 de outubro de 1990,
DECRETA;
Art. I? Fica aberto ao Orçamento da Seguridade Social
(Lei n? 7.999, de 31 de janeiro de 1990), em favor dos Ministérios
da Saúde, e do Trabalho e da Previdência Social, crédito suplementar no valor de Cr$731.901.000,00 (setecentos e trinta e um
milhões, novecentos e um mil cruzeiros), para-atender programação indicada no Anexo I, e detalhada no Anexo III deste decreto.
Art. 2? Os recursos necessários à execução do disposto no
artigo anterior decorrerão da anulação parcial das dotações indicadas no Anexo H, no montante especificado, e detalhado no
Anexo IV deste decreto.
à
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Art. 3? Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 4? Revogam-se as disposições em contrário.
Brasília, 26 de dezembro de 1990; 169? da Independência e
102? da República.
FERNANDO COLLOR
Zélia M. Cardoso de Mello
Os anexos estão publicados no DO de 27.12.1990. pégs. 25436/25437.

DECRETO N? 99.951, DE 28 DE DEZEMBRO DE 1990
Dá nova redação ao art. 7'.' do Decreto
n? 97.314(1}. de 20 de dezembro de 1988.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições
que lhe confere o art. 84, incisos IV e VI, da Constituição, e tendo em vista o disposto no art. 13, § 6?, do Ato das Disposições
Constitucionais transitórias e na Lei Complementar n? 31, de 11
de outubro de 1977,
DECRETA:
Art. I? O art. 7? do Decreto n? 97.314, de 20 de dezembro
de 1988, passa a vigorar com a seguinte redação:
«Art. 7? A comissão deverá dar cumprimento às suas
finalidades até 15 de março de 1991, apresentando relatório
circunstanciado e conclusivo das suas atívidades.»

Art. 2?
cação.

Este decreto entra em vigor na data de sua publi-

Brasília, 28 de dezembro de 1990; 169? da Independência e
102? da República.
FERNANDO COLLOR
Jarbas Passarinho
(1) Coleção das Leis. Brasília, (8):648, out.ldez. 1988.
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DECRETO

N~

99.952, DE 28 DE DEZEMBRO DE 1990.
Institui, na Secretaria da Ciência e Tecnologia da Presidência da República, Comissão Permanente de Apoio à Capacitação
Tecnológica da Indústria.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições
que lhe confere o art. 84, incisos IV e VI, da Constituição,
DECRETA:
Art. 1~ Fica instituída, no âmbito da Secretaria da Ciência e Tecnologia da Presidência da República, Comissão Permanente de Apoio à Capacitação Tecnológica da Indústria, com o
objetivo de coordenar as ações voltadas para o desenvolvimento
tecnológico da indústria.
Art. 2~ Cabe à comissão:
I - coordenar e divulgar as ações de apoio à capacitação
tecnológica da indústria;
11 - assegurar o cumprimento das prioridades estabelecidas pela Política Industrial e de Comércio Exterior;
IH - integrar as ações das agências financeiras;
IV - orientar, estabelecer metas, coordenar e avaliar a implementação das ações de apoio à capacitação tecnológica da indústria, observando a autonomia de gestão das entidades participantes;
V - articular com os governos estaduais e municipais a
junção de esforços no apoio à capacitação tecnológica da indústria, observadas as diretrizes da Política Industrial e de Comércio Exterior.
Parágrafo único. A comissão observará as diretrizes, modelo institucional, modalidades e instrumentos de apoio à capacitação tecnológica da indústria, aprovados pela Portaria Interministerial n~ 538, de 13 de setembro de 1990.
Art. 3~ A comissão será presidida pelo Diretor do Departamento de Tecnologia da Secretaria da Ciência e Tecnologia da
Presidência da República e composta de representantes dos seguintes órgãos e entidades:
I - Secretaria-Geral da Presidência da República;
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 182(6, t.2):3861·4287, nov./dez. 1990.
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II - Secretaria Nacional de Economia do Ministério da
Economia, Fazenda e Planejamento;
III - Secretaria Nacional de Planejamento do Ministério
da Economia, Fazenda e Planejamento;
IV - Secretaria Nacional de Educação Tecnológica do
Ministério da Educação;
V - Secretaria Nacional de Educação Superior do Ministério da Educação;
VI - Secretaria de Assuntos Estratégicos da Presidência
da República;
VII
Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea):
VIII
Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INpI);

IX
Instituto Nacional de Metrologia, Normalização e
Qualidade Industrial (Inmetro);
X - Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico
e Tecnológico (CNPq);
XI - Financiadora de Estudos e Projetos (Finep);
XII - Banco Nacional do Desenvolvimento Econômico e
Social (BNDES);
XIII - BB - Banco de Investimento S.A.;
XIV - Banco do Nordeste do Brasil S.A.;
XV - Banco da Amazônia S.A.
Parágrafo único. Os representantes serão indicados pelos
dirigentes dos respectivos órgãos e entidades.
Art. 4? Mediante proposta da comissão, poderão ser instituídas subcomissões para orientar, estabelecer metas e avaliar
as ações de apoio à capacitação tecnológica da indústria.
Art. 5? A comissão será instalada no prazo de vinte dias.
Art. 6? Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 7? Revogam-se as disposições em contrário.
Brasília, 28 de dezembro de 1990; 169? da Independência e
102? da República.
FERNANDO COLLOR
Jarbas Passarinho
Colo Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 182(6, t.2):3861-4287, nov./dez. 1990.

4264
DECRETO N? 99.953, DE 28 DE DEZEMBRO DE 1990
Dispõe sobre a organização e o funcio·
namento do Conselho Nacional de Ciência e
Tecnologia da Secretaria da Ciência e Tecnologia da Presidência da República e dá
outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições
que lhe confere o art. 84, incisos IV e VI, da Constituição,
DECRETA:
Art. 1? O Conselho Nacional de Ciência e Tecnologia
(CCT) é constituído por quinze membros sendo:
I - O Secretário da Ciência e Tecnologia da Presidência
da República, como Presidente;
II - um representante de cada um dos órgãos abaixo relacionados, indicado pelo respectivo titular:
a) Ministério das Relações Exteriores;
b) Ministério da Educação;
c) Ministério da Saúde;
d) Ministério da Economia, Fazenda e Planejamento;
e) Ministério da Agricultura e Reforma Agrária;
f) Ministério da Infra-Estrutura;
g) Estado-Maior das Forças Armadas;
III - um representante dos Secretários Estaduais de Ciência e Tecnologia, indicado pelo Fórum Nacional de Secretários
de Estado para Assuntos de Ciência e Tecnologia;
IV - seis representantes das comunidades científica. tecnológica e empresarial, designados pelo Presidente da República a partir de listas tríplices apresentadas pelo Secretário da
Ciência e Tecnologia, mediante indicação de entidades não'
governamentais de âmbito nacional pertinentes às comunidades
mencionadas.
§ 1? Os membros relacionados nos incisos II e III serão
designados pelo Presidente da República e terão suplentes indicados e designados na forma dos respectivos titulares.
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§ 2? O mandato dos membros mencionados no inciso IV
terá duração de três anos, extinguindo-se, em qualquer hipótese, com o mandato do Presidente da República que os houver
designado.
§ 3? Para elaboração das listas tríplices mencionadas no
inciso IV deste artigo, a SCT/PR fará publicar edital, com praZO de quinze dias, para que as associações e entidades de classe
apresentem suas indicações.
Art. 2? O CCT estabelecerá vinculações funcionais com
outros conselhos e comissões governamentais cujas atribuições
sejam relacionadas com as suas, para prover ou receber os elementos de informação e juízo, articular objetivos e instrumentos, conjugar esforços e encadear ações, conforme requerido.
Art. 3? A SCT IPR desempenhará todas as funções executivas e de apoio necessárias ao funcionamento do CCT e ao
cumprimento de suas resoluções, com a assistência de seus órgãos e entidades supervisionadas, estabelecendo-se, para isso,
os mecanismos e procedimentos adequados.
Art. 4? O CCT somente se reunirá com o quorum de oito
conselheiros, sendo pelo menos quatro deles dentre os mencionados nos incisos I e 11 do art. I?
Art. 5? O CCT aprovará seu regimento interno, dispondo
sobre seu funcionamento e demais matérias de sua competência.
Art. 6? Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 7? Revogam-se as disposições em contrário.
Brasília, 28 de dezembro de 1990; 169? da Independência e
102? da República.
FERNANDO COLLOR

Jarbas Passarinho
DECRETO N? 99.954, DE 28 DE DEZEMBRO DE 1990
Abre aos Orçamentos da União, em favor do Ministério do Trabalho e da Previdência Social, créditos adicionais no valor
de Cr$471.990.195.000,OO, para reforço de
dotações consignadas nos vigentes orçamentos.
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o PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição
que confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e da autorização contida nos arts. 1? e 2? da Lei n? 8.118, de 14 de dezembro
de 1990,
DECRETA:
Art. 1? Ficam abertos aos Orçamentos da União (Lei n?
7.999, de 31 de janeiro de 1990), em favor do Ministério do Trabalho e da Previdência Social, créditos adicionais no valor de
Cr$471.990.195.000,00 (quatrocentos e setenta e um bilhões, novecentos e noventa milhões, cento e noventa e cinco mil cruzeiros), para o atendimento de despesas, a seguir discriminadas:
I - créditos suplementares no valor de Cr$335.374.195.000,OO
(trezentos e trinta e cinco bilhões, trezentos e setenta e quatro
milhões, cento e noventa e cinco mil cruzeiros), para atender à
programação indicada nos anexos deste Decreto, sendo:
a) Cr$523.360.000,00 (quinhentos e vinte e três milhões, trezentos e sessenta mil cruzeiros), para atender despesas com
Amortização e Encargos de Financiamento, conforme Anexo I;
b) Cr$216.543.000,00 (duzentos e dezesseis milhões, quinhentos e quarenta e três mil cruzeiros), para atender despesas com
Contrapartida Nacional de Empréstimos Externos, conforme
Anexo 11;
c) Cr$334.623.292.000,00 (trezentos e trinta e quatro bilhões,
seiscentos e vinte e três milhões. duzentos e noventa e dois mil
cruzeiros), para atender despesas com Manutenção e Funcionamento, conforme os Anexos III e IV e detalhado no Anexo V;
d) Cr$11.000.000,00 (onze milhões de cruzeiros), para atender despesas com Investimentos, conforme Anexo VI.
II - créditos especiais no valor de Cr$136.616.000.000,00
(cento e trinta e seis bilhões. seiscentos e dezesseis milhões de
cruzeiros). para atender à programação indicada nos anexos
deste decreto, sendo:
a) Cr$95.683.591.000,OO (noventa e cinco bilhões, seiscentos
e oitenta e três milhões, quinhentos e noventa e um mil cruzeiros), para atender despesas de Manutenção e Funcionamento,
conforme Anexos VII e VIII e detalhado no Anexo IX;
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bl Cr$33.132.409.000,00 (trinta e três bilhões, cento e trinta e
dois milhões. quatrocentos e nove mil cruzeiros), para atender
despesas com Investimentos e Inversões Financeiras, conforme
os Anexos X e XI e detalhado no Anexo XII;
c) Cr$7.800.000.000,00 (sete bilhões e oitocentos milhões de
cruzeiros), para atender despesas com Amortização e Encargos
de Financiamento, conforme o Anexo XIII e detalhado no Anexo XIV.
Art. 2? Os recursos necessários ao atendimento das despesas constantes do artigo anterior são provenientes do excesso
de arrecadação das receitas do Tesouro Nacional, nos termos
dos arts. I? e 2? da Lei n:' 8.118, de 14 de dezembro de 1990.
Art. 3? Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 4? Revogam-se as disposições em contrário.
Brasília, 28 de dezembro de 1990; 169? da Independência e
102? da República.
FERNANDO COLLOR
Jarbas Passarinho
Os anexos estão publicados no DO de 31.12.1990, pégs. 25720/25723.

~DECRETO

N? 99.955, DE 28 DE DEZEMBRO DE 1990
Dispõe sobre a cessã.o de servidores de
órgãos ou entidades da Administração PÚblica Federal e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição
que lhe confere o art. 84, incisos IV e VI, da Constituição Federal, e na conformidade com o art. 93, da Lei n? 8.112, de 11 de
dezembro de 1990,
DECRETA:
Art. I? O servidor da Administração Federal direta, das
autarquias e das fundações públicas, assim como o empregado
das empresas públicas e das sociedades de economia mista poCol. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 182(6, t.2):3861-4287, nov.ldez. 1990.
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derâ ser cedido para ter exerci CIO em outro órgão ou entidade
dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos
Municípios, nas seguintes hipóteses:
I - para exercício de cargo em comissão ou de função de
confiança, assim entendidas as de direção, chefia ou assessoramenta;
11 - em casos previstos em lei específica.
Parágrafo único. Quando se tratar de empresa pública Ou
sociedade de economia mista, o empregado poderá ser cedido
para efetivo exercício em órgãos integrantes da Presidência da
República.
Art. 2? Na hipótese do inciso I do artigo anterior, o ônus
da remuneração será do órgão ou entidade cessionária, exceto,
quando se tratar de empresa pública ou sociedade de economia
mista, se a cessão for para o Ministério a que esteja vinculada a
entidade cedente ou para órgãos da Presidência da República.
Art. 3? São mantidas as cessões de servidores da Administração Federal direta, das autarquias e das fundações públicas e, bem assim, as dos empregados das empresas públicas e
das sociedades de economia mista já autorizadas na forma da
legislação anterior, observado o período estabelecido na respectiva autorização.
Parágrafo único. Os servidores e empregados amparados
pelo disposto no § 3? do art. 16 do Decreto n? 99.188 (1 ) , de 17 de
março de 1990, com a redação que lhe foi dada pelo Decreto n?
99.229 (2) , de 27 de abril de 1990, poderão permanecer à disposição do órgão ou entidade requisitante.
Art. 4? O servidor da Administração Federal direta, das
fundações públicas poderá ser cedido para ter exercício nos órgãos integrantes da Presidência da República que não tenham
quadro próprio de pessoal, nas seguintes condições:
I - o afastamento terá a duração de um ano;
11 - o órgão cessionário publicará no Diário Oficiai da
União as funções a serem desempenhadas pelo servidor.

(1) Coleção das Leis. Brasília, 182(2, t.2):1566, mar.labr.1990.
(2) Coleção das Leis. Brasília, 182(2, t.2):1677, mar.labr. 1990.
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Art. 5? As cessões serão autorizadas pelos Ministros de
Estado e pelos titulares dos órgãos da Presidência da República, sob cuja supervisão estiver o órgão ou entidade a que pertencer o servidor ou empregado cedido e publicadas, quando se
tratar de servidor da Administração Federal direta das autarquias e das fundações públicas, no Diário Oficial da União mediante portaria da Secretaria da Administração Federal.
Parágrafo único. As autoridades mencionadas neste artigo
poderão delegar competência para a autorização das cessões.
Art. 6? As Secretarias de Controle Interno dos Ministérios
e da Secretaria-Geral da Presidência da República encaminharão à Secretaria da Administração Federal, em 30 de abril e 31
de outubro de cada ano, relação dos servidores ou empregados
cedidos pertencentes aos órgãos ou entidades sob seu controle.
Art. 7? Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 8? Revogam-se os arts. 16, 17 e 18 do Decreto n?
99.188, de 1990, o Decreto n? 99.229, de 1990 e demais disposições em contrário.
Brasília, 28 de dezembro de 1990; 169? da Independência e
102? da República.
FERNANDO COLLOR
Jarbas Passarinho

DECRETO N? 99.956, DE 28 DE DEZEMBRO DE 1990
Altera o Programa de Apoio Social Especial Integrado tPeeeit, prorroga sua vigência e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição
que lhe confere o art. 84, inciso IV, da Constituição,
DECRETA:
Art. I? O Programa de Apoio Social Especial Integrado
(Pasei), criado pelo Decreto n? 93.870(11, de 23 de dezembro de
1986, com o objetivo de prestar apoio intensivo à população ca(1) Coíeçõo das Leis. Brasília, (8):758, out./dez. 1986.
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rente do País, particularmente nas Regiões N arte, Centro-Oeste
e Nordeste, fica alterado nos termos deste decreto.
Art. 2? Fica prorrogada a duração das atividades do Pasei
até 31 de janeiro de 1992, quando será encerrado, transferidas
suas atribuições ao Sistema Único de Saúde (SUS), criado pela
Lei n? 8.080 (2) , de 19 de setembro de 1990.
Art. 3? O Pasei baseia-se na ação integrada do Ministério
da Saúde, dos Ministérios Militares e de outros que se fizerem
necessários, do Estado-Maior das Forças Armadas (EMFA), dos
governos estaduais e municipais, Com utilização de recursos humanos especializados, provenientes do voluntariado ou convocação anual de médicos, farmacêuticos e dentistas para a prestação de Serviço Militar, nos termos da Lei n? 5.292(3), de 8 de
junho de 1967, e que façam opção pela participação no Programa, de conformidade com o disposto neste decreto.
Art. 4? Os optantes designados para o atendimento aos
convênios farão a primeira fase do Estágio de Adaptação e Serviço (EAS) nas Forças Armadas, após o que desempenharão funções técnicas de sua especialização nos Municípios, permanecendo vinculados à respectiva força para fins administrativos e
disciplinares.
Art. 5? As atividades específicas dos convênios, desenvolvidas dentro e em razão do programa, são consideradas como de
natureza militar, para todos os efeitos legais.
Art. 6? Os recursos financeiros para o custeio do Pasei ficam sob a responsabilidade do Ministério da Saúde, dos governos estaduais e do Sistema Único de Saúde (SUS), sendo as
despesas com recursos humanos repassadas pelo Inamps aos
Ministérios Militares e ao Emfa.
Parágrafo único. Caberá ao EMFA indicar aos Inamps a previsão de despesas com recursos humanos durante o período previsto no art. 2?, devendo, esses recursos, ser repassados pelo
Inamps em duas parcelas: a primeira em janeiro, imediatamente
após a assinatura do respectivo convênio, e, a segunda, no mês
de julho de 1991.

(2) Coleção das Leis. Brasília, 182(5):2866, set.lout. 1990.

(3) Coleção das Leis Brasília, (3): 4, abr.ljun. 1967.
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Art. 7?

A coordenação geral do programa será exercida

por uma Comissão Especial Coordenadora (CEC/Pasei), presidida por um representante do EMFA e integrada por representantes dos signatários do convênio.

Parágrafo único. O funcionamento da CEC/Pasei será regulado mediante ato do Chefe do EMFA.
Art. 8? As localidades a serem atendidas pelo Pasei no
período referido no art. 2? deste decreto serão estabelecidas pelo
EMFA, ouvidos o Ministério da Saúde, os Ministérios Militares
e os governos dos Estados participantes do programa.
Parágrafo único. Os Estados, nos quais será desenvolvido
o programa, dele participarão mediante termo de adesão assinado pelos respectivos Governadores, e os Municipios mediante
termo de compromisso assinado pelos respectivos Prefeitos.

Art. 9?

Este decreto entra em vigor na data de sua publi-

cação.

Art. 10. Revogam-se o Decreto n? 93.870, de 23 de dezembro de 1986 e demais disposições em contrário.
Brasilia, 28 de dezembro de 1990; 169? da Independência e
102? da República.
FERNANDO COLLOR
Alceni Guerra

DECRETO N? 99.957, DE 28 DE DEZEMBRO DE 1990
Dá nova redação ao art. 2?, ao inciso V
do art. 4:> e ao art. 10 do Decreto n? 99.683(1},
de 8 de novembro de 1990.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição
que lhe confere o art. 84, incisos IV e VI, da Constituição,
DECRETA:
Art. I? O art. 2?, o inciso V do art. 4? e o art. 10 do Decreto n? 99.683, de 8 de novembro de 1990, passam a vigorar com a
seguinte redação:
(1) V. pág. 3915 deste volume.
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«Art. 2? O projeto Ministério da Criança, presidido
pelo Ministro de Estado da Saúde, será desenvolvido e
coordenado mediante· a atuação de:
I - um Conselho Diretor; e
II - uma Comissão Técnica.»
«Art. 4?

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

v - acompanhar e avaliar a execução do projeto,
submetendo relatórios aos titulares dos Ministérios e dos
órgãos participantes .
........................................................ »

«Art. 10.

Cabe ao Ministro de Estado da Saúde

acompanhar e supervisionar o funcionamento e as ativida-

des do Conselho Diretor, mantendo os titulares dos Ministérios e dos órgãos participantes do projeto devidamente
informados do andamento dos resultados».
Art. 2? Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 3?

Revogam-se as disposições em contrário.
Brasília, 28 de dezembro de 1990; 169? da Independência e
102? da República.
FERNANDO COLLOR

DECRETO N? 99.958, DE 28 DE DEZEMBRO DE 1990
Dispõe sobre a concessão de auxílios a
Municípios atingidos pela seca.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição
que lhe confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e tendo em
vista o disposto no art. 17 da Lei n? 8.074, de 31 de julho de
1990,
DECRETA:
Art. I? A concessão de auxílios pelo Ministério da Ação
Social ou por outros órgãos e entidades da Administração PÚCol. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 182(6, t.2):3861-4287, nov.Zdez. 1990.

4273
blica Federal, destinados a atender às necessidades de abastecimento de água das populações de municípios atingidos pela seca, poderá ser feita independentemente da comprovação 40 disposto nos incisos I a IV do art. 17 da Lei n? 8.074 111, de 31 de julho de 1990, ou da situação de regularidade no que se refere às
obrigações contraídas pelo Município em convênio, acordo ou

ajuste firmado com órgãos ou entidades da Administração PÚblica Federal.
Art. 2? O disposto no artigo anterior não desobriga os Municípios das prestações de contas devidas na forma da lei e dos
convênios, acordos ou ajustes firmados.

Art. 3?
cação.
Art. 4?

Este decreto entra em vigor na data de sua publiRevogam-se as disposições em contrário.

Brasilia, 28 de dezembro de 1990; 169? da Independência e
102? da República.
FERNANDO COLLOR
Jarbas Passarinho
DECRETO N? 99.959, DE 28 DE DEZEMBRO DE 1990
Abre ao Orçamento Fiscal da União,
em favor de Operações Oficiais de Cré-

dito,

crédito

suplementar no

valor de

Cr$47.938.434.000,OO, para reforço de dota-

ções consignadas no vigente orçamento.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição
que lhe confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e da autorização contida no art. I?, da Lei n? 8.129, de 21 de dezembro de
1990,
DECRETA:
Art. I? Fica aberto ao Orçamento Fiscal da União (Lei n?
7.999, de 31 de janeiro de 1990), em favor de Operações Oficiais
de Crédito - Recursos sob Supervisão do Ministério da Economia, Fazenda e Planejamento, crédito suplementar no valor de

Cr$47.938.434.000,00 (quarenta e sete bilhões, novecentos e trin(1) Coleção das Leis. Brasília, 182(4):2452, jul./ago. 1990.
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ta e oito milhões, quatrocentos e trinta e quatro mil cruzeiros],
para atender à programação indicada no Anexo I deste decreto.
Art. 2? Os recursos necessários à execução do disposto no
artigo anterior são provenientes da anulação parcial de dotações
orçamentárias do próprio órgão, indicadas no Anexo II deste
decreto, nos termos do art. 2?, da Lei n? 8.129, de 21 de dezembro de 1990.
Art. 3? Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 4? Revogam-se as disposições em contrário.
Brasília, 28 de dezembro de 1990; 169? da Independência e
102? da República.
FERNANDO COLLOR

Jarbas Passarinho
Os anexos estão publicados no DO de 31.12.1990, pág, 25724.

DECRETO N? 99.960, DE 28 DE DEZEMBRO DE 1990
Autoriza a Telecomunicações Brasileiras S.A (TelebrásJ a promover aumento de
capital social.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, usando das atribuições que lhe confere o artigo 84, item IV, da Constituição,
DECRETA:
Art. 1? Fica a Telecomunicações Brasileiras S.A. (Telebrás)
autorizada a promover a elevação do capital social de
Cr$31.544.270.109,18, para Cr$41.219.429.563,33.
Art. 2? Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 3? Revogam-se as disposições em contrário.
Brasília, 28 de dezembro de 1990; 169? da Independência e
102? da República.

FERNANDO COLLOR
Ozires Silva
Col, Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 182(6, t.2):3861·4287, nov.ldez. 1990.

4275
DECRETO N? 99.961, DE 28 DE DEZEMBRO DE 1990
Distribui os Efetivos de Oficiais da

Marinha para 1991.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, usando da atribuição
que lhe confere o artigo 84, item IV, da Constituição, e tendo
em vista o disposto no artigo 1? da Lei n? 8.098, de 27 de novembro de 1990,
DECRETA:
Art. 1? São assim distribuidos os efetivos de Oficiais
seguintes Corpos e Quadros da Marinha para vigorarem
1991:
I - Corpo da Armada
Almirante-de- Esquadra
Vice-Almirante
Contra-Almirante. . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . .
Capitães-de-Mar-e-Guerra
Capitães-de- Fragata
Capitães-de-Corveta
Capitães-Tenentes
Primeiros-Tenentes
Segundos-Tenentes
U - Corpo de Fuzileiros Navais
Almirante-de-Esquadra
Vice-Almirante
Contra-Almirante
Capitães-de-Mar-e-Guerra
Capitães-de-Fragata
Capitães-de-Corveta
Capitães-Tenentes
Primeiros-Tenentes
Segundos-Tenentes
UI - Corpo de Engenheiros e Técnicos Navais
Vice-Almirante
Contra-Almirante
Capitães-de-Mar-e-Guerra
Capitães-de-Fragata

dos
em

05
16
28
184
391
532
690
395
300
ül,

02
04
47
85
125
160
142
80
01
03
25
55
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IV -

V

VI -

Capitães-de-Corveta
Capitães-Tenentes
Primeiros-Tenentes
Corpo de Intendentes da Marinha
Vice-Almirante
Contra-Almirante. . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . .. .
Capitães-de-Mar-e-Guerra
Capitães-de-Fragata
Capitães-de-Corveta
Capitães-Tenentes
Primeiros-Tenentes
Segundos-Tenentes
Corpo de Saúde da Marinha
ai Quadro de Médicos
Vice-Almirante
Contra-Almirante
Capitães-de-Mar-e-Guerra
Capitães-de-Fragata
Capitães-de-Corveta
Capitães-Tenentes
Primeiros-Tenentes
bl Quadro de Cirurgiões-Dentistas
Capitães-de-Mar-e-Guerra
Capitães-de-Fragata
Capitães-de-Corveta
Capitães-Tenentes
Primeiros-Tenentes
cl Quadro de Farmacêuticos
Capitães-de-Mar-e-Guerra
Capitães-de-Fragata
Capitães-de-Corveta
Capitães-Tenentes
Primeiros-Tenentes
Quadro de Oficiais Auxiliares da Marinha
a) Quadro de Oficiais Auxiliares da Armada
Capitães-de-Mar-e-Guerra
Capitães-de-Fragata
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80
150
70

OI
04
47
106
163
215
174
100

01
04
30
65
95
140
125
06
20
51
77
55
03
06
24
35
30

03
12
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Capitães-de-Corveta
Capitães-Tenentes
Primeiros-Tenentes
Segundos-Tenentes

b) Quadro de Oficiais Auxiliares do Corpo de
Fuzileiros Navais
Capitão-de-Mar-e-Guerra
Capitães-de-Fragata
Capitães-de-Corveta
Capitães-Tenentes
Primeiros-Tenentes
Segundos-Tenentes
VII

60

145
100

100

01
04
23
40
47
50

Quadro Complementar de Oficiais da Marinha
a) Quadro Complementar do Corpo da Armada
(QC-CA)
Capitães-de-Mar-e-Guerra
02
Capitães-de- Fragata
15
Capitães-de-Corveta
110
Capitães-Tenentes
165
Primeiros-Tenentes
75
Segundos-Tenentes (Oficiais da Reserva)
72

b) Quadro Complementar do Corpo de Engenheiros
e Técnicos Navais (QC-EN)
Capitão-de-Mar-e-Guerra
01
Capitães-de-Fragata
03
Capitães-de-Corveta
38
Capitães-Tenentes
45
Primeiros-Tenentes
36
Segundos-Tenentes (Oficiais da Reserva)
36
c] Quadro Complementar do Corpo de Intendentes

da Marinha (QC-IM)
Capitão-de-Mar-e-Guerra
Capitães-de-Fragata
Capitães-de-Corveta
Capitães-Tenentes
Primeiros-Tenentes
Segundos-Tenentes (Oficiais da Reserva)

01

09
58
81
41
36
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d) Quadro Complementar do Corpo de Fuzileiros
Navais (QC-FN)
Capitão-de-Mar-e-Guerra
02
Capitães-de- Fragata
09
Capitães-de-Coverta
58
Capitães-Tenentes
85
Primeiros-Tenentes
22
Segundos-Tenentes (Oficiais da Reserva)
36
VIII - Quadro de Capelães da Marinha
Capitão-de-Mar-e-Guerra _........ . . . . . . . . . . .
OI
Capitães-de-Fragata
03
Capitães-de-Corveta
05
Capitães-Tenentes
08
Primeiros-Tenentes
07
Segundos-Tenentes
06
Art. 2? Este decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 28 de dezembro de 1990; 169? da Independência e
102? da República.

FERNANDO COLLOR
Mário César Flores

DECRETO N? 99.962, DE 28 DE DEZEMBRO DE 1990
Abre à Presidência da República, em
favor da Indústrias Nucleares do Brasil
S.A. e Urânio do Brasil S.A., crédito suplementar no valor de Cr$l. 077. 575. 000,00, para reforço de dotações consignadas no vigente orçamento.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição
que lhe confere o artigo 84, inciso IV, da Constituição, e tendo
em vista a autorização contida no art. 11, inciso I, alínea b, da
Lei n? 7.999, de 31 de janeiro de 1990 e incisos II e V, do art. 7?
da Lei n:' 8.083, de 19 de outubro de 1990,
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DECRETA:
Art. I? Fica aberto à Presidência da República, em favor
da Indústrias Nucleares do Brasil S.A. e da Urânio do Brasil
S.A., crédito suplementar no valor de Cr$1.077.575.000,00 (um
bilhão, setenta e sete milhões, quinhentos e setenta e cinco mil
cruzeiros), para atender à programação indicada nos Anexos I e
II deste decreto.
Art. 2? Os recursos necessários à execução do disposto no
artigo anterior decorrerão de anulação parcial da dotação indicada no Anexo III deste decreto e da incorporação do excesso
de arrecadação de Recursos Diretamente Arrecadados de Outras
Fontes e da variação monetária e cambial das operações de crédito contratadas, na forma dos Anexos IV e V deste decreto.
Art. 3? Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 4? Revogam-se as disposições em contrário.
Brasília, 28 de dezembro de 1990; 169? da Independência e
102? da República.

FERNANDO COLLOR
Jarbas Passarinho
Os anexos estão publicados no DO de 31.12.1990, pág. 25726.

DECRETO N? 99.963, DE 28 DE DEZEMBRO DE 1990
Abre aos Orçamentos da União, em favor do Ministério da Educação, crédito suplementar no valor de Cr$6.316.259.000,OO,
para reforço de dotações consignadas nos
vigentes orçamentos.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição
que lhe confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e da autorização contida no art. 7?, incisos II e IIl, da Lei n? 8.083, de 19
de outubro de 1990,
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 182(6, t.2):3861-4287, nov./dez. 1990.
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DECRETA:
Art. I? Fica aberto aos Orçamentos da União (Lei n?
7.999, de 31 de janeiro de 1990), em favor do Ministério da Educação, crédito suplementar no valor de Cr$6.316.259.000,00 (seis
bilhões, trezentos e dezesseis milhões, duzentos e cinqüenta e nove mil cruzeiros), para atender à programação indicada no Anexo I deste decreto.
Art. 2? Os recursos necessários à execução do disposto no
artigo anterior decorrerão da incorporação do excesso de arrecadação de receitas próprias, de convênios e de operação de crédito interna em moeda, na forma do Anexo II deste decreto.
Art. 3? Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 4? Revogam-se as disposições em contrário.
Brasília, 28 de dezembro de 1990; 169? da Independência e
102? da República.

FERNANDO COLLOR
Jarbas Passarinho
Os anexos estão publicados no DO de 31.12.1990, págs. 25727/25731.

DECRETO N? 99.964, DE 28 DE DEZEMBRO DE 1990
Abre ao Orçamento Fiscal da União,
em favor da Justiça Federal e da Justiça do
Trabalho, créditos adicionais no valor de
Cr$293.463.000,OO, para reforço

de dotações

consignadas no vigente orçamento.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição
que lhe confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e da autorização contida nos arts. I? e 2? da Leri n? 8.144, de 28 de dezembro de 1990,
DECRETA:
Art. I? Fica aberto ao Orçamento Fiscal da União (Lei n?
7.999, de 31 de janeiro de 1990), em favor da Justiça Federal e
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 182(6, t.2):3861·4287, nov./dez. 1990.
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da Justiça do Trabalho, crédito suplementar no valor de
Cr$203.063.000,00 (duzentos e três milhões, sessenta e três mil
cruzeiros), para atender à programação indicada no Anexo I
deste decreto.
Art. 2? Fica aberto ao Orçamento Fiscal da União (Lei n?
7.999, de 31 de janeiro de 1990), em favor da Justiça Federal e
da Justiça do Trabalho, crédito especial no valor de
Cr$90.400.000,00 (noventa milhões, quatrocentos mil cruzeiros),
para atender à programação constante do Anexo III deste decreto.
Art. 3? Os recursos necessários à execução do disposto
nos artigos anteriores decorrerão da anulação parcial das dotações indicadas nos Anexos II e IV deste decreto, no montante
especificado.
Art. 4? Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 5? Revogam-se as disposições em contrário.
Brasília, 28 de dezembro de 1990; 169? da Independência e
102? da República.
FERNANDO COLLOR
Jarbas Passarinho
Os anexos estão publicados no DO de 31.12.1990, pág. 25731.

DECRETO N? 99.965, DE 28 DE DEZEMBRO DE 1990
Abre ao Orçamento da Seguridade Social da Uniã.o em favor do Ministério do
Trabalho e da Previdência Social, crédito
especial, no valor de Cr$2.432.875.000,OO,
para reforço de dotações consignadas no vigente orçamento.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição
que lhe confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e da autorização contida no art. I?, da Lei n? 8.151, de 28 de dezembro de
1990,
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DECRETA:
Art. 1? Fica aberto ao Orçamento da Seguridade Social da
União (Lei n? 7.999, de 31 de janeiro de 1990), crédito especial no
valor de Cr$2.432.875.000,00 (dois bilhões, quatrocentos e trinta
e dois milhões, oitocentos e setenta e cinco mil cruzeiros), em
favor do Ministério do Trabalho e da Previdência Social, para
atender a programação indicada no Anexo I e detalhado no
Anexo II deste decreto.
Art. 2? Os recursos necessários à execução do disposto no
artigo anterior são provenientes da incorporação de Saldos de
Exercícios Anteriores ao orçamento vigente, apurados em balanço, conforme prevê o inciso I, § I?, do art. 43, da Lei n?
4.320, de 17 de março de 1964, obedecidas as prescrições do art.
167, inciso V, da Constituição.
Art. 3? Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 4? Revogam-se as disposições em contrário.
Brasília, 28 de dezembro de 1990; 169? da Independência e
102? da República.
FERNANDO COLLOR
Jarbas Passarinho
Os anexos- estão publicados no DO de 31.12.1990, págs , 25732/25733.

DECRETO N? 99.966, DE 28 DE DEZEMBRO DE 1990
Abre ao Orçamento Fiscal da União,
em favor de Encargos Financeiros da
União. crédito suplementar no valor de
Cr$12.235.130. 790.000,00, para reforço de dotações consignadas no vigente orçamento.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição
que lhe confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e da autorização contida no art. 1?, da Lei n? 8.139, de 28 de dezembro de
1990,
DECRETA:
Art. 1? Fica aberto ao Orçamento Fiscal da União (Lei n?
7.999, de 31 de janeiro de 1990), em favor de Encargos FinanceiCol. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 182(6, t.2):3861-4287, nov./dez. 1990.
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tOS da União - Recursos sob Supervisão do Ministério da Economia. Fazenda e Planejamento, crédito suplementar no valor
de Cr$12.235.130.790.000,00 (doze trilhões, duzentos e trinta e
cinco bilhões, cento e trinta milhões, setecentos e noventa mil
cruzeiros), para atender à programação indicada no Anexo I
deste decreto.
Art. 2? Os recursos necessários à execução do disposto no
artigo anterior são provenientes do excesso de arrecadação das
receitas do Tesouro Nacional, nos termos do art. 2?, da Lei n?
8.139, de 28 de dezembro de 1990.
Art. 3? Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 4? Revogam-se as disposições em contrário.
Brasília, 28 de dezembro de 1990; 169? da Independência e
102? da República.
FERNANDO COLLOR
Jarbas Passarinho

o anexo está publicado no DO

de 31.12.1990, pág , 25733.

DECRETO N? 99.967, DE 28 DE DEZEMBRO DE 1990
Abre ao Orçamento Fiscal da União,
em favor do Ministério da Educação,
crédito
suplementar
no
valor
de
Cr$15.397.394.000,OO, para reforço de dotações consignadas no vigente orçamento.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição
que lhe confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e da autor ização contida na Lei n? 8.149, de 28 de dezembro de 1990,
DECRETA:

Art. 1? Fica aberto ao Orçamento Fiscal da União (Lei n?
7.999, de 31 de janeiro de 1990), em favor do Ministério da Educação, crédito suplementar no valor de Cr$15.397.394.000,00
(quinze bilhões, trezentos e noventa e sete milhões, trezentos e
noventa e quatro mil cruzeiros), para atender à programação indicada no Anexo I deste decreto.
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Art. 2? Os recursos necessários à execução do disposto no
artigo anterior são provenientes do excesso de arrecadação das
receitas do Tesouro Nacional, nos termos do art. 2? da Lei n?
8.149, de 28 de dezembro de 1990.
Art. 3? Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 4? Revogam-se as disposições em contrário.
Brasilia, 28 de dezembro de 1990; 169? da Independência e
102? da República.
FERNANDO COLLOR

Jarbas Passarinho
O anexo está publicado no DO de 31.12.1990, págs. 25733/25734.

DECRETO N? 99.968, DE 28 DE DEZEMBRO DE 1990
Abre aos Orçamentos da União, em favor do Ministério da Economia, Fazenda e
Planejamento, crédito suplementar no valor
de Cr$3.457.198.000.00, para reforço de dotações consignadas nos vigentes orçamentos.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição
que lhe confere o art. 84, inciso IV, da Constituição e da autorização contida no art. I?, da Lei n? 8.143, de 28 de dezembro de
1990,
DECRETA:
Art. I? Fica aberto aos Orçamentos da União (Lei n?
7.999, de 31 de janeiro de 1990) em favor do Ministério da Economia, 'Fazenda e Planejamento, crédito suplementar no valor
de Cr$3.457.198.000,00 (três bilhões, quatrocentos e cinqüenta e
sete milhões, cento e noventa e oito mil cruzeiros), para atender
à programação indicada no Anexo I deste decreto.
Art. 2? Os recursos necessários à execução do disposto no
artigo anterior decorrerão de anulação parcial das dotações indicadas no Anexo 11 deste decreto e nos montantes especificados, a teor do art. I?, da Lei n? 8.143, de 28 de dezembro de
1990.
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Art. 3? Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 4':' Revogam-se as disposições em contrário.
Brasilia, em 28 de dezembro de 1990; 169? da Independência
e 102? da República.
FERNANDO COLLOR

Jarbas Passarinho
Os anexos estão publicados no DO de 31.12.1990, pág. 25734.

DECRETO N? 99.969, DE 28 DE DEZEMBRO DE 1990
Abre aos Orçamentos da União, em favor do Ministério da Ação Social, créditos
adicionais no valor de Cr$2.336.346.000,OO,
para os fins que especifica.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição
que lhe confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e da autorização contida no art. 1? da Lei n? 8.148, de 28 de dezembro de
1990 e de conformidade com o art. 11, inciso I, alínea b, da Lei
n? 7.999, de 31 de janeiro de 1990,
DECRETA:
Art. 1? Fica aberto aos Orçamentos da União, em favor do
Ministério da Ação Social, créditos adicionais no valor de
Cr$2.336.346.000,00 (dois bilhões, trezentos e trinta e seis milhões, trezentos e quarenta e seis mil cruzeiros), para atendimento de despesas, a seguir discriminadas:
I - Crédito suplementar no valor de CrS47.388.000,00
(quarenta e sete milhões, trezentos e oitenta e oito mil cruzeiros), para atender à programação indicada no Anexo I deste decreto;
n - Crédito especial no valor de CrS2.288.958.000,00 (dois
bilhões, duzentos e oitenta e oito milhões, novecentos e cinqüenta e oito mil cruzeiros), para atender à programação indicada no Anexo In deste decreto.
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Art. 2? Os recursos necessários à execução do disposto no
artigo anterior decorrerão de anulação parcial de dotações orçamentárias de acordo com o art. 2? da Lei n? 8.148, de 28 de dezembro de 1990, na forma dos Anexos II e IV deste decreto.
Art. 3? Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 4? Revogam-se as disposições em contrário.
Brasília, 28 de dezembro de 1990; 169? da Independência e
102? da República.
FERNANDO COLLOR

Jarbas Passarinho
Os anexos estão publicados no DO de 31.12.1990, págs. 25734/25736.

DECRETO N? 99.970, DE 28 DE DEZEMBRO DE 1990
Abre ao Orçamento Fiscal da União,
em favor de Encargos Financeiros da
União, crédito especial no valor de
Cr$28.250. 345. 000, 00, para os fins que
especifica.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição
que lhe confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e da autorização contida no art. 2? da Lei n? 8.156, de 28 de dezembro de
1990,
DECRETA:
Art. 1? Fica aberto ao Orçamento Fiscal da União (Lei n?
7.999, de 31 de janeiro de 1990), em favor de Encargos Financeiros da União - Recursos sob Supervisão do Ministério da Economia, Fazenda e Planejamento, crédito especial no valor de
Cr$28.250.345.000,00 (vinte e oito bilhões, duzentos e cinqüenta
milhões, trezentos e quarenta e cinco mil cruzeiros), para atender à programação indicada no Anexo I deste decreto.
Art. 2? Os recursos necessários à execução do disposto no
artigo anterior decorrerão da anulação total de dotações indicadas no Anexo II deste decreto, nos termos do art. 2? da Lei n?
8.156, de 28 de dezembro de 1990.
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Art. 3?

Este decreto entra em vigor na data de sua publi-

cação.

Art. 4? Revogam-se as disposições em contrário.
Brasília, 28 de dezembro de 1990; 169? da Independência e
102? da República.
FERNANDO COLLOR
Jarbas Passarinbo
Os anexos estão publicados no DO de 31.12.1990. pág. 25737.

DECRETO N? 99.970-A, DE 28 DE DEZEMBRO DE 1990
Abre ao Orçamento Fiscal da União,
em favor do Ministério da Educação,
crédito
suplementar
no
valor
de
CrS16.024.120.000,OO, para reforço de dota-

ções consignadas no vigente orçamento.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição
que lhe confere o art. 84, inciso IV, da Constituição e das autorizações contidas no art. 7?, inciso H, da Lei n? 8.083, de 19 de
outubro de 1990 e na Lei n? 8.150, de 28 de dezembro de 1990.
DECRETA:,
Art. 1? Fica aberto ao Orçamento Fiscal da União (Lei n?
7.999, de 31 de janeiro de 1990), em favor do Ministério da Educação, crédito suplementar no valor de Cr$16.024.120.000,OO (dezesseis bilhões, vinte e quatro milhões, cento e vinte mil cruzeiros), para atender à programação indicada no Anexo I deste decreto.
Art. 2? Os recursos necessários à execução do disposto no
artigo anterior decorrerão da incorporação do excesso de arrecadação de receitas próprias, na forma do Anexo II deste decreto.
Art. 3? Este decreto entra em vigor nesta data.
Art. 4? Revogam-se as disposições em contrário.
Brasília, 28 de dezembro de 1990; 169? da Independência e
102? da República.
FERNANDO COLLOR
Zélia M. Cardoso de Mello
Os anexos estão publicados no DO de 28.1.1991, pég. 365.
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REPUBLICAÇÕES

DECRETO
BIMESTRE SETEMBRO/OUTUBRO DE 1990

DECRETO N? 99.614, DE 13 DE OUTUBRO DE 1990

(*1

Abre â Presidência da República, em
favor do Estado-Maior das Forças Arma-

das, crédito suplementar no valor de
Cr$8.458. 000, 00, para reforço de dotações
consígnadas no vigente orçamento.

o-s 1.000,00
Crédito Suplementar

Fiscal
Cancelamento

ANEXO II
Anexo ao Decreto n?99,614190

Especificação

Código

Natureza

Fonte

PRESIDENCIA DA REPUBLICA
Estado-Maior das Forças Armadas

Valor
8.458
8.458

40105,03.010.0055.1068

Construção do Campo de Lançamento deAlcântara

4.6.90.61

100

8.458

40105.03.010.0055.1068.0002

Instalações Administrativas e deApoio

4.6.90.61

100

8,458

Tot.3.\

8.458

(*) Republicado no DO de 21.11.1990, por ter saído com incorreções nos DOs
de 15.10.1990 e de 20.11.1990.

Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 182(6, t.21:4289, nov./dez. 1990.

RETIFICAÇOES

DECRETOS
BIMESTRE SETEMBRO/OUTUBRO DE 1990

DECRETO N? 99.511, DE 6 DE SETEMBRO DE 1990

(*)

Abre ao Ministério da Educação, em
favor de diversas Unidades Orçamentárias, crédito suplementar no valor de
CrS65.289.156.000,OO, para reforço de dotações consignadas no vigente Orçamento.

Retificação
Na página 17088, no Anexo I,
Onde se lê:
26192.0aoo70137.2800.0084 Fundação Centro Brasileiro de TVEducativa

Leia-se:
26192.080070137.2800.0154 Fundação Roquette Pinto

N a página 17089, no Anexo I,
Onde se lê:
26192.080780185.28(}(1.00S4 Fundação CentroBrasileiro de TVEducativa
26192.080780412.2800.0084 Fundação CentroBrasileiro deTVEducativa
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Leia-se:
26192.0SD7S0185.2800.01fl4 Fundação Roquette Pinto
26192.080180472.2800.0154 Fundação Roquette Pinto

Na página 17094, no Anexo I,
Onde se lê:
26295.080070137.2008
26295.080070137.2008.0031
26295.080780185.2033
26295.080780185.2033.0001
26295.080780472.2110
26295.080780472,2110.0001

Fundação Centro Brasileiro deTVEducativa
Coordenação e Manutenção dosServiços Administrativos
}'fanut.enção dos Serviços Administrativos
Auxilio Creche
Auxilio Financeiro paraCreche
Concessão deVale Transporte
Auxilio Vale Transporte

Leia-se:
26293.080070137.2008
26293.080070137.2008.0031
2S293.DSll78Dl85.2D33
26293.08078Dl85.2033.0001
26293.080780472.2110
26293.0807&l472.2110.QOOl

Fundação Roquette Pinto
Coordenação e Manutenção dosServiços Administrativos
Manutenção dosServiços Administrativos
Auxilio Creche
Auxilio Financeiro paraCreche
Concessão de Vale Transporte
Auxilio ValeTransporte

Publicado no DO de 10.9.1990 (v. Coleção das Leis. Brasília, 182(5):3048,
set./out. 1990).

DECRETO N? 99.580, DE 10 DE OUTUBRO DE 1990 1*1
Abre à Presidência da República, em
favor de diversas unidades orçamentárias,
crédito suplementar no valor de Cr$
3.441.255.000,00, para reforço de dotações
consignadas no vigente orçamento.

Retificação

No Anexo I do Decreto n:' 99.580, de 10 de outubro de 1990.
Onde se lê:
Secretaria da Cultura
Entidades Supervisionadas
40l94.0W480021.2800

Atividades a Cargo de Entidades Supervisionadas
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1.040.422
975.276

4293
4D194.1)8()480021.28OO.0124

Fundação doCinema Brasileiro
3.1.11.41

23.08<
23.08<

100

4D194.080780428.28OO

Atividade a Cargo de Entidades Supervisionadas

5.616

4D194.080780428.2800,0124

Fundação doCinema Brasileiro

5.616

4D194.0S0780428.28OO.0124

Fundação doCinema Brasileiro
3.4.11.41
Fundação doCinema Brasileiro

40407.llS0480021.200S
40407.llS04SQ021.2008.0017

5.616
5.616
40.000

100

Coordenação e Manutenção dosServiços Administrativos

23.08<

Pagamento de Pessoal
3.1.90.11

23.08<
17.179

100

40407.080780428.2004

Assistência Medica e Odontológica a Servidores

5.616

40407.080780428.2004.0002

Assistência Médico·Hospitalar a Servidores e seusDependentes
3.4.90.39 100

5.616
5.616

Leía-se:
1.040.422

Secretaria da Cultura
Entidades Supervisionadas
4D194.08G48OQ21.28OO

Atividades a Cargo de Entidades Supervisionadas

40194.080480021.2800.0124

Fundação do Cinema Brasileiro
3.1.11.41

980.892
28.702
28.702

100

Fundação doCinema Brasileiro

40.000

4ú407.08004S0021.2008

Coordenação e Manutenção dosServiços Administrativos

28.702

40407.08048OO21.200s.cKl17

Pagamento de Pessoal

23.08<
22.795

3.1.90.11

100

(*) Publicado no DO de 11.10.1990 (v. ColeçãO das Leis. Brasília, 182(5):
3168, set./ out. de 1990.

DECRETO N? 99.614, DE 13 DE OUTUBRO DE 1990 ('I
Abre à Presidência da República, em
favor do Estado-Maior das Forças Armadas, crédito suplementar no valor de
CrS8.458. 000,00, para reforço de dotações
consignadas no vigente orçamento.

Retificação
Na página 19529, 2? coluna, no Anexo lI,
Onde se lê:
8.458
8.458

PRESIDENCIA DA REPUBLICA
Estado-Maior das Forças Armadas
-«I105.0.'l.01O.0055.1068

Construção doCampo de Lançamento de Alcântara
4,5.90.51

100

8.458
8.458
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40\05.03.010.0055.10&8.0002

Instalações Administrativas e de Apoio

8.458

4.5.90.51

100

8.458

Leia-se:
PRESIDENCIA DA REPúBLICA
Estado-Maior dasForças Amadas
40105.03.010.0055.1008
4010S.03.0l0.0055.1068,OO02

8.458
8.458

4,5.90.51

100

8.458
8.453

4.6.90.61

100

8.458
8.458

Construção do Campo de Lançamento de Alcântara
Instalações Administrativas e de Apoio

(") Publicado no DO de 15.10.1990 (v. Coleção das Leis. Brasília, 182(5):
3258 set.l out. 1990.

DECRETO N? 99.654, DE 25 DE OUTUBRO DE 1990 (')
Abre ao Orçamento Fiscal da União,
em favor de diversos Orgãos, crédito suplementar no valor de Cr$55.047.863.000,OO, para reforço de dotações consignadas no vigente orçamento.

Retificação
Página 20471, no Anexo IH,
Onde se lê:

Especificação

Código

27101.060070021.2010
27101.060070021,2010.0001
27101.060070021.2010.0002
27101.060070021,2010.0003
27101.060400183.1304

27101.060400183.1304.0005

Natureza

Fonte

4.5.90.52

144

7.100
7.100

4.5.90.52

144

1.000
1.000

4.5.90.52

144

6.000
6.000

4.5.90.52

144

100
100

4.5.90.51
4.5.90.52

100
100

167.969
162.4&9
5.500

4.5.00.51
4.5.90.52

100
100

Coordenação deComunicação Social
Cerimonial
Documentação. Arquivo e ServiçosGráficos
Histórico Militar
Ações Integradasna Faixade Fronteira

Organização da 22~ Brigada de Infantariade Selva

Valor

86.840
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81.340

5.500

4295

Código
2710l.1)6()400l83.1:'.O4. 0006

27101.1}6(l400183.l304.0007

27lOUl80430199.2046

'ti .101.080430199.2046.0004
27101.080430199.2046.GOO5

Especificação

Natureza

Fonte

Valor

4.5.90.51

100

38.465
3SA65

4.5.90.51

100

42.664

4.5.90.52

100

2.144
2.144

4.5.90.52

100

1.82&
1.825

4.5.90.52

100

31'
31'

Natureza

Fonte

4.5.90.52

100

1.100

4.5.00.52

100

1.00Il
1.00Il

4.5.90.52

100

6.00Il
6.00Il

4.5.90.52

100

100
100

4.5.90.51
4.5.90.52

115

167.969
162.469
5.500

4.5.90.51
405.90.52

»s

ns

86.840
8U40
5.500

4.5.90.51

ns

38.465
38.465

4.5.90.51

ns

42.&14
42.664

4.5.%.52

112

2.144

Melhoramento das Instalações do3?Comando de
Fronteira
Melhoramento das Instalações doI? Comando de
Fronteira

42.664

Ensino Preparatório
Manutenção dosColégios Militares

Manutenção da Escola Preparatória deCadetes do
Exército

Leia-se:
Código

27101.060070021.2010
27101.060010021,2010.0001
27101.060070021.2010.0002
2'/10l.060071}(121.2lllO.0003
27101.060400183.1304

27101.OQ0400183.1Sú4,0005

27101.OQ0400183.1304.1}(1{)6

27101.060400183.1304.0007

Especificação

Valor

7.100

Coordenação de Comunicação Social
Cerimonial

Documentação, Arquivo e Serviços Gráfico,
Histórico Militar
Ações Integradas na Faixade Fronteira

Organização da 22~ Brigada de InfantariadeSelva

us

Melhoramento das Instalações do3?Comando de
Fronteira
Melhoramento das Instalações doI? Comando de
Fronteira

27101.OS0430199.2046
2.144

EnsinoPreparatório
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Código

27.101.030430199,2048.0004
27101.080430199.2046.0005

Especificação

Valor

Natureza

Fonte

4.5.90.52

112

1.825
1.825

4.5.90.52

112

319
319

Manutenção dosColégios Militares
Manutenção da Escola Preparatória deCadetes do
Exército

(*) Publicado no DO de 26.10.1990 (v. Coleção das Leis. Brasília, 182(5):

3342 set./ auto 1990.

DECR,ETO N? 99.655, DE 25 DE OUTUBRO DE 1990 (')
Abre aos Orçamentos da União, em favor de diversos órgãos, créditos adicionais
no valor de CrS3.884.958.000,OO para reforço
de dotações consígnadas nos vigentes orçamentos.

Retificação

Na página 20471, Anexo I -

Fiscal, incluir:

30101.0300'10021.2900

Contribuição a Fundos
3AJ2Al

100

3.655
3.655

3.4.12.41

100

3655
3.655

30101.030070021.2900,OlllJl)
Fundo de Prevenção, Recuperação e deCombate às Drogas de Abuso

(*1 Publicado no DO de 26.10.1990 (v. Coleção das Leis. Brasília, 182(5):
3343 set./out. 1990.

Na página 20472, Anexo I

Fiscal, incluir:

30192.150810434.1800
5.221

Projetos a Cargo de Entidades Supervisionadas
30192.151)810484.1800.Q()99
3A.l1.41

100

5.221
5.221

3.4.90.39

100

5.221
5.221

3.4.90.39

100

5.221
5.221

Fundação Nacional doíndio
30202.150810484.1177

Demarcação e Regularização deTerras
302ll2.150810484.1177.003

Demarcação e Aviventação deTerras
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N a página 20473, Anexo I Onde se lê:

Fiscal,

40104.060290021.2900.0021
"USO

Fundo Especial doServiço Nacional de Informações
Ul2Al

100

7.350
3.184.533

Total

Leia-se:
401ll4.060290021.2900.0066

Fundo Especial daSecretaria deAssuntos Estratégicos
3.4.12.41

100

Total

N a página 20473, Anexo I

1.3W
1.3W
3.189.754

Seguridade, excluir:

302ú2.Ui08104S4.l17i

Demarcação e Regulamentação deTerras
3.4.90.39

100

5.221
5.221

3.4.9ll.39

100

5.221
5.221

30202.150810484.117i.0003
Demarcação e Aviventação deTerras

N a página 20473, Anexo I Onde se lê:

Seguridade,

30192.1508104&1. 1800

Projetos a Cargo de Entidades Supervisionadas

45.511

30192.150810484.1800.0099

Fundação Nacional doIndio
3.4.11.41
3.4.11.41
4,5.11.41

100
15.3
15.3

45.511
5.221
37.200
3.000

Leia-se:
30192.150811)434,1800

Projetos a Cargo de Entidades Supervisionadas

40.290

30192.1508\1)434.\800.0099

Fundação Nacional do Jndio
3.4.11.41
4.S.lIAl

153
153

40.290
37.290
3.1lIlO

N a página 20474, Anexo I - Seguridade,
Onde se lê:
Total

261.503

Total

256.282

Leia-se:
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BIMESTRE NOVEMBRO/DEZEMBRO DE 1990

DECRETO N? 99.729, DE 23 DE NOVEMBRO DE 1990 1"1
Abre aos Orçamentos da União, em favor de diversos órgãos, crédito suplementar
no valor de Cr$1.695. 745.000,00 para reforço
de dotações consignadas no vigente orçamento.

Retificação
Na página 22541, coluna 2, Anexo I - Fiscal,
Onde se lê:
5.778

Senado Federal
02101.010010001.2900

02101.010010001.2900,0057

30104.030090020.2900

30104.030090020.2900.0009

3.4.1.2.4.1
4.5.1.2.4.\

192
192

5.178
4.096
1.682

3.4.1.2.4.1
4.5.1.2.4.1

192
192

5.778
4.096
1.682

Contribuição a Fundos

Fundo Especial doSenado Federal

Ministério da Justiça

1119

Conselho Nacional dosDireitos da Mulher

184

Ücntribuiçâo a Fundos
3.1.1.2.4.1
3.4.1.2.4.1
4.5.1.2.4.1

192
192
192

3.1.1.2.4.1
3.4.1.2.4.1
4.5.1.2.4.1

192
192
192

Fundo Especial dosDireitos da Mulher

Leia-se:
Senado Federal
021(11.010010001.2900

02101.010010001.2900.0057
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(*) Publicado no DO de 26.11.1990 (pág. 4008 deste volume).

DECRETO N? 99.761, DE 4 DE DEZEMBRO DE 1990 (')
Transfere dotações consignadas nos Orçamentos da União, e dá outras providências.
A retíficacão está publicada no DO de 18.12.1990, pág. 24456.
(*) Publicado no DO de 5.12.1990 (pág. 4299 deste volume).

DECRETO N? 99.852, DE 19 DE DEZEMBRO DE 1990 (')
Abre aos Orçamentos da União. em favor de Entidades em Extinção, Dissolução
ou Privetizeçso, crédito suplementar no valor de Crsl, 010. 133. 000,00, para reforço de
dotações consignadas nos vigentes orçamentos.

Retificação

Publica-se o Anexo II por ter sido omitido.

o anexo está publicado no DO de

24.12.1990, pág. 25218.

(*) Publicado no DO de 20.12.1990 (v. pág. 4299 deste volume).

DECRETO N? 99.926, DE 24 DE DEZEMBRO DE 1990 (')
Abre aos Orçamentos da União, em favor do Ministério da Agricultura e Reforma
Agrária, créditos suplementares no valor de
Cr$23. 876. 000,00, para reforço de dotações
consignadas nos vigentes orçamentos.

Retificação

Publica-se, a seguir, o Anexo III por ter sido omitido.
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4300
I

Credito Suplementar

Fiscal

Anexo ao Decreto n? 99.926/!lO

Código

Crs 1.000,00

ANEXO III

Especificação

Cancelamento

Natureza

Fonte

3.4.90.39

100

3.4.90.39

100

Ministério da Agricultura e Reforma Agrária
Ministério da Agricultura e Reforma Agrária
42101.040070021.2000

Coordenação e Manutenção dosServiços
Administrativos

42101.040070021.2008.0062

Secretaria Nacional de Produção Agropecuária

Total

(*) Publicado no DO de 26.12.1990 (v. pág. 4299 deste volume).
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DECRETOS
99,664 - Decreto de 1:' de novembro de 1990 - Altera o Decreto n?
99.266, de 28 de maio de 1990, e dá outras providências. Publicado
no DO de 5 de novembro de 1990.

3861

99.665 - Decreto de 1:' de novembro de 1990 - Altera o Decreto n''
99.209, de 16 de abril de 1990, e dá outras providências. Publicado
no DO de 5 de novembro de 1990.

3866

99.666 - Decreto de 1:' de novembro de 1990 - Dispõe sobre inclusões
no Programa Nacional de Desestatização. Publicado no DO de 5
de novembro de 1990.

3868

99.667 - Decreto de 5 de novembro de 1990 - Declara de utilidade pública, para fins de desapropriação, os imóveis adjacentes à futura
sede do Tribunal Regional do Trabalho da 5? Região, situados nos
nvs 67, 73. 81 e 87 da Rua Gonçalves Dias, antiga Rua Bela Vista
do Cabral, subdistrito de Naaaré, na Cidade de Salvador - Estado da Bahia. Publicado no DO de 6 de novembro de 1990.

3869

99.668 - Decreto de 6 de novembro de 1990 - Concede à Aeroflot - Linhas Aéreas Soviéticas autorização para instalar uma sucursal
para venda de transporte aéreo no Brasil, na Cidade do Rio de J aneiro. Publicado no DO de 7 de novembro de 1990. .

3872

99.669 - Decreto de 6 de novembro de 1990 - Dispõe sobre a criação
do Comando de Operações Terrestres e dá outras providências.
Publicado no DO de 7 de novembro de 1990.

3874

99.670 - Decreto de 6 de novembro de 1990 - Altera o Decreto n?
92.503, de 26 de março de 1986, que dispõe sobre os cargos privativos de Oficial-General do Exército em tempo de paz. Publicado no
DO de 7 de novembro de 1990.

3875

99.671 - Decreto de 6 de novembro de 1990 - Altera os incisos I e VI
do art. 1? do Decreto n? 99.402, de 19 de julho de 1990, que dispõe
sobre os efetivos do Exército a vigorarem em 1990. Publicado no
DO de 7 de novembro de 1990.
.............

3876
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99.672 - Decreto de 6 de novembro de 1990 - Dispõe sobre o Cadastro
Nacional de Bens Imóveis de propriedade da União e dá -outras
providências. Publicado no DO de 7 de novembro de 1990.
99.673 - Decreto de 7 de novembro de 1990 - Transfere a sede da Empresa Brasileira de Turismo (Embratur) para a Cidade de
Brasília, Distrito Federal e dá outras providências. Publicado no
DO de 8 de novembro de 1990.
99.674 - Decreto de 7 de novembro de 1990 - Altera a redação do § 2?
do artigo I? do Decreto n:' 99.478. de 27 de agosto de 1990. Publicado no DO de 8 de novembro de 1990.
99.675 - Decreto de 7 de novembro de 1990 - Institui o Comitê Nacional da Qualidade e Produtividade. Publicado no DO de 8 de novembro de 1990.
.
.
99.676 - Decreto de 7 de novembro de 1990 - Institui o ano de 1991
Ano Nacional da Qualidade e Produtividade e dá outras providências. Publicado no DO de 8 de novembro de 1990.
99.677 - Decreto de 8 de novembro de 1990 - Revoga o Decreto n?
72.898, de 9 de outubro de 1973. Publicado no DO de 9 de novembro de 1990.
99.678 - Decreto de 8 de novembro de 1990 - Aprova a Estrutura Regional do Ministério da Educação e dá outras providências. Publicado no DO de 9 de novembro de 1990.
99.679 - Decreto de 8 de novembro de 1990 - Dá nova regulamentação
à Lei n:' 6.874, de 3 de dezembro de 1980, que atribui à empresa
exploradora de serviços públicos de telecomunicações a edição de
listas telefônicas. Publicado no DO de 9 de novembro de 1990. ...
99.680 - Decreto de 8 de novembro de 1990 - Dispõe sobre as obrigações, de caráter financeiro, contraídas com a garantia do Tesouro
Nacional, pelas entidades referidas no art. 4? da Lei n? 8.029, de
12 de abril de 1990, e dá outras providências. Publicado no DO de
9 de novembro de 1990.
....................................
99.681 - Decreto de 8 de novembro de 1990 - Reduz, temporariamente,
a alíquota do Imposto sobre Produtos Industrializados incidente
sobre os cigarros. Publicado no DO de 9 de novembro de 1990. ...
99.682 - Decreto de 8 de novembro de 1990 - Altera o Decreto n?
99.518, de 10 de setembro de 1990. Publicado no DO de 9 de novembro de 1990.
99.683 - Decreto de 8 de novembro de 1990 - Dispõe sobre o Projeto
Ministério da Criança, define procedimentos organizacionais para
sua execução e dá outras providências. Publicado no DO de 9 de
novembro de 1990
_.'.
99.684 - Decreto de 8 de novembro de 1990 - Consolida as normas regulamentares do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS).
Publicado no DO de 12 de novembro de 1990.
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99.685 - Decreto de 9 de novembro de 1990 - Dispõe sobre as exportações e importações de açúcar, álcool, mel rico e mel residual. Publicado no DO de 12 de novembro de 1990.

3944

99.686 - Decreto de 13 de novembro de 1990 - Abre ao Orçamento Fiscal da União, em favor do Ministério da Agricultura e Reforma
Agrária, crédito suplementar no valor de CrS809.031.000,OO, para
reforço de dotações consignadas no vigente orçamento. Publicado
no DO de 14 de novembro de 1990.

3945

99.687 - Decreto de 13 de novembro de 1990 - Abre ao Ministério da
Economia, Fazenda e Planejamento crédito suplementar no valor
de CrS40.000.000,OO, para reforço de dotação consignada no vigente orçamento. Publicado no DO de 14 de novembro de 1990.

3946

99.688 - Decreto de 13 de novembro de 1990 - Abre ao Ministério da
Agricultura e Reforma Agrária, em favor do Instituto Nacional de
Colonização e Reforma Agrária, crédito suplementar no valor de
CrS102.113.000,00, para reforço de dotações consignadas no vigente orçamento. Publicado no DO de 14 de novembro de 1990.

3947

99.689 - Decreto de 13 de novembro de 1990 - Abre à Justiça Federal,
em favor do Tribunal Regional Federal da 2~ Região, crédito suplementar no valor de Cr$18.370.000,00, para reforço de dotações
consignadas no vigente orçamento. Publicado no DO de 14 de novembro de 1990.

3948

99.690 - Decreto de 13 de novembro de 1990 - Abre à Justiça Eleitoral, em favor do Tribunal Superior Eleitoral, crédito suplementar
no valor de Cr$80.000.000,00, para reforço de dotação consignada
no vigente orçamento. Publicado no DO de 14 de novembro de
1990.

3949

99.691 - Decreto de 13 de novembro de 1990 - Abre ao Ministério da
Infra-Estrutura, em favor da Companhia Brasileira de Trens Urbanos, crédito suplementar no valor de Cr$220.009.000,00, para reforço de dotações consignadas no vigente orçamento. Publicado
no DO de 14 de novembro de 1990.
..

3949

99.692 - Decreto de 13 de novembro de 1990 - Abre ao Orçamento Fiscal da União, em favor do Ministério da Educação, crédito suplementar no valor de Cr$26.661.315.000,00, para reforço de dotações
consignadas no vigente orçamento. Publicado no DO de 14 de novembro de 1990.

3950

99.693 - Decreto de 13 de novembro de 1990 - Abre ao Ministério da
Saúde, em favor de diversas unidades orçamentárias, crédito suplementar no valor de Cr$613.056.000,00, para reforço de dotações
consignadas no vigente orçamento. Publicado no DO de 14 de novembro de 1990.

3951

99.694 - Decreto de 16 de novembro de 1990 - Reduz a alíquota do Imposto sobre Produtos Industrializados incidente sobre as aeronaves que especifica. Publicado no DO de 19 de novembro de 1990..

3952
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99.695 - Decreto de 19 de novembro de 1990 - Abre à Presidência da
República, em favor de diversas unidades orçamentárias, crédito
suplementar no valor de Cr$lü9.50S.000,OO, para reforço de dotaçôes consignadas no vigente orçamento. Publicado no DO de 20 de
novembro de 1990.
..................................

3953

99.696 - Decreto de 19 de novembro de 1990 - Transfere dotações consignadas a Entidades em Extinção, Díssolucão ou Privatização Lei n? 8.029/90, no valor de Cr$3.851.913.000,OO, para o Ministério
da Agricultura e Reforma Agrária. Publicado no DO de 20 de novembro de 1990.

3953

99.697 - Decreto de 19 de novembro de 1990 - Abre aos Orçamentos da
União, em favor da Presidência. da República, crédito suplementar
no valor de Cr$2.582.085.000,00, para reforço de dotações consignadas no vigente orçamento. Publicado no DO de 20 de novembro de
1990.

3954

99.698 - Decreto de 19 de novembro de 1990 - Abre ao Ministério da
Infra-Estrutura, em favor do Departamento Nacional da Produção
Mineral, crédito suplementar no valor de Cr$85.300.000,00, para
reforço de dotações consignadas no vigente orçamento. Publicado
no DO de 20 de novembro de 1990.

3955

99.699 - Decreto de 19 de novembro de 1990 - Abre ao Ministério do
Exército, em favor da Secretaria de Economia e Finanças, crédito
suplementar no valor de Cr$1.660.740.000,00, para reforço de dotações consignadas no vigente orçamento. Publicado no DO de 20 de
novembro de 1990.
........................................

3956

99.700 - Decreto de 20 de novembro de 1990 - Dispõe sobre a execução
no Brasil do Décimo Segundo Protocolo Adicional ao Acordo de
Complementação Econômica entre o Brasil e o Uruguai (Acordo
n:' 2). Publicado no DO de 21 de novembro de 1990.

3957

99.701 - Decreto de 20 de novembro de 1990 - Dispõe sobre a execução
do Quinto Protocolo Adicional ao. Acordo de Alcance Parcial de
Complementação Econômica, entre o Brasil e a Argentina (Acordo
n? 7). Publicado no DO de 21 de novembro de 1990.

3957

99.702 - Decreto de 20 de novembro de 1990 - Promulga o Acordo de
Cooperação Cultural, Educacional e Científica, entre a República
Federativa do Brasil e República da Finlândia. Publicado no DO
de 21 de novembro de 1990.

3958

99.703 - Decreto de 20 de novembro de 1990 - Dispõe sobre a execução
no Brasil do Décimo Terceiro Protocolo Adicional ao Acordo de
Complementação Econômica, entre o Brasil e o Uruguai (Acordo
n? 2). Publicado no DO de 21 de novembro de 1990.

3959

99.704 - Decreto de 20 de novembro de 1990 - Dispõe sobre a execução
no Brasil do Acordo sobre Transporte Internacional Terrestre, entre o Brasil, a Argentina, a Bolívia, o Chile, o Paraguai, o Peru e
o Uruguai. Publicado no DO de 21 de novembro de 1990.

3960
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99.705 - Decreto de 20 de novembro de 1990 - Dispõe sobre a execução
da Ata de Retificação do Quarto Protocolo Adicional ao Acordo
de Complementação Econômica, entre O Brasil e a Argentina (Acordo n? 7). Publicado no DO de 21 de novembro de 1990.
99.706 - Decreto de 20 de novembro de 1990 - Dispõe sobre a execução
da Ata de Retificação do Oitavo Protocolo Adicional ao Acordo
Comercial n? 15, entre o Brasil, a Argentina e o México. Publicado no DO de 21 de novembro de 1990.
99.707 - Decreto de 20 de novembro de 1990 - Abre ao Orçamento Eiscal da União. em favor do Ministério da Economia, Fazenda e
Planejamento.
crédito
suplementar
no
valor
de
Cr$3.395.935.000,OO. para reforço de dotações consignadas no vigente orçamento. Publicado no DO de 21 de novembro de 1990. ...
99.708 - Decreto de 20 de novembro de 1990 - Reintegração de Dejean
Magno Pellegrin no cargo de Oficial de Chancelaria do Quadro
Permanente do Ministério das Relações Exteriores. Publicado no
DO de 21 de novembro de 1990.
99.709 - Decreto de 21 de novembro de 1990 - Dispõe sobre a administração dos assuntos relativos aos servidores dos extintos Territórios Federais do Acre, Amapá, Rondõnia e Roraima. Publicado no
DO de 22 de novembro de 1990.
99.710 - Decreto de 21 de novembro de 1990 - Promulga a Convenção
sobre os Direitos da Criança. Publicado no DO de 22 de novembro
de 1990.
...........................................
99.711 - Decreto de 21 de novembro de 1990 - Promulga o Acordo de
Cooperação Cultural, Científica e Técnica, entre o Governo da República Federativa do Brasil e o Governo da República do Mali.
Publicado no DO de 22 de novembro de 1990.

3961

3962

3963

3964

3965

3965

3993

99.712 - Decreto de 22 de novembro de 1990 - Abre à Presidência da
República, em favor do Estado-Maior das Forças Armadas, crédito suplementar no valor de Cri6.DOO.OOO,OO, para reforço de dotações consignadas no vigente orçamento. Publicado no DO de 23 de
novembro de 1990.

3994

99.713 - Decreto de 22 de novembro de 1990 - Abre ao Orçamento da
União, em favor do Ministério da Justiça, crédito suplementar no
valor de Cr$2.689.000,OO, para reforço de dotações consignadas no
vigente orçamento. Publicado no DO de 23 de novembro de 1990..

3995

99.714 - Decreto de 22 de novembro de 1990 - Abre ao Orçamento Fiscal da União, em favor do Ministério da Justiça, crédito suplementar no valor de Cr$23.644.000,00, para reforço de dotações consignadas no vigente orçamento. Publicado no DO de 23 de novembro de 1990.
99.715 - Decreto de 22 de novembro de 1990 - Abre ao Ministério da
Infra-Estrutura, em favor do Departamento Nacional de Estradas

3995
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de Rodagem, crédito adicional no valor de Cr$2.446.153.000,OO, para reforço de dotações consignadas no vigente orçamento. Publicado no DO de 23 de novembro de 1990.

3996

99.716 - Decreto de 22 de novembro de 1990 - Abre ao Orçamento da
Seguridade Social. em favor do Ministério da Saúde. crédito suplementar no valor de Cr$6.093.000,OO, para reforço de dotação
consignada no vigente orçamento. Publicado no DO de 23 de novembro de 1990.

3997

99.717 - Decreto de 22 de novembro de 1990 - Abre ao Ministério da
Infra-Estrutura, em favor do Departamento Nacional de Águas e
Energia
Elétrica,
crédito
suplementar
no
valor
de
Cr$60.000.000,00, para reforço de dotação consignada no vigente
orçamento. Publicado no DO de 23 de novembro de 1990.
.
99.718 - Decreto de 22 de novembro de 1990 - Abre ao Orçamento Fiscal da União, em favor do Ministério da Agricultura e Reforma
Agrária, crédito suplementar no valor de Cr$31.966.000,OO, para
reforço de dotações consignadas no vigente orçamento. Publicado
no DO de 23 de novembro de 1990.
99.719 - Decreto de 22 de novembro de 1990 - Abre à Presidência da
República em favor do Fundo Rotativo Habitacional de Brasília
(FRHB), crédito suplementar no valor de Cr$43.000.000,OO, para
reforço de dotação consignada no vigente orçamento. Publicado
no DO de 23 de novembro de 1990.
99.720 - Decreto de 22 de novembro de 1990 - Transfere dotação consignada a Entidades em Extinção, Dissolução ou Privatízação Lei n? 8.029/90, no valor de Cr$3.000.000,OO, para o Ministério da
Infra-Estrutura. Publicado no DO de 23 de novembro de 1990. ....

3998

3999

4000

4001

99.721 - Decreto de 23 de novembro de 1990 - Localiza Organizações
Militares da Aeronáutica. Publicado no DO de 26 de novembro de
1990.

40Ql

99.722 - Decreto de 23 de novembro de 1990 - Abre ao Ministério da
Justiça, em favor da Imprensa Nacional, crédito suplementar no
valor de Cr$100.000.000,OO, para reforço de dotações consignadas
no vigente orçamento. Publicado no DO de 26 de novembro de
1990.

99.723 - Decreto de 23 de novembro de 1990 - Abre ao Ministério do
Exército, em favor da Secretaria de Economia e Finanças, crédito
suplementar no valor de Cr$200.000.000,OO, para reforço de dotação consignada no vigente orçamento. Publicado no DO de 26 de
novembro de 1990. ..
.
99.724 - Decreto de 23 de novembro de 1990 - Abre à Presidência da
República, em favor do Fundo do Emfa, crédito suplementar no
valor de Cr$214.983.000,OO, para reforço de dotações consignadas
no vigente orçamento. Publicado no DO de 26 de novembro de
1990.
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99.725 - Decreto de 23 de novembro de 1990 - Abre ao Ministério da
Aeronáutica crédito suplementar no valor de CrS53.721.000,00, para reforço de dotação consignada no vigente orçamento. Publicado
no DO de 26 de novembro de 1990.

4004

99.726 - Decreto de 23 de novembro de 1990 - Abre ao Ministério do
Exército, em favor do Fundo do Exército, crédito suplementar no
valor de CrS2.452.253.000,OO, para reforço de dotações consignadas
no vigente orçamento. Publicado no DO de 26 de novembro de
1990.

4005

99.727 - Decreto de 23 de novembro de 1990 - Abre ao Ministério da:
Educação, em favor de diversas unidades orçamentárias, crédito
suplementar no valor de Cr$163.446.000,OO, para reforço de dotações consignadas no vigente orçamento. Publicado no DO de 26 de
novembro de 1990.
.......................................

4006

99.728 - Decreto de 23 de novembro de 1990 - Abre ao Orçamento Fiscal da União, em favor de diversos órgãos, crédito suplementar no
valor de Cr$2.269.965.000,00, para reforço de dotações consignadas
no vigente orçamento. Publicado no DO de 26 de novembro de
1990.
..
.

4007

99.729 - Decreto de 23 de novembro de 1990 - Abre aos Orçamentos da
União, em' favor de diversos órgãos, crédito suplementar no valor
de Cr$1.695.745.000,00, para reforço de dotações consignadas no
vigente orçamento. Publicado no DO de 26 de novembro de 1990..

4008

99.730 - Decreto de 23 de novembro de 1990 - Abre aos Orçamentos da
União, em favor do Ministério da Agricultura e Reforma Agrária,
créditos suplementares no valor de Cr$5.477.969.000,00, para reforço de dotações consignadas nos vigentes orçamentos. Publicado
no DO de 26 de novembro de 1990. . .. .'..........................

4009

99.731 - Decreto de 25 de novembro de 1990 - Dispõe sobre a composição e o funcionamento do Grupo de Coordenação incumbido da
atualização do Plano Nacional de Gerenciamento Costeiro. Publicado no DO de 27 de novembro de 1990.
99.732 - Decreto de 26 de novembro de 1990 - Dispõe sobre a execução
do Acordo de Alcance Parcial entre o Brasil e Cuba. Publicado no
DO de 27 de novembro de 1990.

4012

99.733 - Decreto de 26 de novembro de 1990 - Institui a Comissão de
Planejamento dos Reíliee de Integração Sul-Americana, sob a
coordenação do Estado-Maior das Forças Armadas (Emfa). ·Publicado no DO de 27 de novembro de 1990.

4013

99.734 - Decreto de 26 de novembro de 1990 - Altera o Anexo VI do
Decreto n? 99.307, de 15 de junho de 1990, e dá outras providências. Publicado no DO de 27 de novembro de 1990.

4014

4010

99.735 - Decreto de 27 de novembro de 1990 - Dispõe sobre a transformação da Diretoria de Assuntos Culturais, Educação Física e
Colo Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 182(6, t.2):4301-4335, nov./dez. 1990.

4308
Pág.
Desportos, em Diretoria de Assuntos Culturais, no Ministério do
Exército. Publicado no DO de 28 de novembro de 1990.

4015

99.736 - Decreto de 27 de novembro de 1990 - Dispõe sobre a execução
do Sétimo Protocolo Adicional ao Acordo Comercial n? 20, no Setor da Indústria de Matérias Corantes e Pigmentos, entre o Brasil, a Argentina, o Chile e o México. Publicado no DO de 28 de novembro de 1990.

4015

99.737 - Decreto de 27 de novembro de 1990 - Dispõe sobre a revisão
dos valores fixados nos artigos 16, 21, 22, 52 e 64 do Decreto-Lei
n:' 2.300, de 21 de novembro de 1986. Publicado no DO de 28 de
novembro de 1990. ..... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

4016

99.738 - Decreto de 27 de novembro de 1990 - Abre ao Ministério da
Marinha, em favor de diversas Unidades Orçamentárias, crédito
suplementar no valor de Cr$1l.014.076.000,00, para reforço de dotações consignadas no vigente orçamento. Publicado no DO de 28
de novembro de 1990.
. ..... ....... .... ........ .. ........ ..

4018

99.739 - Decreto de 27 de novembro de 1990 - Dispõe sobre a execução
do Sexto Protocolo Adicional ao Acordo de Alcance Parcial de Renegociação das Concessões Outorgadas no Período 1962/1980, entre o Brasil e a Bolívia (Acordo n? 8). Publicado no DO de 28 de
novembro de 1990. ..
.

4019

99.740 - Decreto de 28 de novembro de 1990 - Altera dispositivos do
Decreto n:' 62.758, de 22 de maio de 1968, que instituiu a Fundação
Universidade Federal de São Carlos, sob a denominação de Fundação Universidade Federal de São Paulo, e dá outras providências. Publicado no DO de 29 de novembro de 1990.

4020

99.741 - Decreto de 28 de novembro de 1990 - Regulamenta o art. 195
do Decreto- Lei n:' 200, de 25 de fevereiro de 1967, com a redação
dada pelo art. 1? do Decreto-Lei n? 900, de 24 de setembro de 1969,
e os arts. 4? e 5?, inciso lII, do Decreto-Lei n:' 2.398, de 21 de dezembro de 1987, e dá outras providências. Publicado no DO de 29
de novembro de 1990.

4022

99.742 - Decreto de 29 de novembro de 1990 - Abre aos Orçamentos da
União, em favor do Ministério da Agricultura e Reforma Agrária,
créditos suplementares no valor de Cr$l9.816.468.000,OO, para reforço de dotações consignadas nos vigentes orçamentos. Publicado no DO de 30 de novembro de 1990. . ..... _.... __ . . . . . . . . .

4027

99.743 - Decreto de 29 de novembro de 1990 - Abre aos Orçamentos da
União, em favor de Entidades em Extinção, Dissolução ou Privatizacão. crédito suplementar no valor de Cr$5.607.871.000,00, para
reforço de dotações consignadas nos vigentes orçamentos. Publicado no DO de 30 de novembro de 1990. .
_. . . . . .

4028

99.744 - Decreto de 29 de novembro de 1990 - Abre ao Orçamento Fiscal da União, em favor da Presidência da República, crédito suplementar no valor de Cr$2.718.000.000,OO, para reforço de dotaCal. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 182(6, t_2):4301-4335, nov./dez. 1990.
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ções consignadas no vigente orçamento. Publicado no no de 30 de
novembro de 1990. ... . . . . . . . . . . . . . . . . .
...................

99.745 - Decreto de 29 de novembro de 1990 - Abre ao Orçamento Ftscal da União, em favor da Presidência da República, crédito suplementar no valor de Cr$339.200.000,OO, para reforço de dotações
consignadas no vigente orçamento. Publicado no DO de 30 de novembro de 1990.
99.746 - Decreto de 29 de novembro de 1990 - Abre aos Orçamentos da
União, em favor do Senado Federal, da Câmara dos Deputados,
do Tribunal de Contas da União, do Ministério Público da União
e do Ministério da Justiça, crédito suplementar no valor de
Cr$10.562.779.000,00, para reforço de dotações consignadas nos vigentes orçamentos. Publicado no DO de 30 de novembro de 1990..

4028

4029

4030

99.747 - Decreto de 29 de novembro de 1990 - Abre aos Ministérios da
Aeronáutica, do Exército e da Marinha, em favor de diversas
unidades orçamentárias, crédito suplementar no valor de
Cr$22.210.130.000,00, para reforço de dotações consignadas no vigente orçamento. Publicado no DO de 30 de novembro de 1990. ...

4031

99.748 - Decreto de 29 de novembro de 1990 - Abre aos Orçamentos da
União, em favor de diversos órgãos do Poder Judiciário, crédito
suplementar no valor de Cr$17.189.689.000,OO, para reforço de dotações consignadas no vigente orçamento. Publicado no DO de 30
de novembro de 1990. .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

4032

99.749 - Decreto de 29 de novembro de 1990 - Abre aos Orçamentos da
União, em favor do Ministério da Ação Social, crédito suplementar no valor de Cr$2.049.900.000,00, para reforço de dotações consignadas no vigente orçamento. Publicado no DO de 30 de novembro de 1990.

4033

99.750 - Decreto de 29 de novembro de 1990 - Abre aos Orçamentos da
União, em favor da Presidência da República, crédito suplementar
no valor de Cr$L118.000.000,OO, para reforço de dotações consignadas no vigente orçamento. Publicado no DO de 30 de novembro de
1990.

4034

99.751 - Decreto de 29 de novembro de 1990 - Abre ao Orçamento da
Seguridade Social, em favor do Ministério da Saúde, crédito suplementar no valor de Cr$14.418.000.000,OO, para reforço de dotações consignadas no vigente orçamento. Publicado no DO de 30 de
novembro de 1990. .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
..........

4034

99.752 - Decreto de 29 de novembro de 1990 - Abre aos Orçamentos da
União, em favor de diversos órgãos, créditos adicionais no valor
de Cr$80.767.300.000,00, para reforço de dotações consignadas nos
vigentes orçamentos. Publicado no DO de 30 de novembro de
1990.
.
..

4035

99.753 - Decreto de 29 de novembro de 1990 - Abre ao Orçamento Fiscal da União, em favor da Presidência da República, crédito suCal. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasilia, 182(6, t.2):4301-4335, nov.Zdez. 1990.
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plementar no valor de Cr$635.235.000,OO, para reforço de dotações
consignadas no vigente orçamento. Publicado no DO de 30 de novembro de 1990.

4036

99.754 - Decreto de 29 de novembro de 1990 - Abre aos Orçamentos da
União, em favor dos Ministérios da Economia, Fazenda e Planejamento e das Relações Exteriores, crédito suplementar no valor de
Cr$44.576.669.000,OO, para reforço de dotações consignadas no vigente orçamento. Publicado no DO de 30 de novembro de 1990. ...

4037

99.755 - Decreto de 29 de novembro de 1990 - Abre ao Orçamento Fiscal da União, em favor do Ministério da Economia, Fazenda e
Planejamento, crédito suplementar no valor de Cr$124.752.000,00.
para reforço de dotações consignadas no vigente orçamento. Publicado no DO de 30 de novembro de 1990.
............. .. .

4038

99.756 - Decreto de 29 de novembro de 1990 - Abre aos Ministérios das
Relações Exteriores e da Economia. Fazenda e Planejamento, crédito suplementar no valor de Cr$2.959.586.000,OO. para reforço de
dotações consignadas no vigente orçamento. Publicado no DO de
30 de novembro de 1990.

4039

99.757 - Decreto de 3 de dezembro de 1990 - Retifica o Decreto n?
98.602, de 19 de dezembro de 1989, que deu nova redação ao Decreto n? 50.215, de 28 de janeiro de 1961, que promulgou a Convenção
relativa ao Estatuto dos Refugiados. Publicado no DO de 4 de dezembro de 1990.

4040

99.758 - Decreto de 3 de dezembro de 1990 - Promulga o Acordo sobre
Prevenção, Controle. Fiscalização e Repressão ao Uso Indevido e
ao Tráfico de Entorpecentes e de Substâncias Psicotrópicas. Publicado no DO de 4 de dezembro de 1990.

4041

99.759 - Decreto de 3 de dezembro de 1990 - Abre ao Ministério da
Justiça, em favor do Instituto Nacional de Metrologia. Normalização e Qualidade Industrial, crédito suplementar no valor de
Cri807.474.000,00, para reforço de dotações consignadas no vigente orçamento. Publicado no DO de 4 de dezembro de 1990.

4042

99.760 - Decreto de 4 de dezembro de 1990 - Altera os Artigos 13 e 14
do Regulamento da Ordem do Mérito Militar, aprovado pelo Decreto n:' 92.493, de 25 de março de 1986. Publicado no DO de 5 de
dezembro de 1990.

4042

99.761 - Decreto de 4 de dezembro de 1990 - Transfere dotações consignadas nos Orçamentos da União, e dá outras providências. Publicado no DO de 5 de dezembro de 1990.

4043

99.762 - Decreto de 4 de dezembro de 1990 - Abre aos Orçamentos da
União, em favor do Ministério da Justiça, crédito suplementar no
valor de Cr$1.596.725.000,00, para reforço de dotações consignadas
no vigente orçamento. Publicado no DO de 5 de dezembro de
1990.

4044
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99.763 - Decreto de 4 de dezembro de 1990 - Abre ao Ministério da
Ação Social, em favor da Fundação Centro Brasileiro para a Infância e Adolescência - (FCBIA), crédito suplementar no valor
de Cr$15.658.000,00, para reforço de dotação consignada no vigente orçamento. Publicado no DO de 5 de dezembro de 1990. .
.
99.764 - Decreto de 4 de dezembro de 1990 - Abre à Presidência da República, em favor do Conselho Nacional de Desenvolvimento
Científico e Tecnológico e do Fundo para as Atividades de Informática, crédito suplementar de Cr$14.600.000,00, para reforço de
dotações consignadas no vigente orçamento. Publicado no DO de
5 de dezembro de 1990. .
.
99.765 - Decreto de 4 de dezembro de 1990 - Abre à Justiça Federal,
em favor do Tribunal Regional Federal da I? Região, crédito suplementar no valor de Cr$291.265.000,00, para reforço de dotações
consignadas no vigente orçamento. Publicado no DO de 5 de dezembro de 1990. .
.
99.766 - Decreto de 4 de dezembro de 1990 - Abre ao Ministério da Aeronáutica, em favor do Fundo Aeronáutico, crédito suplementar
no valor de Cr$I1.208.562.000,00, para reforço de dotações consignadas no vigente orçamento. Publicado no DO de 5 de dezembro
de 1990.
.
.
99.767 - Decreto de 5 de dezembro de 1990 - Declara a desnecessidade
de cargos do Quadro e Tabela Permanentes da extinta Fundação
Nacional de Arte (Funarte), e dá outras providências. Publicado
no DO de 6 de dezembro de 1990
.
99.768 - Decreto de 5 de dezembro de 1990 - Dispõe sobre as atribuições dos Oficiais Policiais-Militares Músicos da Polícia Militar do
Distrito Federal e sobre o acesso ao respectivo Quadro (QOPMM),
e dá outras providências. Publicado no DO de 6 de dezembro de
1990.
.
.

4045

4046

4047

4048

4048

4049

99.769 - Decreto de 5 de dezembro de 1990 - Abre à Presidência da República, em favor de diversas unidades orçamentárias, crédito suplementar no valor de Cr$505.472.000,OO, para reforço de dotações
consignadas no vigente orçamento. Publicado no DO de 6 de dezembro de 1990. .
.

4053

99.770 - Decreto de 5 de dezembro de 1990 - Abre aos Orçamentos da
União, em favor da Presidência da República, crédito suplementar
no valor de Cr$3.306.528.000,OO, para reforço de dotações consignadas no vigente orçamento. Publicado no no de 6 de dezembro de
1990....

4054

99.771 - Decreto de 5 de dezembro de 1990 - Abre ao Orçamento Fiscal
da União, em favor da Presidência da República, crédito suplementar no valor de Cr$3.122.787.000,OO, para reforço de dotações
consignadas no vigente orçamento. Publicado no DO de 6 de dezembro de 1990.

4055

Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasilia, 182(6, t.2):430l-4335, nov./dez. 1990.

4312
Pág.
99.772 - Decreto de 5 de dezembro de 1990 - Abre aos Orçamentos .da
União, em favor de diversos Órgãos, créditos adicionais no valor
de Cr$2.351.620.000,OO, para reforço de dotações consignadas nos
vigentes orçamentos. Publicado no DO de 6 de dezembro de 1990.
99.773 - Decreto de 5 de dezembro de 1990 - Abre ao Orçamento Fiscal
da União, em favor de Entidades em Extinção, Díssolucão ou Pr-ivatizacão, crédito suplementar no valor de Cr$309.402.000,OO, para
reforço de dotações consignadas no vigente orçamento. Publicado
no DO de 6 de dezembro de 1990. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
99.774 - Decreto de 6 de dezembro de 1990 - Abre ao Orçamento da Seguridade Social da União. em favor do Ministério do Trabalho e
da Previdência Social, crédito suplementar no valor de
Cri646.507.000,00, para reforço de dotações consignadas no vigente orçamento. Publicado no DO de 7 de dezembro de 1990.
99.775 - Decreto de 6 de dezembro de 1990 - Abre ao Ministério da
Economia, Fazenda e Planejamento, em favor da Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, crédito suplementar no
valor de Cr$1.660.718.000,00, para reforço de dotações consignadas
no vigente orçamento. Publicado no DO de 7 de dezembro de
1990.
99.776 - Decreto de 6 de dezembro de 1990 - Abre aos Orçamentos da
União, em favor do Ministério da Infra-Estrutura, crédito suplementar no valor de Cri20.862.030.000,00, para reforço de dotações
consignadas nos vigentes orçamentos. Publicado no DO de 7 de
dezembro de 1990.
99.777 - Decreto de 6 de dezembro de 1990 - Abre ao Ministério da Marinha, em favor da Secretaria Geral da Marinha, crédito suplementar no valor de Cr$4.357. 794.000,00, para reforço de dotações
consignadas no vigente orçamento. Publicado no DO de 7 de dezembro de 1990.
99.778 - Decreto de 6 de dezembro de 1990 - Abre aos Poderes Legislativo e Judiciário e ao Ministério da Justiça, em favor de diversos
Orgãos, crédito suplementar no valor de Cr$l88.453.000,00, para
reforço de dotações consignadas no vigente orçamento. Publicado
no DO de 7 de dezembro de 1990. ... . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . .

4056

4057

4058

4059

4060

4060

4061

99.779 - Decreto de 6 de dezembro de 1990 - Abre ao Orçamento Fiscal
da União, em favor do Ministério da Agricultura e Reforma Agrária, crédito suplementar no valor de Cr$3.355.046.000,OO, para reforço de dotações consignadas no vigente orçamento. Publicado
no DO de 7 de dezembro de 1990.

4062

99.780 - Decreto de 6 de dezembro de 1990 - Abre ao Ministério da
Infra-Estrutura, em favor de diversas unidades orçamentárias,
crédito suplementar no valor de Cr$8.280.636.000,OO, para reforço
de dotações consignadas no vigente orçamento. Publicado no DO
de 7 de dezembro de 1990.

4063
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99.781 - Decreto de 6 de dezembro de 1990 ~ Altera os Estatutos da Indústria de Material Bélico do Brasil (Imbell, vinculada ao Ministério do Exército. Publicado no DO de 10 de dezembro de 1990. '"
99.782 - Decreto de 10 de dezembro de 1990 - Abre aos Orçamentos da
União. em favor dos Ministérios do Trabalho e da Previdência Social, da Saúde e da Ação Social, crédito suplementar no valor de
Cr$229.714.070.000,00, para reforço de dotações consignadas no vigente orçamento. Publicado no DO de 11 de dezembro de 1990. '"
99.783 - Decreto de 10 de dezembro de 1990 - Abre ao Orçamento Fiscal da União, em favor da Presidência da República, crédito suplementar no valor de Cr$20.178.000.00, para reforço de dotações
consignadas no vigente orçamento. Publicado no DO de 11 de dezembro de 1990.
99.784 - Decreto de 10 de dezembro de 1990 - Declara de utilidade pública, para fins de desapropriação, o imóvel situado na Avenida
Alvares Cabral n? 1.801, no Bairro Santo Agostinho, em Belo Horizonte (MG)' Publicado no DO de 11 de dezembro de 1990.
99.785 - Decreto de 10 de dezembro de 1990 - Dispõe sobre a execução
do Trigésimo Segundo Protocolo Adicional ao Acordo de Alcance
Parcial de Renegociação das Preferências Outorgadas no Período
1962/1980, entre o Brasil e a Argentina (Acordo n? 1). Publicado
no DO de 11 de dezembro de 1990. .... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
99.786 - Decreto de 10 de dezembro de 1990 - Dispõe sobre a execução
das Atas de Retificação do Quarto Protocolo Adicional ao. Acordo
de Alcance Parcial de Complementação Econômica, entre o Brasil
e o Uruguai (Acordo n? 2). Publicado no DO de 11 de dezembro de
1990.

4064

4067

4068

4068

4070

4071

99.787 - Decreto de 10 de dezembro de 1990 - Dispõe sobre a execução
do Décimo Segundo Protocolo Adicional ao Acordo Regional de
Abertura de Mercados em Favor do Paraguai (Acordo n? 3), entre
o Brasil e o Paraguai. Publicado no DO de 11 de dezembro de
1990.

99.788 - Decreto de 10 de dezembro de 1990 - Aprova os atos constitutivos da Japan Overseas Development Corporatdon. Publicado no
DO de 11 de dezembro de 1990.
99.789 - Decreto de 12 de dezembro de 1990 - Promulga o Convênio de
Defesa Pitossanitárla, entre o Governo da República Federativa
do Brasil e o Governo da Espanha. Publicado no DO de 13 de dezembro de 1990.
99.790 - Decreto de 12 de dezembro de 1990 - Transfere dotações consignadas nos Orçamentos da União, e dá outras providências. Publicado no DO de 13 de dezembro de 1990.

407

4072

4073

4074

99.791 - Decreto de 12 de dezembro de 1990 - Transfere dotações consignadas a Entidades em Extinção, Dissolução ou Privatização Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 182(6, t.2l:4301-4335, nov.ldez. 1990.
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Lei n:' 8.029/90, no valor de Cr$2.138.837.000,OO, para a Presidência da República, em favor da Secretaria do Desenvolvimento Regional. Publicado no DO de 13 de dezembro de 1990.

4075

99.792 - Decreto de 12 de dezembro de 1990 - Abre ao Orçamento Fiscal da União, em favor de diversos Órgãos do Poder Judiciário e
do Ministério Público da União, créditos adicionais no valor de
Cr$800.519.000,OO, para reforço de dotações consignadas no vigente orçamento. Publicado no DO de 13 de dezembro de 1990.

4076

99.793 - Decreto de 12 de dezembro de 1990 - Dispõe sobre a execução
do Trigésimo Quinto Protocolo Adicional ao Acordo de Alcance
Parcial de Renegociação das Preferências Outorgadas no Período
1962/1980, entre o Brasil e a Argentina (Acordo n'' 1). Publicado
no DO de 13 de dezembro de 1990.

4077

99.794 - Decreto de 12 de dezembro de 1990 - Dispõe sobre a execução
do Trigésimo Sexto Protocolo Adicional ao Acordo de Alcance
Parcial de Renegociação das Concessões Outorgadas no Período
1962/1980, entre o Brasil e a Argentina (Acordo n? 1). Publicado
no DO de 13 de dezembro de 1990.

4078

99.795 - Decreto de 13 de dezembro de 1990 - Dispõe sobre autorizações para que o Ministro das Relações Exteriores e os servidores
não diplomáticos do Ministério das Relações Exteriores se ausentem do País. Publicado no DO de 14 de dezembro de 1990.

4079

99.796 - Decreto de 14 de dezembro de 1990 - Altera dispositivos do
Regulamento para o Exército da Lei de Promoções dos Oficiais da
Ativa das Forças Armadas (R-27), aprovado pelo Decreto n?
71.848, de 16 de fevereiro de 1973. Publicado no DO de 14 de dezembro de 1990. . ... _. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

4079

99.797 - Decreto de 14 de dezembro de 1990 - Abre ao Ministério da
Infra-Estrutura, em favor da Companhia Brasileira de Trens Urbanos, crédito suplementar no valor de Cr$l85.795.000,OO, para reforço de dotação consignada no vigente orçamento. Publicado no
DO de 17 de dezembro de 1990. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

4082

99.798 - Decreto de 14 de dezembro de 1990 - Abre à Presidência da
República, em favor do Fundo Geral de Turismo, crédito suplementar no valor de Cr$236.139.000,OO, para reforço de dotações
consignadas no vigente orçamento. Publicado no DO de 17 de dezembro de 1990.

4083

99.799 - Decreto de 14 de dezembro de 1990 - Dá nova redação ao § I?
do art. 35 do Decreto n:' 99.266, de 28 de maio de 1990, alterado pelo art. I? do Decreto n:' 99.664, de I? de novembro de 1990. Publicado no DO de 17 de dezembro de 1990.

4084

99.800 - Decreto de 14 de dezembro de 1990 - Abre ao Ministério da
Marinha, em favor da Secretaria Geral da Marinha, crédito suplementar no valor de Cr$625.296.000,OO para reforço de dotações conCol. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 182(6, t.2):4301-4335, nov.Zdez. 1990.
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signadas no vigente orçamento. Publicado no DO de 17 de dezembro de 1990.
99.801 - Decreto de 14 de dezembro de 1990 - Abre ao Ministério da
Ação Social, em favor da Fundação Legião Brasileira de Assistência, crédito suplementar no valor de Cr$248.515.000,OO, para reforço de dotações consignadas no vigente orçamento. Publicado no
DO de 17 de dezembro de 1990.
..................
99.802 - Decreto de 14 de dezembro de 1990 - Abre aos Ministérios da
Aeronáutica e do Exército, em favor de diversas unidades orçamentárias, crédito suplementar no valor de Cr$106.90S.000,OO, para
reforço de dotações consignadas no vigente orçamento. Publicado
no DO de 17 de dezembro de 1990.. _
_. . . . . . . . . . . . . . .
99.803 - Decreto de 14 de dezembro de 1990 - Abre ao Orçamento Fiscal da União, em favor do Ministério da Agricultura e Reforma
Agrária, crédito suplementar no valor de Cr$l78.199.000,00, para
reforço de dotações consignadas no vigente orçamento. Publicado
no DO de 17 de dezembro de 1990. .
.
99.804 - Decreto de 14 de dezembro de 1990 - Abre aos Orçamentos da
União, em favor do Ministério da Educação, crédito suplementar
no valor de Cr$19.293.000,00, para reforço de dotações consignadas
no vigente orçamento. Publicado no DO de 17 de dezembro de
1990.
99.805 - Decreto de 14 de dezembro de 1990 -,- Abre ao Orçamento Fiscal da União. em favor da Presidência da República, crédito suplementar no valor de Cr$204.608.000,00, para reforço de dotações
consignadas no vigente orçamento. Publicado no DO de 17 de dezembro de 1990.
.
_
_. . . . . . . . . . .

4085

4086

4086

4087

4088

4089

99.806 - Decreto de 14 de dezembro de 1990 - Abre à Presidência da
República, em favor da Comissão Nacional de Energia Nuclear e
da Nuclebrás Equipamentos Pesados S.A. crédito suplementar no
valor de Cr$407.413.000,00, para reforço de dotações consignadas
no vigente orçamento. Publicado no DO de 17 de dezembro de
1990.
.
..
..

4090

99.807 - Decreto de 14 de dezembro de 1990 - Abre ao Orçamento Fiscal da União, em favor do Ministério da Educação, crédito suplementar no valor de Cr51.325.604.000,00, para reforço de dotações
consignadas no vigente orçamento. Publicado no DO de 17 de dezembro de 1990.
.
.
.

4091

99.808 - Decreto de 14 de dezembro de 1990 - Abre ao Ministério da
Economia, Fazenda e Planejamento, crédito suplementar no valor
de Cr$300.000,000,00, para reforço de dotações consignadas no vigente orçamento. Publicado no DO de 17 de dezembro de 1990.
99.809 - Decreto de 14 de dezembro de 1990 - Abre ao Orçamento Fiscal da União, em favor de diversos órgãos. crédito suplementar no
valor de Cr$227.824.000,00, para reforço de dotações consignadas
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no vigente orçamento. Publicado no DO de 17 de dezembro de
1990.

4093

99.810 - Decreto de 14 de dezembro de 1990 - Abre ao Orçamento da
Seguridade Social da União, em favor do Ministério da Justiça,
crédito suplementar no valor de Cr$129. 787.000,00, para reforço de
dotações consignadas no vigente orçamento. Publicado no DO de
17 de dezembro de 1990.

4093

99.811 - Decreto de 14 de dezembro de 1990 - Abre ao Orçamento da
Seguridade Social da União, em favor do Ministério do Trabalho e
da Previdência Social, crédito suplementar no valor de
Cr$27.140.000,00, para reforço de dotações consignadas na vigente
orçamento. Publicado no DO de 17 de dezembro de 1990.

4094

99.812 - Decreto de 14 de dezembro de 1990 - Abre ao Orçamento Ftscal da União, em favor da Presidência da República, crédito suplementar no valor de Cr$10.000.000,OO, para reforço de dotações
consignadas no vigente orçamento. Publicado no DO de 17 de dezembro de 1990. .
_. .

4095

99.813 - Decreto de 14 de dezembro de 1990 - Abre à Presidência da
República, em favor do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e
dos Recursos Naturais Renováveis, crédito suplementar no valor
de Cr$179.335.000,00, para reforço de dotações consignadas no vigente orçamento. Publicado no DO de 17 de dezembro de 1990. ...

4096

99.814 - Decreto de 14 de dezembro de 1990 - Abre ao Orçamento Fiscal da União, em favor do Ministério da Ação Social, crédito especial até o limite de Cr$715.300.000,00, para os fins que especifica.
Publicado no DO de 17 de dezembro de 1990.

4097

99.815 - Decreto de 14 de dezembro de 1990 - Abre ao Orçamento da
Seguridade Social, em favor dos Ministérios da Saúde e do Trabalho e da Previdência Social, crédito suplementar no valor de
Cr$225.422.000,OO para reforço de dotações consignadas no vigente
orçamento. Publicado no DO de 17 de dezembro de 1990.

4098

99.816 - Decreto de 14 de dezembro de 1990 - Abre ao Orçamento da
Seguridade Social, em favor do Ministério da Saúde, crédito suo
plementar no valor de Cr$120.033_000,OO, para reforço de dotações
consignadas no vigente orçamento. Publicado no DO de 17 de dezembro de 1990.
_........................

4099

99.817 - Decreto de 14 de dezembro de 1990 - Abre ao Orçamento Fiscal da União, em favor de Operações Oficiais de Crédito, crédito
suplementar no valor de Cr$27.195.014.000,00, para reforço de dotações consignadas no vigente orçamento. Publicado no DO de 17
de dezembro de 1990.

4100

99.818 - Decreto de 14 de dezembro de 1990 - Abre à Presidência da
República, em favor dos Fundos de Amparo à Tecnologia e de
Atividades Espaciais, crédito suplementar no
valor de
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Cr:íi6.100.000,OO. para reforço de dotações consignadas no vigente
orçamento. Publicado no DO de 17 de dezembro de 1990.

4101

99.819 - Decreto de 14 de dezembro de 1990 - Abre ao Ministério da
Marinha, em favor do Fundo Naval, crédito suplementar no valor
de Cr$3.322.5ü9.000,OQ, para reforço de dotações consignadas no
vigente orçamento. Publicado no DO de 17 de dezembro de 1990..

4102

99.820 - Decreto de 14 de dezembro de 1990 - Abre à Presidência da
República, em favor de diversas unidades, crédito suplementar no
valor de Cr$2.698.769.000,OO, para reforço de dotações consignadas
no vigente orçamento. Publicado no DO de 17 de dezembro de
1990.

4103

99.821 - Decreto de 14 de dezembro de 1990 - Abre aos Orçamentos da
União, em favor do Ministério da Educação, crédito suplementar
no valor de Cr$4.103.808.000,00, para reforço de dotações consignadas no vigente orçamento. Publicado no DO de 17 de dezembro de
_. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1990
'

4104

99.822 - Decreto de 14 de dezembro de 1990 - Abre ao Orçamento Fiscal da União, em favor de Entidades em Extinção, Dissolução ou
Privatização, crédito suplementar no valor de Cr$94.754.000,OO,
para reforço de dotação consignada no vigente orçamento. Publicado no DO de 17 de dezembro de 1990.

4105

99.823 - Decreto de 14 de dezembro de 1990 - Abre à Presidência da
República, em favor do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e
dos Recursos Naturais Renováveis, crédito suplementar no valor
de Cr$1.456.000.000,00, para reforço de dotações consignadas no
vigente orçamento. Publicado no DO de 17 de dezembro de 1990.

4106

99.824 - Decreto de 14 de dezembro de 1990 - Transfere dotações consignadas a Entidades em Extinção, Dissolução ou Privatização Lei n? 8.029/90, no valor de Cr$715.455.000,00, para o Ministério
da Agricultura e Reforma Agrária. Publicado no DO de 17 de dezembro de 1990.
.

4107

99.825 - Decreto de 14 de dezembro de 1990 - Abre ao Orçamento Fiscal da União, em favor de Entidades em Extinção, Dissolução ou
Privatízacãc, crédito suplementar no valor de Cr$585.115.000,00.
para reforço de dotações consignadas no vigente orçamento. Publicado no DO de 17 de dezembro de 1990.

4108

99.826 - Decreto de 14 de dezembro de 1990 - Abre ao Orçamento Fiscal da União, em favor da Justiça Federal, crédito suplementar no
valor de Cr$74.000.000,00, para reforço de dotação consignada no
vigente orçamento. Publicado no DO de 17 de dezembro de 1990..

4109

99.827 - Decreto de 17 de dezembro de 1990 - Abre ao Ministério da
Ação Social, em favor da Fundação Legião Brasileira de Assistência, crédito suplementar no valor de Cr$2.414.692.000,00, para reforço de dotações consignadas no vigente orçamento. Publicado
no DO de 17 de dezembro de 1990. .
.
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99.828 - Decreto de 17 de dezembro de 1990 - Abre aos Orçamentos da
União, em favor do Ministério da Educação. crédito adicional no
valor de Cr$48.1l1.240.000.00, para reforço de dotações consignadas no vigente orçamento. Publicado no DO de 17 de dezembro de
1990.
99.829 - Decreto de 17 de dezembro de 1990 - Abre ao Ministério da
Saúde, em favor de diversas unidades orçamentárias, crédito suplementar no valor de Cr$162.300.000,OO, para reforço de dotações
consignadas no vigente orçamento. Publicado no DO de 17 de dezembro de 1990.

4111

99.830 - Decreto de 17 de dezembro de 1990 - Abre ao ministério da
Ação Social, em favor da Coordenadoria Nacional para Integração
da Pessoa Portadora de Deficiência, crédito suplementar no valor
de Cr$2.000.000,00, para reforço de dotação consignada no vigente
orçamento. Publicado no DO de 17 de dezembro de 1990.

4112

99.831 - Decreto de 17 de dezembro de 1990 - Abre ao Orçamento Fiscal da União, em favor do Ministério da Agricultura e Reforma
Agrária, crédito suplementar no valor de Cr$469.211.000,00, para
reforço de dotações consignadas no vigente orçamento. Publicado
no DO de 17 de dezembro de 1990. ..... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

4113

99.832 - Decreto de 17 de dezembro de 1990 - Abre à Presidência da
República, em favor de diversas unidades orçamentárias, crédito
suplementar no valor de CrS518.362.000,OO, para reforço de dotações consignadas no vigente orçamento. Publicado no DO de 17 de
dezembro de 1990.
.......................................

4114

99.833 - Decreto de 17 de dezembro de 1990 - Abre à Presidência da
República e ao Ministério da Marinha, em favor de diversas unidades orçamentárias crédito suplementar no
valor de
CrS500.000.000,00, para reforço de dotações consignadas no vigente orçamento. Publicado no DO de 17 de dezembro de 1990.

4115

99.834 - Decreto de 17 de dezembro de 1990 - Abre à Presidência da
República, em favor do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e
dos Recursos Naturais Renováveis, crédito suplementar no valor
de Cr$562.043.000,00, para reforço de dotações consignadas no vigente orçamento. Publicado no DO de 17 de dezembro de 1990. ...

4116

99.835 - Decreto de 17 de dezembro de 1990 - Abre à Presidência da
República, em favor de diversas unidades orçamentárias, crédito
suplementar no valor de CrS53.898.000,00, para reforço de dotações consignadas no vigente orçamento. Publicado no DO de 17 de
dezembro de 1990.

4117

99.836 - Decreto de 17 de dezembro de 1990 - Abre à Presidência da
República, em favor do Fundo Especial da Secretaria de Assuntos
Estratégicos, crédito suplementar no valor de Cr$l4.710.000,00,
para reforço de dotações consignadas no vigente orçamento. Publicado no DO de 17 de dezembro de 1990.
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99.837 - Decreto de 17 de dezembro de 1990 - Abre à Presidência da
República, em favor da Empresa Brasileira de Turismo. crédito
suplementar no valor de Cr$3.655.000,00, para reforço de dotações
consignadas no vigente orçamento. Publicado no DO de 17 de dezembro de 1990
.
99.838 - Decreto de 17 de dezembro de 1990 - Abre à Presidência da
República, em favor da Superintendência do Desenvolvimento da
Amazônia. crédito suplementar no valor de Cr$14.160.000.00, para
reforço de dotações consignadas no vigente orçamento. Publicado
no DO de 17 de dezembro de 1990.
. . . . . . . .. .
.
99.839 - Decreto de 17 de dezembro de 1990 - Abre ao Orçamento Fiscal da União, em favor da Presidência da República, crédito suplementar no valor de Cr$2.545.474.000,OO, para reforço de dotações consignadas no vigente orçamento. Publicado no DO de 17 de
dezembro de 1990.
.
.

4120

99.840 - Decreto de 17 de dezembro de 1990 - Abre ao Orçamento Fiscal da União, em favor da Presidência da República. crédito suplementar no valor de Cr$764.392.000,OO, para reforço de dotações
consignadas no vigente orçamento. Publicado no DO de 17 de dezembro de 1990.
.
.

4121

99.841 - Decreto de 17 de dezembro de 1990 - Abre ao Ministério da
Economia. Fazenda e Planejamento, em favor da Comissão de Valores Mobiliários, crédito suplementar no valor de Cr$3.873.000,00,
para reforço de dotações consignadas no vigente orçamento. Publicado no DO de 17 de dezembro de 1990.

4122

99.842 - Decreto de 17 de dezembro de 1990 - Dispõe sobre os Efetivos
do Exército a vigorarem em 1991. Publicado no DO de 17 de dezembro de 1990.
.
.
99.843 - Decreto de 18 de dezembro de 1990 - Abre à Presidência da
República. em favor do Fundo de Pesquisa e de Recursos Naturais do Nordeste, crédito suplementar no valor de CrS5.664.000,00,
para reforço de dotações consignadas no vigente orçamento. Publicado no DO de 19 de dezembro de 1990.
.
.
99.844 - Decreto de 18 de dezembro de 1990 - Promulga o Convênio
Comercial entre o Governo da República Federativa do Brasil e o
Governo da República de Cuba. Publicado no DO de 19 de dezembro de 1990.
.
.
99.845 - Decreto de 18 de dezembro de 1990 - Dispõe sobre a execução
do Décimo Primeiro Protocolo Adicional ao Acordo Comercial n?
18, no Setor da Indústria Fotográfica. entre o Brasil, a Argentina,
o México. o Uruguai e a Venezuela. Publicado no DO de 19 de dezembro de 1990. .
.
99.846 - Decreto de 18 de dezembro de 1990 - Dispõe sobre a execução
do Segundo Protocolo Adicional ao Acordo de Complementação
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Econômica, entre o Brasil e a Argentina (Acordo n? 12) _ Publicado
no DO de 19 de dezembro de 1990. ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

4129

99.847 - Decreto de 18 de dezembro de 1990 - Dispõe sobre a execução
do Décimo Terceiro Protocolo Adicional ao Acordo de Alcance

Parcial de Renegociação das Preferências Outorgadas no Período
1962/1980, subscrito entre o Brasil e a Venezuela (Acordo n? 13).
Publicado no DO de 19 de dezembro de 1990.

4130

99.848 - Decreto de 18 de dezembro de 1990 - Autoriza o aumento do
capital social da Companhia de Colonização do Nordeste (Colone) .
Publicado no DO de 19 de dezembro de 1990.

4131

99.849 - Decreto de 19 de dezembro de 1990 - Abre à Presidência da
República, em favor de diversas unidades, crédito suplementar no
valor de CrSl04.536.000,00, para reforço de dotações consignadas
no vigente orçamento. Publicado no DO de 19 de dezembro de
1990.
. .. .

4132

99.850 - Decreto de 19 de dezembro de 1990 - Promulga o Convênio de
Cooperação para a Realização de Obras Previstas no Estudo de
Revitallzação do Centro Histórico de João Pessoa, Capital do Estado da Paraíba, e seu Protocolo anexo, entre o Governo da República Federativa do Brasil e o Governo do Reino da Espanha. Publicado no DO de 20 de dezembro de 1990.
.................

4133

99.851 - Decreto de 19 de dezembro de 1990 - Dispõe sobre a liberação
da importação de carbonato de sódio (barrflhal, e dá outras providências. Publicado no DO de 20 de dezembro de 1990.

4134

99.852 - Decreto de 19 de dezembro de 1990 - Abre aos Orçamentos da
União, em favor de Entidades em Extinção, Dissolução ou Privatíaacão, crédito suplementar no valor de CrSl.Ol0.133.000,00, para
reforço de dotações consignadas nos vigentes orçamentos. Publicado no DO de 20 de dezembro de 1990. ..
..........

4134

99.853 - Decreto de 19 de dezembro de 1990 - Abre ao Ministério da
Economia, Fazenda e Planejamento, em favor de diversas unidades
orçamentárias,
crédito
suplementar
no
valor
de
Cr$288.280.000,00, para reforço de dotações consignadas no vigente orçamento. Publicado no DO de 20 de dezembro de 1990.

4135

99.854 - Decreto de 19 de dezembro de 1990 - Abre aos Orçamentos da
União, em favor de diversos órgãos, crédito adicional no valor de
CrS17.238.463.000,00, para reforço de dotações consignadas nos vigentes orçamentos. Publicado no DO de 20 de dezembro de 1990.

4136

99.855 - Decreto de 20 de dezembro de 1990 - Aprova o Plano Geral de
Convocação para o Serviço Militar Inicial nas Forças Armadas
em 1992. Publicado no DO de 21 de dezembro de 1990.

4137

99.856 - Decreto de 20 de dezembro de 1990 - Abre ao Orçamento Píscal da União, em favor do Ministério da Educação, créditos adicionais no valor de CrS41.533.198.000,OO, para reforço de dotações
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consignadas no vigente orçamento. Publicado no DO de 21 de dezembro de 1990.
.
.

4138

99.857 - Decreto de 20 de dezembro de 1990 - Abre aos Orçamentos da
União. em favor do Ministério da Ação Social, créditos adicionais
até o limite de Cr$42.714.247.000.00. para os fins que especifica.
Publicado uo DO de 21 de dezembro de 1990.

4139

99.858 - Decreto de 20 de dezembro de 1990 - Abre ao Orçamento da
Seguridade Social, em favor do Ministério da Saúde, crédito suplementar no valor de Cr$5.252.964.000,OO, para reforço de dotações consignadas no vigente orçamento. Publicado no DO de 21 de
dezembro de 1990.
99.859 - Decreto de 20 de dezembro de 1990 - Abre ao Orçamento da
Seguridade Social, em favor do Ministério da Saúde, créditos adicionais no valor de Cr$14.469.929.000,00, para reforço de dotações
consignadas no vigente orçamento. Publicado no DO de 21· de dezembro de 1990.
......... ......... .. .
99.860 - Decreto de 21 de dezembro de 1990 - Abre ao Orçamento Fiscal da União, em favor da Presidência da República. créditos adicionais no valor de Cr$512.400.000.00, para reforço de dotações
consignadas no vigente orçamento. Publicado no DO de 21 de dezembro de 1990.

4143

99.861 - Decreto de 21 de dezembro de 1990 - Abre aos Orçamentos da
União, em favor de diversos órgãos. créditos adicionais no valor
de Cr$4.028.346.000,OO, para reforço de dotações consignadas nos
vigentes orçamentos. Publicado no DO de 24 de dezembro de
1990.
.

4144

99.862 - Decreto de 21 de dezembro de 1990 - Abre ao Orçamento Fiscal da União, em favor de diversos órgãos do Poder Judiciário,
créditos adicionais no valor de Cr$2.120.000.000,OO, para reforço de
dotações consignadas no vigente orçamento. Publicado no DO de
..
.
. ..
24 de dezembro de 1990.

4545

99.863 - Decreto de 21 de dezembro de 1990 - Abre ao Ministério da
Infra-Estrutura, em favor de diversas unidades orçamentárias,
crédito suplementar no valor de Cr$356.522.000,00, para reforço de
dotações consignadas no vigente orçamento. Publicado no DO de
24 de dezembro de 1990.

4146

99.864 - Decreto de 21 de dezembro de 1990 - Abre ao Orçamento Fiscal da União, em favor dos Ministérios da Aeronáutica, do Exército e da Marinha, crédito suplementar no valor de
Cr$50. 717.591.000,00, para reforço de dotações consignadas no vigente orçamento. Publicado no DO de 24 de dezembro de 1990. ...

4147

4141

4141

99.865 - Decreto de 21 de dezembro de 1990 - Abre ao Orçamento Fiscal da União, em favor da Presidência da República, créditos adicionais no valor de Cr$14.414.279.000,00, para reforço de dotações
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consignadas no vigente orçamento. Publicado no DO de 24 de dezembro de 1990.
.
..
.

99.866 - Decreto de 21 de dezembro de 1990 - Abre ao Orçamento Eiscal da União, em favor da Presidência da República, crédito suplementar no valor de Cr$2ü4.514.000,OQ, para reforço de dotações
consignadas no vigente orçamento. Publicado no DO de 24 de dezembro de 1990.
. ..
99.867 - Decreto de 21 de dezembro de 1990 - Abre ao Orçamento Fiscal da União, em favor da Presidência da República, créditos adio
cíonais, no valor de CrSG.9D7.199.000,OO, para reforço de dotações
consignadas no vigente orçamento. Publicado no DO de 24 de dezembro de 1990.

41478

4149

4150

99.868 - Decreto de 21 de dezembro de 1990 - Abre ao Orçamento Fiscal da União, em favor do Ministério da Aeronáutica, crédito suplementar no valor de CrS165.770.000,00, para reforço de dotação
consignada no vigente orçamento. Publicado no DO de 24 de dezembro de 1990. .
_. .

4151

99.869 - Decreto de 21 de dezembro de 1990 - Abre aos Orçamentos da
União, em favor do Ministério da Justiça, crédito suplementar no
valor de CrS144.924.000,OO, para reforço de dotações consignadas
nos vigentes orçamentos. Publicado no DO de 24 de dezembro de
1990.

4152

99.870 - Decreto de 21 de dezembro de 1990 - Abre ao Orçamento Ffscal da União, em favor do Ministério da Marinha, crédito suplementar no valor de Cr$777.250.000,00, para reforço de dotações
consignadas no vigente orçamento. Publicado no DO de 24 de dezembro de 1990.

4153

99.871 - Decreto de 21 de dezembro de 1990 - Abre ao Orçamento Fiscal da União, em favor do Ministério da Justiça, crédito suplementar no valor de CrS54.050.000,OO, para reforço de dotações consignadas no vigente orçamento. Publicado no DO de 24 de dezembro de 1990.
.
_. . . . . . . . . . . .

4153

99.872 - Decreto de 21 de dezembro de 1990 - Abre à Presidência da
República, em favor das Indústrias Nucleares do Brasil S.A., crédito suplementar no valor de Cr$603.524.000,OO, para reforço de
dotações consignadas no vigente orçamento. Publicado no DO de
24 de dezembro de 1990.

4154

99.873 - Decreto de 21 de dezembro de 1990 - Abre à Presidência da
República, em favor do Estado-Maior das Forças Armadas. crédito suplementar no valor de Cr$2.256.000,00, para reforço de dotações consignadas no vigente orçamento. Publicado no DO de 24 de
dezembro de 1990.

4155

99.874 - Decreto de 21 de dezembro de 1990 - Abre ao Orçamento Fiscal da União, em favor de diversos órgãos, créditos adicionais no
valor de CrS13.469.000.000,00, para reforço de dotações consignaCal. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 182(6, t.2):4301-4335, nov.Zdez. 1990.
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das no vigente orçamento. Publicado no DO de 24 de dezembro de
1990.
.
'"
..
.

4156

99.875 - Decreto de 21 de dezembro de 1990 - Abre à Presidência da
República, em favor do Estado-Maior das Forças Armadas, crédito suplementar no valor de CrS6.120.000,OO, para reforço de dotações consignadas no vigente orçamento. Publicado no DO de 24 de
dezembro de 1990.
....... ..... .... .. ..... .........

4157

99.876 - Decreto de 21 de dezembro de 1990 - Abre ao Ministério da
Justiça, em favor de diversas unidades orçamentárias, créditos
suplementares no valor de Cr$236.1ü3.000,OO, para reforço de dotações consignadas no vigente orçamento. Publicado no DO de 24 de
dezembro de 1990.
... .. ..... .
...................

4158

99.877 - Decreto de 21 de dezembro de 1990 - Abre ao Orçamento Fiscal da União, em favor da Presidência da República, crédito adicional no valor de Cr$304.934.000,00, para os fins que especifica.
Publicado no DO de 24 de dezembro de 1990.
..........
99.878 - Decreto de 21 de dezembro de 1990 - Transfere dotações consignadas a Entidades em Extinção, Dissolução ou Privatizacão Lei n:' 8.029/90, no valor de Cr$8.474.000,00, para a Presidência da
República, em favor da Secretaria do Desenvolvimento Regional.
Publicado no DO de 24 de dezembro de 1990.

4159

4160

99.879 - Decreto de 21 de dezembro de 1990 - Abre aos orçamentos da
União, em favor da Presidência da República crédito suplementar
no valor de Cr$4.329.890.000,00, para reforço de dotações consignadas no vigente orçamento. Publicado no DO de 24 de dezembro de
1990
_.
99.880 - Decreto de 21 de dezembro de 1990 - Abre ao Orçamento Fiscal da União, em favor da Presidência da República, crédito especial no valor de Cr$181.616.000,00, para reforço de dotações consignadas no vigente orçamento. Publicado no DO de 24 de dezembro de 1990.
.... .....

4162

99.881 - Decreto de 21 de dezembro de 1990 - Abre ao Orçamento Fiscal da União, em favor do Ministério da Justiça, crédito suplementar no valor de Cr537.000.000,OO, para reforço de dotações consignadas no vigente orçamento. Publicado no DO de 24 de dezembro de 1990.
.........................................

4162

99.882 - Decreto de 21 de dezembro de 1990 - Abre à Presidência da
República, em favor do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e
dos Recursos Naturais Renováveis, crédito suplementar no valor
de Cr$163.706.000,00, para reforço de dotações consignadas no vigente orçamento. Publicado no DO de 24 de dezembro de 1990. ...
99.883 - Decreto de 21 de dezembro de 1990 - Abre ao Orçamento Eiscal da União, em favor da Presidência da República, crédito suplementar no valor de CrS2.179.568.000,00, para reforço de dota-

4161

4163
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ções consignadas no vigente orçamento. Publicado no DO de 24 de
dezembro de 1990.

4164

99.884 - Decreto de 21 de dezembro de 1990 - Abre aos Orçamentos da
União, em favor do Ministério da Educação, crédito suplementar
no valor de Crê? .371. 705.000,00, para reforço de dotações consignadas no vigente orçamento. Publicado no DO de 24 de dezembro de
1990.

4165

99.885 - Decreto de 21 de dezembro de 1990 - Abre ao Orçamento de
Investimento das Empresas Estatais, em favor de diversas empresas, crédito adicional no valor de Cr$8.755.000.000,00, para os
fins que especifica. Publicado no DO de 24 de dezembro de 1990..

4166

99.886 - Decreto de 21 de dezembro de 1990 - Abre à Presidência da
República, em favor do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e
dos Recursos Naturais Renováveis, crédito suplementar no valor
de Cr$400.000.000,00, para reforço de dotações consignadas no vigente orçamento. Publicado no DO de 24 de dezembro de 1990. ...

4167

99.887 - Decreto de 21 de dezembro de 1990 - Abre ao Orçamento Fiscal da União, em favor do Ministério da Infra-Estrutura, créditos
adicionais no valor de Cr$55.876.938.000,00, para reforço de dotações consignadas no vigente orçamento. Publicado no DO de 24 de
dezembro de 1990.
..
.
..
..

4168

99.888 - Decreto de 21 de dezembro de 1990 - Abre ao Orçamento da
Seguridade Social, em favor do Ministério do Trabalho e da Previdência Social, crédito suplementar no valor de Cr$10.350.000,OO,
para reforço de dotações consignadas no vigente orçamento. Publicado no DO de 24 de dezembro de 1990.

4169

99.889 - Decreto de 21 de dezembro de 1990 - Abre ao Orçamento da
União, em favor do Ministério da Economia, Fazenda e Planejamento, crédito suplementar no valor de Cr$79.327.578.000,00, para
reforço de dotações consignadas no vigente orçamento. Publicado
no DO de 24 de dezembro de 1990. .. .. .
.

4170

99.890 - Decreto de 21 de dezembro de 1990 - Abre ao Orçamento Fiscal da União, em favor de Operações Oficiais de Crédito - Recursos sob Supervisão do Ministério da Economia, Fazenda e Planejamento, crédito suplementar no valor de Cr$1.498.293.000,OO, para
reforço de dotações consignadas no vigente orçamento. Publicado
no DO de 24 de dezembro de 1990.
....................

4171

99.891 - Decreto de 21 de dezembro de 1990 - Abre aos Orçamentos da
União, em favor dos Ministérios da Economia. Fazenda e Planejamento e das Relações Exteriores e de Entidades em Extinção,
Dissolução ou Privatízacão - Lei n? 8.029/90, crédito suplementar no valor de Cr$1.299.398.000,OO, para reforço de dotações consignadas nos vigentes orçamentos. Publicado no DO de 24 de dezembro de 1990.
.......................

4172
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99.892 - Decret~ de 21 de dezembro ~e. 19?~ - Abre ao O.rçamento Fis-,
cal da União, em favor do Ministério da Economia, Fazenda e
Planejamento, crédito especial no valor de CrSl04.000.000,OO, para
reforço de dotações consignadas no vigente orçamento. Publicado
no DO de 24 de dezembro de 1990.

4173

99.893 - Decre~o de 21 de dezembro de 1990. - Abre. 8? Ministér!o ,da
Ação Social. em favor da Fundação Legião Braeileíra de Asststênela, crédito suplementar no valor de Cr$351.485.000,OO, para reforço de dotações consignadas no vigente orçamento. Publicado no
DO de 24 de dezembro de 1990.

4174

99.894 - Decreto de 21 de dezembro de 1990 - Transfere dotações consignadas a Entidades em Extinção, Dissolução ou Privatização Lei n? 8.029/90, no valor de Cr$197.178.000,00, para a Presidência
da República, em favor da Secretaria do Desenvolvimento Regional. Publicado no DO de 24 de dezembro de 1990.

4175

99.895 - Decreto de 21 de dezembro de 1990 - Abre ao Orçamento Fiscal da União, em favor do Ministério da Ação Social, crédito especial no valor de Cr$73.554.000,00, para os fins que especifica. Publicado no DO de 24 de dezembro de 1990.

4176

99.896 - Decreto de 21 de dezembro de 1990 - Abre ao Ministério da
Infra-Estrutura, em favor do Departamento Nacional de Estradas
de Rodagem, o crédito especial no valor de Cr$27. 733.000,00, para
reforço de dotações consignadas no vigente orçamento. Publicado
no DO de 24 de dezembro de 1990. .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

4176

99.897 - Decreto de 21 de dezembro de 1990 - Abre aos Orçamentos da
União, em favor do Ministério da Educação, crédito suplementar
no valor de Cr$192.122.000,00, para reforço de dotações consignadas no vigente orçamento. Publicado no DO de 24 de dezembro de
1990.

4177

99.898 - Decreto de 21 de dezembro de 1990 - Abre aos Orçamentos da
União, em favor da Justiça Federal e da Justiça do Trabalho, crédito suplementar no valor de Cr$47.500.000,00, para reforço de dotações consignadas no vigente orçamento. Publicado no DO de 24
.....................
...........
de dezembro de 1990.

4178

99.899 - Decreto de 21 de dezembro de 1990 - Abre ao Orçamento da
Seguridade Social, em favor do Ministério da Saúde, crédito suplementar no valor de Cr$1.371.000,00, para reforço de dotação
consignada no vigente orçamento. Publicado no DO de 24 de dezembro de 1990.

4179

99.900 - Decreto de 21 de dezembro de 1990 - Abre ao Orçamento da
Seguridade Social, em favor do Ministério da Saúde, crédito suplementar no valor de Cr$240.891.000,OO, para reforço de dotações
consignadas no vigente orçamento. Publicado no DO de 24 de dezembro de 1990.

4180
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99.901

~

Decreto de 21 de dezembro de 1990 - Abre ao Orçamento Fiscal da União, em favor do Ministério da Agricultura e Reforma
Agrária, crédito suplementar no valor de Cr$21. 797.450.000,00, para reforço de dotações consignadas no vigente orçamento. Publicado no DO de 24 de dezembro de 1990
_. . . . . . . . . . . .

4180

99.902 - Decreto de 21 de dezembro de 1990 - Abre ao Orçamento Eiscal da União, em favor do Ministério da Agricultura e Reforma
Agrária, crédito suplementar no valor de Cr$4.676.621.000,OO, para
reforço de dotações consignadas no vigente orçamento. Publicado
no DO de 24 de dezembro de 1990.

4182

99.903 - Decreto de 21 de dezembro de 1990 - Abre à Presidência da
República, em favor do Fundo Rotativo Habitacional de Brasília,
crédito suplementar no valor de CrS86.550.000,OO, para reforço de
dotações consignadas no vigente orçamento. Publicado no DO de
24 de dezembro de 1990. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

4183

99.904 - Decreto de 21 de dezembro de 1990 - Abre à Presidência da
República, em favor da Superintendência do Desenvolvimento do
Nordeste, crédito suplementar no valor de CriI2.000.000,OO, para
reforço de dotações consignadas no vigente orçamento. Publicado
no DO de 24 de dezembro de 1990.
.

4184

99.905 - Decreto de 21 de dezembro de 1990 - Abre aos Orçamentos da
União, em favor da Presidência da República, crédito suplementar
no valor de CrS245.323.000,OO, para reforço de dotações consignadas no vigente orçamento. Publicado no DO de 24 de dezembro de
1990. ..
.
.
.

4185

99.906 - Decreto de 21 de dezembro de 1990 - Abre ao Orçamento Fiscal da União, em favor da Presidência da República, crédito suplementar no valor de CrSl09.314.000,OO, para reforço de dotações
consignadas no vigente orçamento. Publicado no DO de 24 de de·
zembro de 1990.

4185

99.907 - Decreto de 21 de dezembro de 1990 - Abre à Pres idência jda
República, em favor da Secretaria do Desenvolvimento Regional,
crédito suplementar no valor de Cr$l.020.928.000.00, para reforço
de dotações consignadas no vigente orçamento. Publicado no DO
de 24 de dezembro de 1990.
.. ...... ..... ... .........

4186

99.908 - Decreto de 21 de dezembro de 1990 - Abre à Presidência da
República, em favor de diversas unidades orçamentárias, crédito
suplementar no valor de Cr$1.346,579.000,OO, para reforço de dotações consignadas no vigente orçamento. Publicado no DO de 24 de
dezembro de 1990.
..
.

4187

99.909 - Decreto de 21 de dezembro de 1990 - Abre ao Orçamento Fiscal da União, em favor da Presidência da República, crédito especial no valor de CrS30.000.000,00, para reforço de dotações consignadas no vigente orçamento. Publicado no DO de 24 de dezembro
de 1990.
..
.
..

4188
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99.910 - Decreto de 21 de dezembro de 1990 - Abre aos Orçamentos da
União, em favor da Presidência da República, crédito especial no'
valor de Cr$148.688.000,OO. para reforço de dotações consignadas
no vigente orçamento. Publicado no DO de 24 de dezembro de
1990.

4189

99.911 - Decreto de 21 de dezembro de 1990 - Abre à Presidência da
República, em favor do Estado-Maior das Forças Armadas, crédíto suplementar no valor de Cr$1.531.000,OO, para reforço de dotaçôes consignadas no vigente orçamento. Publicado no DO de 24 de
dezembro de 1990.

4190

99.912 - Decreto de 21 de dezembro de 1990 - Abre à Presidência da
República, em favor da Urânio do Brasil S.A., crédito suplementar no valor de CrS73.701.000,00, para reforço de dotações consignadas no vigente orçamento. Publicado no DO de 24 de dezembro
de 1990.
. . . . . . . . . . ..

4191

99.913 - Decreto de 21 de dezembro de 1990 - Abre à Presidência da
República, em favor do Fundo de Pesquisa e de Recursos Naturais
do Nordeste, crédito suplementar no valor de Cr$212.872.000,00,
para reforço de dotações consignadas no vigente orçamento. Publicado no DO de 24 de dezembro de 1990.
.........

4191

99.914 - Decreto de 21 de dezembro de 1990 - Abre ao Orçamento de
Investimento das Empresas Estatais, em favor de diversas empresas, crédito suplementar no valor de Cr$102.207.330.000,00, para
reforço de dotações consignadas no vigente orçamento. Publicado
no DO de 26 de dezembro de 1990.
.

4192

99.915 - Decreto de 24 de dezembro de 1990 - Concede indulto, reduz
penas e dá outras providências. Publicado no DO de 26 de dezembro de 1990.
.. .
.. .

4193

99.916 - Decreto de 24 de dezembro de 1990 - Aprova a Estrutura Regimental do Ministério da Ação Social e dá outras providências. Publicado no DO de 26 de dezembro de 1990.

4199

99.917 - Decreto de 24 de dezembro de 1990 - Abre ao Orçamento da
Seguridade Social, em favor do Ministério da Saúde, crédito suplementar no valor de CrS486.184.000,00, para reforço de dotações
consignadas no vigente orçamento. Publicado no DO de 26 de dezembro de 1990.

4216

99.918 - Decreto de 24 de dezembro de 1990 - Abre ao Orçamento Fiscal da União, em favor de Encargos Financeiros da União e de
Operações Oficiais de Crédito, créditos adicionais no valor de
Cr51.169.917.963.000,OO, para reforço de dotações consignadas no
vigente orçamento. Publicado no DO de 26 de dezembro de 1990..

4217

99.919 -

Decreto de 24 de dezembro de 1990 - Abre aos Orçamentos da
Uníão, em favor de diversos órgãos, crédito suplementar no valor
de Cr$32.746.479.000,00, para reforço de dotações consignadas nos
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vigentes orçamentos. Publicado no DO de 26 de dezembro de
1990.
99.920 -

Decreto de 24 de dezembro de 1990 -

4219

Abre aos Orçamentos

da União, em favor do Ministério da Infra-Estrutura, crédito suplementar no valor de CrS201.ü42.000,OO, para reforço de dotações
consignadas no vigente orçamento. Publicado no DO de 26 de dezembro de 1990.

99.921 - Decreto de 24 de dezembro de 1990 - Abre ao Ministério da
Infra-Estrutura, em favor do Fundo da Marinha Mercante. crédito
suplementar no valor de Cr$33.493.196.000,OO, para reforço de dotações consignadas no vigente orçamento. Publicado no DO de 26
de dezembro de 1990.
99.992 - Decreto de 24 de dezembro de 1990 - Abre ao Orçamento Fiscal da União, em favor de diversos órgãos, crédito suplementar no
valor de Cr$154.000.000,OO, para reforço de dotações consignadas
no vigente orçamento. Publicado no DO de 26 de dezembro de
1990.
99.923 - Decreto de 26 de dezembro de 1990 - Abre ao Orçamento da
Seguridade Social, em favor do Ministério do Trabalho e da Previdência Social, crédito suplementar no valor de CrSI48.010.000,00,
para reforço de dotações consignadas no vigente orçamento. Publicado no DO de 26 de dezembro de 1990.
99.924 - Decreto de 24 de dezembro de 1990 - Abre aos Orçamentos da
União, em favor do Ministério da Economia, Fazenda e Planejamento, crédito suplementar no valor de Cr$1.339.705.000,00, para
reforço de dotações consignadas no vigente orçamento. Publicado
no DO de 26 de dezembro de 1990. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
99.925 - Decreto de 24 de dezembro de 1990 - Abre ao Orçamento Fiscal da União, em favor do Ministério da Infra-Estrutura, crédito
suplementar no valor de CrS65.778.000,00, para reforço de dotações consignadas no vigente orçamento. Publicado no DO de 26 de
dezembro de 1990.
99.926 - Decreto de 24 de dezembro de 1990 - Abre aos Orçamentos da
União, em favor do Ministério da Agricultura e Reforma Agrária,
créditos suplementares na valor de Cr$23.876.000,00, para reforço
de dotações consignadas nos vigentes orçamentos. Publicado no
DO de 26 de dezembro de 1990.
.
......................
99.927 - Decreto de 24 de dezembro de 1990 - Abre ao Orçamento Fiscal da União, em favor de Entidades em Extinção, Dissolução ou
Prívatíaacão, crédito suplementar no valor de Cr$4.598.000,00, para reforço de dotações consignadas no vigente orçamento. Publicado no DO de 26 de dezembro de 1990.
99.928 - Decreto de 24 de dezembro de 1990 - Abre ao Orçamento Fiscal da União, em favor do Ministério da Aeronáutica, crédito suplementar no valor de Cr$2.321.000.000,OO, para reforço de dotação
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consignada no vigente orçamento. Publicado no DO de 26 de dezembro de 1990.
99.929 - Decreto de 24 de dezembro de 1990 - Abre ao Orçamento Ftscal da União, em favor do Ministério da Aeronáutica, crédito especial no valor de Cr$5.647.395.000,00. para reforço de dotações
consignadas no vigente orçamento. Publicado no DO de 26 de dezembro de 1990.
99.930 - Decreto de 24 de dezembro de 1990 - Abre ao Orçamento da
Seguridade Social da União, em favor do Ministério do Trabalho e
da Previdência Social, crédito suplementar no valor de
Cr$158.9ü6.753.000,QQ, para reforço de dotações consignadas no vigente orçamento. Publicado no DO de 26 de dezembro de 1990. ...
99.931 - Decreto de 24 de dezembro de 1990 - Abre ao Orçamento Fiscal da União. em favor de diversos órgãos, créditos adicionais no
valor de Cr$732.821.000,OO, para reforço de dotações consignadas
no vigente orçamento. Publicado no DO de 26 de dezembro de
1990.
.
"
99.932 - Decreto de 24 de dezembro de 1990 - Abre ao Orçamento Fiscal da União, em favor de Operações Oficiais de Crédito, crédito
suplementar no valor de Cr$8.000.000.000,00, para reforço de dotação consignada no vigente orçamento. Publicado no DO de 26 de
dezembro de 1990.
......................................

4226

4227

4228

4229

4230

99.933 - Decreto de 24 de dezembro de 1990 - Abre ao Orçamento Fiscal da União, em favor do Ministério do Trabalho e da Previdência Social crédito suplementar no valor de Cr$1.574.411.000,00, para reforço de dotações consignadas no vigente orçamento. Publicado no DO de 26 de dezembro de 1990. ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

4231

99.934 - Decreto de 24 de dezembro de 1990 - Abre ao Orçamento Fiscal da União, em favor do Ministério do Trabalho e da Previdência Social, crédito suplementar no valor de Cr$1.500.000,OO, para
reforço de dotações consignadas no vigente orçamento. Publicado
no DO de 26 de dezembro de 1990.
..........

4232

99.935 - Decreto de 24 de dezembro de 1990 - Abre ao Orçamento Fiscal da União. em favor do Ministério da Educação, crédito suplementar no valor Cr$664.433.000.00, para reforço de dotações consignadas no vigente orçamento. Publicado no DO de 26 de dezembro de 1990.
..

4233

99.936 - Decreto de 24 de dezembro de 1990 - Abre ao Orçamento Fiscal da União, em favor do Ministério da Agricultura e Reforma
Agrária, crédito suplementar no valor de Cd2.179.568.000,00, para
reforço de dotações consignadas no vigente orçamento. Publicado
no DO de 26 de dezembro de 1990.

4234

99.937 - Decreto de 24 de dezembro de 1990 - Abre aos Orçamentos da
União, em favor do Ministério da Educação, crédito suplementar
no valor de Cr$6.960.000,00, para reforço de dotações consignadas
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no vigente orçamento. Publicado no DO de 26 de dezembro de
1990
'

4235

99.938 - Decreto de 26 de dezembro de 1990 - Abre ao Orçamento Piecal da União, em favor de Encargos Financeiros da União e do
Ministério da Economia, Fazenda e Planejamento, créditos adícíonais no valor de Cr$493.5ü1.732.000,OO, para reforço de dotações
consignadas no vigente orçamento. Publicado no DO de 27 de dezembro de 1990.

4235

99.939 - Decreto de 26 de dezembro de 1990 - Abre ao Orçamento Ftscal da União, em favor do Ministério da Educação, crédito especial no valor de CrS83.071.000,OO, para reforço de dotações consignadas no vigente orçamento. Publicado no DO de 27 de dezembro
de 1990.
.
.

4238

99.940 - Decreto de 26 de dezembro de 1990 - Abre ao Orçamento da
Seguridade Social, em favor dos Ministérios do Trabalho e da
Previdência Social e da Ação Social, créditos adicionais no valor
de CrS1.951.382.000,00, para reforço de dotações consignadas no
vigente orçamento. Publicado no DO de 27 de dezembro de 1990..

4239

99.941 - Decreto de 26 de dezembro de 1990 - Abre ao Orçamento da
Seguridade Social, em favor do Ministério da Saúde, crédito suplementar no valor de Cr$73.326.000,OO, para reforço de dotação
consignada no vigente orçamento. Publicado no DO de 27 de dezembro de 1990.

4240

99.942 - Decreto de 26 de dezembro de 1990 - Abre ao Orçamento Fiscal da União, em favor de Operações Oficiais de Crédito, crédito
suplementar no valor de Cr$12.800.000.000,00, para reforço de dotações consignadas no vigente orçamento. Publicado no DO de 27
de dezembro de 1990.

4241

99.943 - Decreto de 26 de dezembro de 1990 - Abre aos Orçamentos da
União, em favor do Ministério da Educação, crédito suplementar
no valor de Cr$12.302.863.000,OO. para reforço de dotações consignadas no vigente orçamento. Publicado no DO de 27 de dezembro
de 1990.

4241

99.944 - Decreto de 26 de dezembro de 1990 - Aprova o Estatuto da
Companhia Nacional de Abastecimento (CNA). Publicado no DO
de 27 de dezembro de 1990.
...........

4242

99.945 - Decreto de 26 de dezembro de 1990 - Abre ao Orçamento Fiscal da União, em favor de Entidades em Extinção, Dissolução ou
Prtvatiaacão, crédito suplementar no valor de Cr$531.874.000,OO,
para reforço de dotações consignadas no vigente orçamento. Publicado no DO de 27 de dezembro de 1990.

4255

99.946 - Decreto de 26 de dezembro de 1990 - Abre ao Orçamento da
Seguridade Social, em favor dos Ministérios da Saúde. e do Trabalho e da Previdência Social, crédito suplementar no valor de
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CrSG.714.553.000,OO, para reforço de dotações consignadas no vigente orçamento. Publicado no DO de 27 de dezembro de 1990.'
99.947 - Decreto de 26 de dezembro de 1990 - Abre ao Orçamento da
Seguridade Social, em favor do Ministério da Saúde, crédito suplementar no valor de Cr$5.791.338.000,OO, para reforço de dotações consignadas no vigente orçamento. Publicado no DO de 27 de
dezembro de 1990.
.... ...... ..... .... ........ ....... ... .....
99.948

4256

4257

~

Decreto de 26 de dezembro de 1990 - Abre ao Orçamento de
Investimento das Empresas Estatais, em favor de divesas empresas, crédito adicional no valor de CrS15.559.767.000,OO, para os
fins que especifica. Publicado no DO de 27 de dezembro de 1990..

4258

99.949 - Decreto de 26 de dezembro de 1990 - Abre ao Orçamento da
Seguridade Social, em favor do Ministério da Saúde, crédito adicional no valor de Cr$2.236.745.000,00, para reforço de dotações
consignadas no vigente orçamento. Publicado no DO de 27 de dezembro de 1990.

4259

99.950 - Decreto de 26 de dezembro de 1990 - Abre ao Orçamento da
Seguridade Social, em favor dos Ministérios da Saúde, e do Trabalho e da Previdência Social, crédito suplementar no valor de
CrS731.901.000,00. para reforço de dotações consignadas no vigente orçamento. Publicado no DO de 27 de dezembro de 1990.

4260

99.951 - Decreto de 28 de dezembro de 1990 - Dá nova redação ao art.
7? do Decreto n? 97.314, de 20 de dezembro de 1988. Publicado no
DO de 31 de dezembro de 1990
_. . . . . . . . . . ..

4261

99.952 - Decreto de 28 de dezembro de 1990 - Institui, na Secretaria da
Ciência e Tecnologia da Presidência da República, Comissão Permanente de Apoio à Capacitação Tecnológica da Indústria. Publicado no DO de 31 de dezembro de 1990.
...........

4262

99.953 - Decreto de 28 de dezembro de 1990 - Dispõe sobre a organização e o funcionamento do Conselho Nacional de Ciência e 'I'ecnologia da Secretaria da Ciência e Tecnologia da Presidência da República e dá outras providências. Publicado no DO de 31 de dezembro de 1990
_.... .
..
..

4264

99.954 - Decreto de 28 de dezembro de 1990 - Abre ao Orçamento da
-União, em favor do Ministério do Trabalho e da Previdência Social, créditos adicionais no valor de Cr$471.990.195.000,00, para reforço de dotações consignadas no vigente orçamento. Publicado
no DO de 31 de dezembro de 1990. .... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

4265

99.955 - Decreto de 28 de dezembro de 1990 - Dispõe sobre a cessão de
servidores de órgãos ou entidades da Administração Pública Federal e dá outras providências. Publicado no DO de 31 de dezembro de 1990.
.
.

4267

99.956 - Decreto de 28 de dezembro de 1990 - Altera o Programa de
Apoio Social Especial Integrado (Paseil, prorroga sua vigência e
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 182(6. t.2):4301-4335, nov./dez. 1990.
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dá outras providências. Publicado no DO de 31 de dezembro .de
1990.

4269

99.957 - Decreto de 28 de dezembro de 1990 - Dá nova redação ao art.
2?, ao inciso V do art. 4? e ao art. 10 do Decreto n:' 99.683, de 8 de
novembro de 1990. Publicado no DO de 31 de dezembro de 1990. "

4271

99.958 - Decreto de 28 de dezembro de 1990 - Dispõe sobre a concessão
de auxílios a Municípios atingidos pela seca. Publicado no DO de
31 de dezembro de 1990.

4272

99.959 - Decreto de 28 de dezembro de 1990 - Abre ao Orçamento Fiscal da União, em favor de Operações Oficiais de Crédito, crédito
suplementar no valor de CrS47.938.434.000,OO, para reforço de dotações consignadas no vigente orçamento. Publicado no DO de 31
de dezembro de 1990.

4273

99.960 - Decreto de 28 de dezembro de 1990 - Autoriza a Telecomunicações Brasileira SI A (Telebrás) a promover aumento de capital socíal. Publicado no DO de 31 de dezembro de 1990.

4274

99.961 - Decreto de 28 de dezembro de 1990 - Distribui os efetivos de
oficiais da Marinha para 1991. Publicado no DO de 31 de dezembro de 1990.

4275

99.962 - Decreto de 28 de dezembro de 1990 - Abre à Presidência da
República, em favor da Indústrias Nucleares do Brasil S.A. e
Urânio do Brasil S.A., crédito suplementar no valor de
CrS1.077.575.000,00, para reforço de dotações consignadas no vigente orçamento. Publicado no DO de 31 de dezembro de 1990. ...

4278

99.963 - Decreto de 28 de dezembro de 1990 - Abre aos Orçamentos da
União, em favor do Ministério da Educação, crédito suplementar
na valor de Cr$6.316.259.000,00, para reforço de dotações consignadas nos vigentes orçamentos. Publicado no DO de 31 de dezembro
de 1990.

4279

99.964 - Decreto de 28 de dezembro de 1990 - Abre ao Orçamento Fiscal da União, em favor da Justiça Federal e da Justiça do Trabalho, créditos adicionais no valor de Cr$293,463.000,00, para reforço
de dotações consignadas no vigente orçamento. Publicado no DO
de 31 de dezembro de 1990.
.. ..... ....... .... ....

4280

99.965 - Decreto de 28 de dezembro de 1990 - Abre ao Orçamento da
Seguridade Social da União em favor do Ministério do Trabalho e
da
Previdência
Social,
crédito
especial
no
valor
de
CrS2,432.875.000,00, para reforço de dotações consignadas no vigente orçamento. Publicado no DO de 31 de dezembro de 1990.

4281

99.966 - Decreto de 28 de dezembro de 1990 - Abre ao Orçamento Fiscal da União, em favor de Encargos Financeiros da União, crédito
suplementar no valor de Cr$l2.235.130.790.000,00, para reforço de
dotações consignadas no vigente orçamento. Publicado no DO de
31 de dezembro de 1990.

4282
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99.967 - Decreto de 28 de dezembro de 1990 - Abre ao Orçamento Eiscal da União, em favor do Ministério da Educação. crédito suplementar no valor de CrS15.397.394.000,00, para reforço de dotações
consignadas no vigente orçamento. Publicado no DO de 31 de dezembro de 1990.

4283

99.968 - Decreto de 28 de dezembro de 1990 - Abre aos Orçamentos da
União, em favor do Ministério da Economia, Fazenda e Planejamento, crédito suplementar no valor de Cr$3.457.198.000,OO, para
reforço de dotações consignadas nos vigentes orçamentos. Publicado no DO de 31 de dezembro de 1990.

4284

99.969 - Decreto de 28 de dezembro de 1990 - Abre aos Orçamentos da
União, em favor do Ministério da Ação Social, créditos adicionais
no valor de Cr$2.336.346.000,OO, para os fins que especifica. Publicado no DO de 31 de dezembro de 1990.
................

4285

99.970 - Decreto de 28 de dezembro de 1990 - Abre ao Orçamento Fiscal da União, em favor de Encargos Financeiros da União, crédito
especial no valor de Cr$28.250.345.000,00, para os fins que especifica. Publicado no DO de 31 de dezembro de 1990.

4286

99.970-A - Decreto de 28 de dezembro de 1990 - Abre ao Orçamento
Fiscal da União, em favor do Ministério da Educação, crédito suplementar no valor de Cr$16.024.120.000,00, para reforço de dotações consignadas no vigente orçamento. Publicado no DO de 08 de
janeiro de 1991.

. . . . .. .

.

.

4287

REPUBLICAÇOES

DECRETO

BIMESTRE SETEMBRO/OUTUBRO DE 1990

99.614 - Decreto de 13 de outubro de 1990 - Abre à Presidência da
República, em favor do Estado-Maior das Forças Armadas, crédito suplementar no valor de Cr$8.458.000,OO, para reforço de dotações consignadas no vigente orçamento. Publicado no DO de 15 de
outubro de 1990 e republicado no DO de 21 de novembro de 1990.

4289
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RETIFICAÇOES

DECRETOS
BIMESTRE SETEMBRO/OUTUBIW DE 1990

99.511 - Decreto de 6 de setembro de 1990 - Abre ao Ministério da
Educação, em favor de diversas unidades orçamentárias, crédito
suplementar no valor de CrS65.289.156.000,OO, para reforço de dotações consignadas no vigente orçamento. Publicado no DO de 10
de setembro de 1990 e retificado no DO de 28 de novembro de
1990.
...
..

4291

99.580 - Decreto de 10 de outubro de 1990 - Abre à Presidência da
República, em favor de diversas unidades orçamentárias, crédito
suplementar no valor de Cr$3.441.255.000,OO, para reforço de dotações consignadas no vigente orçamento. Publicado no DO de 11 de
outubro de 1990 e retificado no DO de 3 de dezembro de 1990. ....

4292

99.614 - Decreto de 13 de outubro de 1990 - Abre à Presidência da
República, em favor do Estado-Maior das Forças Armadas, crédito suplementar no valor de Cr$8.458.000,00, para reforço de dotações consignadas no vigente orçamento. Publicado no DO de 15 de
outubro de 1990 e republicado no DO de 21 de novembro de 1990..

4293

99.654 - Decreto de 25 de outubro de 1990 - Abre ao Orçamento Fiscal da União, em favor de diversos órgãos, crédito suplementar no
valor de Cr$55.047.863.000,00, para reforço de dotações consignadas no vigente orçamento. Publicado no DO de 26 de outubro de
1990 e retificado no DO de 28 de novembro de 1990. .....

4294

99.655 - Decreto de 25 de outubro de 1990 - Abre aos Orçamentos da
União, em favor de diversos órgãos, créditos adicionais no valor
de Cr$3.884.958.000,00 para reforço de dotações consignadas nos
vigentes orçamentos. Publicado no DO de 26 de outubro de 1990 e
retificado no DO de 24 e 27 de dezembro de 1990. . . . . . . . . . . . . . . .

4296

BIMESTRE NOVEMBRO/DEZEMBRO DE 1990

99.729 - Decreto de 23 de novembro de 1990 - Abre aos Orçamentos
da União, em favor de diversos órgãos, crédito suplementar no
valor de Cr$1.695.745.000,00 para reforço de dotações consignadas
no vigente orçamento. Retificado no DO de 24 de dezembro de
1990.
.
.

4298

99.761 - Decreto de 4 de dezembro de 1990 - Transfere dotações consignadas nos Orçamentos da União, e dá outras providências. Retificado no DO de 18 de dezembro de 1990. .

4299

99.852 - Decreto de 19 de dezembro de 1990 - Abre aos Orçamentos
da União, em favor de Entidades em Extinção, Dissolução ou Pr iCol. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 182(6, t.2):4301-4335, nov./dez. 1990.
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vatização, crédito suplementar no valor de CrSLOIO.133.000,OO. para reforço de dotações consignadas nos vigentes orçamentos. Retificado no DO de 24 de dezembro de 1990. ....
.........
99.926 -

Decreto de 24 de dezembro de 1990 -

4299

Abre aos Orçamentos

da União, em favor do Ministério da Agricultura e Reforma Agrária, créditos suplementares no valor de Cr$23.876.000,OO, para reforço de dotações consignadas nos vigentes orçamentos. Retificado no DO de 27 de dezembro de 1990.

4299

Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 182(6, t.2):4301-4335, nov./dez. 1990.

ÍNDICE DE ASSUNTOS

P~g.

A
ACRE

-

Servidor público - Administração.

3965

Decreto n!' 99.709, de 21 de novembro de 1990.

AÇÚCAR
Exportação.
Decreto n.O 99.685, de 9 de novembro de 1990

-

Importação.
Decreto n.O 99.685, de 9 de novembro de 1990.

.

3944

3944

ADMINISTRAÇAO PÚBLICA
Despesas de custeio
Redução.

Decreto n.O 99.682, de 8 de novembro de 1990..
- Servidor público - Cessão.
Decreto n« 99.955. de 28 de dezembro de 1990. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
AEROFLOT - LINHAS AEREAS SOVIÉTICAS
- Sucursal - Instalação
Rio de Janeiro (RJ).
Decreto n~ 99.668, de 6 de novembro de 1990.

3913

4267

3872

AERONÁUTICA
- Organizações Militares da Aeronáutica - Localização.
Decreto n.o 99.721, de 23 de novembro de 1990.

4001

AERONAVE
Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI)
Alíquota - Redução.
Decreto n.O 99.694, de 16 de novembro de 1990. .

3952
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ÁLCOOL
Exportação.
Decreto n." 99.685. de 9 de novembro de 1990
Importação.
Decreto n." 99.685, de 9 de novembro de 1990.

.

3944
3944

AMAPÁ
Servidor público - Administração.
Decreto n." 99.709, de 21 de novembro de 1990.

3965

ANO NACIONAL DA QUALIDADE E PRODUTIVIDADE
Instituição.
Decreto n." 99.676, de 7 de novembro de 1990.

3881

ARGENTINA
Tratado
Alcance parcial.
Decreto n." 99.785, de 10 de dezembro de 1990.
Decreto n." 99.793, de 12 de dezembro de 1990.
Decreto n." 99.794, de 12 de dezembro de 1990.
Complementação econômica.
Decreto n? 99.701, de 20 de novembro de 1990.
Decreto n." 99.705, de 20 de novembro de 1990.
Decreto n." 99.846, de 18 de dezembro de 1990.
Indústria (material corante)
Brasil, Chile e México.
Decreto n? 99.736, de 27 de novembro de 1990.
Indústria fotográfica
Brasil, México, Uruguai e Venezuela.
Decreto n.O 99.845, de 18 de dezembro de 1990.
Transporte internacional terrestre
Brasil, Bolívia, Chile, Paraguai. Peru e Uruguai.
Decreto n.o 99.704, de 20 de novembro de 1990
Tratado comercial
Brasil e México.
Decreto n.o 99.706. de 20 de novembro de 1990

4070

4077
4078
3957
3961
4129

4015

4128

3960

.

.

ATO INTERNACIONAL
Acordo Comercial n:' 15, entre o Brasil, a Argentina e o México
Ata de Retificação do Oitavo Protocolo Adicional.
Decreto n.o 99.706, de 20 de novembro de 1990.
Acordo Comercial n? 18, no Setor da Indústria Fotográfica, entre
o Brasil, a Argentina, o México, o Uruguai e a Venezuela
Décimo Primeiro Protocolo Adicional.
Decreto n." 99.845, de 18 de dezembro de 1990.
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3962

3962

4128

4339
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Acordo Comercial n:' 20, no Setor da Indústria de Matérias Corantes e Pigmentos, entre o Brasil, a Argentina, o Chile e o México
Sétimo Protocolo Adicional.
Decreto n.O 99.736, de 27 de novembro de 1990
.

4015

Acordo de Alcance Parcial de Complementação Econômica. entre
o Brasil e a Argentina (Acordo n:' 7)
Quinto Protocolo Adicional.
Decreto n:' 99.701, de 20 de novembro de 1990.
.
.

3957

Acordo de Alcance 'Parcial de Complementação Econômica, entre
o Brasil e o Uruguai
Ata de Retificação do Quarto Protocolo Adicional.
Decreto n:' 99.786, de 10 de dezembro de 1990. .
.
Acordo de Alcance Parcial de Renegociação das Preferências Outorgadas no Período 1962/1980, entre o Brasil e a Argentina (Acordo n? 1)
Trigésimo Segundo Protocolo Adicional.
Decreto n" 99.785, de 10 de dezembro de 1990.
Trigésimo Quinto Protocolo Adicional.
Decreto n.O 99.793, de 12 de dezembro de 1990. .
.
Trigésimo Sexto Protocolo Adicional.
Decreto n.O 99.794, de 12 de dezembro de 1990.
.
.

4071

4070
4077
4078

Acordo de Alcance Parcial de Renegociação das Preferências Outorgadas no Período 1962/1980, subscrito entre o Brasil e a Venezuela (Acordo n? 13)
Terceiro Protocolo Adicional.
Decreto n.O 99.847, de 18 de dezembro de 1990.

4130

Acordo de Alcance Parcial entre o Brasil e Cuba.
Decreto n" 99.732, de 26 de novembro de 1990.

4012

Acordo de Complementação Econômica, entre o Brasil e a Argentina (Acordo n:' 1)
Segundo Protocolo Adicional.
Decreto n? 99.846, de 18 de dezembro de 1990.
(Acordo n'' 7)
Ata de Retificação do Quarto Protocolo Adicional.
Decreto n.O 99.705, de 20 de novembro de 1990.
Acordo de Complementação Econômica entre o Brasil e o Uruguai
(Acordo n? 2)
Décimo Segundo Protocolo Adicional.
Decreto TI.O 99.700, de 20 de novembro de 1990
.
Décimo Terceiro Protocolo Adicional.
Decreto n? 99.703, de 20 de novembro de 1990
.
Acordo de Cooperação Cultural, Científica e Técnica entre o Governo da República Federativa do Brasil e o Governo da República do Mali.
Decreto n? 99.711, de 21 de novembro de 1990. .
.

4129
3961

3957
3959

3993
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Acordo de Cooperação Cultural, Educacional e Científica, entre a
República Federativa do Brasil e a República da Finlândia.
Decreto n~ 99.702, de 20 de novembro de 1990
.

3958

Acordo Regional de Abertura de Mercados em Favor do Paraguai
(Acordo n:' 3), entre o Brasil e o Paraguai
Décimo Segundo Protocolo Adicional.
Decreto n.O 99.787, de 10 de dezembro de 1990. .
.

4072

Acordo sobre Prevenção, Controle, Fiscalização e Repressão ao
Uso Indevido e ao Tráfico de Entorpecentes e de Substâncias Psicotrópicas, celebrado entre o Governo da República Federativa do
Brasil e o Governo da República da Venezuela.
Decreto n.O 99.758, de 3 de dezembro de 1990.

4041

Acordo sobre Transporte Internacional, Transporte Internacional
Terrestre, entre o Brasil, a Argentina, a Bolívia, o Chile, o Paraguai, o Peru e o Uruguai.
Decreto n:' 99.704, de 20 de novembro de 1990
.

3960

Convênio Comercial entre o Governo da República Federativa do
Brasil e o Governo da República de Cuba.
Decreto n.o 99.844, de 18 de dezembro de 1990. .
.

4127

Convênio de Cooperação entre o Governo da República Federativa do Brasil e o Governo do Reino da Espanha para realização de
Obras previstas no Estudo de Revttalização do Centro Histórico
de João Pessoa, Capital do Estado da Paraíba.
Decreto n? 99.850, de 19 de dezembro de 1990. .
_
.

4133

Convênio de Defesa Fitossanitária, entre o Governo da República
Federativa do Brasil e o Governo da Espanha.
Decreto n:' 99.789, de 12 de dezembro de 1990.

4073

B
BENS PÚBLICOS
- Alienação.
Decreto n.O 99.741, de 28 de novembro de 1990.

4022

BOLÍVIA
Tratado
Transporte internacional terrestre Brasil, Argentina, Chile, Paraguai, Peru e Uruguai.
Decreto n.o 99.704, de 20 de novembro de 1990.

3960

c
CADASTRO NACIONAL DE BENS IMOVEIS DA UNIÁO
Decreto n.o 99.672, de 6 de novembro de 1990

.
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CÃMARA DOS DEPUTADOS
- Crédito suplementar.
Decreto n." 99.746, de 29 de novembro de 1990.
CAPITAL SOCIAL
- Companhia de Colonização do Nordeste (Colonel.
Decreto n" 99.848, de 18 de dezembro de 1990. .
-

Telecomunicações Brasileiras (Telebrás}.
Decreto n.O 99.960, de 28 de dezembro de 1990.

CARGO E EMPREGO
Desnecessidade - Declaração
Fundação Nacional de Arte (Funarte).
Decreto n~ 99.767, de 5 de dezembro de 1990.
- Necessidade - Declaração.
Decreto n." 99.734, de 26 de novembro de 1990.
CENTRO HISTORICO DE JOÃO PESSOA
Revitalização.
Decreto n.O 99.850, de 19 de dezembro de 1990.

4030

.

4131
4274

4048
4014

4133

CHILE
Tratado
Indústria (material corante)
Brasil, Argentina e México.
Decreto n.O 99.736, de 27 de novembro de 1990.
Transporte internacional terrestre
Brasil, Argentina, Bolívia, Paraguai, Peru e Uruguai.
Decreto n." 99.704, de 20 de novembro de 1990.

3960

CIGARRO
Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI)
Alíquota - Redução.
Decreto n.O 99.681, de 8 de novembro de 1990.

3913

CODIGO BRASILEIRO DE AERONÃUTICA
Decreto n.O 99.677. de 8 de novembro de 1990.

3882

COMISSÃO NACIONAL DE ENERGIA NUCLEAR
Crédito suplementar.
Decreto n.O 99.806. de 14 de dezembro de 1990.

4090

COMITÊ NACIONAL DA QUALIDADE E PRODUTIVIDADE
Instituição.
Decreto n.O 99.675. de 7 de novembro de 1990.

3879

4015
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COMPANHIA BRASILEIRA DE TRENS URBANOS
Crédito suplementar.
Decreto n? 99.691, de 13 de novembro de 1990.
Decreto n? 99.797, de 14 de dezembro de 1990.

3949
4082

COMPANHIA DE COLONIZAÇÁO DO NORDESTE (COLONE)
-

Capital social.
Decreto n." 99.848, de 18 de dezembro de 1990.

COMPANHIA NACIONAL DE ABASTECIMENTO (CNAI
Estatuto.
Decreto n." 99.944, de 26 de dezembro de 1990.
COMPLEMENTAÇÁO ECONOMICA
Tratado
Brasil x Argentina.
Decreto n." 99.701, de 20 de novembro de 1990.
Decreto n." 99.705, de 20 de novembro de 1990.
Decreto n." 99.846, de 18 de dezembro de 1990.
Brasil x Uruguai
Decreto n? 99.700, de 20 de novembro de 1990.
Decreto n." 99.703, de 20 de novembro de 1990.
Decreto n? 99.786, de 10 de dezembro de 1990.

4131

4242

3957
3961
4128
3957
3959
4071

CONSELHO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO. E
TECNOLOGICO (CNPq)
-

Crédito suplementar.
Decreto n." 99.764, de 4 de dezembro de 1990.

CONVENÇÁO SOBRE OS DIREITOS DA CRIANÇA
- Promulgação.
Decreto n.O 99.710, de 21 de novembro de 1990.
COOPERAÇÁO CIENTÍFICA
Tratado
Brasil x Ftnlândía.
Decreto n.O 99.702. de 20 de novembro de 1990.
Brasil x Mali.
Decreto n.O 99.711, de 21 de novembro de 1990.

4046

3965

3958
3993

COOPERAÇÁO CULTURAL
Tratado
Brasil x Espanha.
Decreto n? 99.850, de 19 de dezembro de 1990.

4133

Brasil x Finlândia.
Decreto nr 99.702. de 20 de novembro de 1990.

3958
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Brasil x Mali.
Decreto n? 99.711, de 21 de novembro de 1990.

3993

COOPERAÇAO EDUCACIONAL
Tratado
Brasil x Finlândia.
n.O 99.702, de 20 de novembro de 1990.

3958

COOPERAÇAO TlicNICA
Tratado
Brasil x Mali.
Decreto D.o 99.711, de 21 de novembro de 1990.

3993

CRÉDITO ADICIONAL
Departamento Nacional de Estradas de Rodagem (DNER).
Decreto n.O 99.715, de 22 de novembro de 1990.

3996

Decreto

-

Empresa pública.
Decreto n~ 99.885, de 21 de dezembro de 1990.
Decreto nf' 99.948, de 26 de dezembro de 1990.

Encargos Financeiros da União.
Decreto n.O 99.918, de 24 de dezembro
Decreto n.O 99.938, de 26 de dezembro
Justiça do Trabalho.
Decreto n? 99.964, de 28 de dezembro
Justiça Federal.
Decreto n.O 99.964, de 28 de dezembro
- Ministério da Ação Social.
Decreto nr 99.857, de 20 de dezembro
Decreto n.O 99.940, de 26 de dezembro

de 1990.
de 1990.

4235

de 1990.

4280

de 1990.

4280

de 1990.
de 1990.

4139
4239

Ministério da Economia, Fazenda e Planejamento.
Decreto n.O 99.938, de 26 de dezembro de 1990.
- Ministério da Educação.
Decreto n.O 99.828, de 17 de dezembro de 1990
Decreto n.O 99.856, de 20 de dezembro de 1990. .
Ministério da Infra-Estrutura.
Decreto n.O 99.887, de 21 de dezembro de 1990.

-

4166
4258

Ministério da Saúde.
Decreto n.O 99.859, de 20 de dezembro de 1990. .
Decreto n.O 99.949, de 26 de dezembro de 1990. .
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Decreto n.o 99.655, de 25 de outubro de 1990 (publicado no DO de
26 de outubro de
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Decreto n.O 99.806, de 14 de dezembro de 1990.
Companhia Brasileira de Trens Urbanos.
Decreto n? 99.691, de 13 de novembro de 1990.
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Decreto n.O 99.875, de 21 de dezembro de 1990..
Decreto n? 99.911, de 21 de dezembro de 1990.

-

Fundação Centro Brasileiro para a Infância e Adolescência.
Decreto n.O 99.763, de 4 de dezembro de 1990.
Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística.
Decreto n.' 99.775, de 6 de dezembro de 1990.
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Decreto n~ 99.801, de 14 de dezembro de 1990.
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n.O 99.893, de 21 de dezembro de 1990.
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4178

4067
4285

4112

1990.
1990.
1990.
1990.

4004

Decreto n." 99.747, de 29 de novembro de 1990.
Decreto n." 99.802, de 14 de dezembro de 1990.
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Decreto n.O 99. 970·A , de 28 de dezembro de 1990 ...
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Decreto n.O 99.818, de 14 de dezembro de 1990. .
Senado Federal.
Decreto n.O 99.746, de 29 de novembro de 1990. .
Superintendência do Desenvolvimento da Amazônia (Sudaml.
Decreto n.O 99.838, de 17 de dezembro de 1990. .
Superintendência do Desenvolvimento do Nordeste (Sudenel.
Decreto n? 99.904, de 21 de dezembro de 1990. .
Tribunal de Contas da União.
Decreto n.O 99.746, de 29 de novembro de 1990
Tribunal Regional Federal da 1~ Região.
Decreto n.O 99.765, de 4 de dezembro de 1990.
Tribunal Regional Federal da 2~ Região.
Decreto n.O 99.689, de 13 de novembro de 1990
Tribunal Superior Eleitoral.
Decreto n.O 99.690, de 13 de novembro de 1990
Urânio do Brasil S.A.
Decreto n.O 99.912, de 21 de dezembro de 1990. .
Decreto n.O 99.962, de 28 de dezembro de 1990. .

CRIANÇA
Convenção sobre os Direitos da Criança.
Decreto n.O 99.710, de 21 de novembro de 1990.
- Projeto Ministério da Criança - Instituição.
Decreto n.O 99.683, de 8 de novembro de 1990.
CUBA
- Tratado
Alcance parcial.
Decreto n.O 99.732, de 26 de novembro de 1990.
- Tratado comercial.
Decreto n.O 99.844, de 18 de dezembro de 1990.

.

4004

.

4118

.

4083

.

4046

.
.

4183

.

4101

.

4030

.

4119

.

4184

.

4030

4000

4047
.

3948

.

3949

.
.

4191
4278

3965
3915

4012
4127
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D
DEFESA FITOSSANITÁRIA
-

Tratado
Brasil x Espanha.
Decreto n.O 99.789, de 12 de dezembro de 1990.

4073

DEPARTAMENTO DO PATRIMONIO DA UNIÃO (DPU)
- Bens públicos
Alienação.
Decreto n.o 99.741, de 28 de novembro de 1990.

4022

DEPARTAMENTO NACIONAL DE ÁGUAS E ENERGIA ELÉTRICA
(DNAEE)
-

Crédito suplementar.
Decreto n.O 99.717, de 22 de novembro de 1990.

DEPARTAMENTO NACIONAL DE
(DNERI

ESTRADAS DE

3998

RODAGEM

Crédito adicional.
Decreto n,O 99.715, de 22 de novembro de 1990.
Crédito especial.
Decreto n.O 99.896, de 21 de dezembro de 1990.

DESAPROPRIAÇÃO
......., Imóvel urbano
Belo Horizonte (MG).
Decreto n? 99.784, de 10 de dezembro de 1990.
Salvador (BA).
Decreto n~ 99.667, de 5 de novembro de 1990.

3996
4176

4068
3869

DESENVOLVIMENTO TECNOLOGICO
- Comissão Permanente de Apoio à Capacitação Tecnológica da Indústria - Instituição.
Decreto n.O 99.952, de 28 de dezembro de 1990.

4262

DESESTATIZAÇÃO
- Programa Nacional de Desestatização.
Decreto n.o 99.666, de I? de novembro de 1990.

3868

DESPESAS DE CUSTEIO
Administração pública
Redução.
Decreto n? 99.682, de 8 de novembro de 1990.

3913

DIREITOS DA CRIANÇA
Decreto n.O 99.710, de 21 de novembro de 1990.

3965

Col. Leis Rep , Fed. Brasil, Brasília, 182(6, t.2):4337-4373, nov./dez. 1990.

4353
Pég.

DISPONIBILIDADE REMUNERADA
Servidor público
Fundação Nacional de Arte (Funarte).
Decreto n.O 99.767, de 5 de dezembro de 1990.
DOTAÇAO ORÇAMENTARIA
Entidades em Extinção, Dissolução ou Privatiz ação.
Decreto nO 99.791, de 12 de dezembro de 1990. .
.
Transferência.
Decreto n.' 99.696, de 19 de novembro de 1990.
Decreto n.O 99.761, de 4 de dezembro de 1990 (publicado no DO de 5
de dezembro de 1990).
(Retificado no DO de 18 de dezembro de 1990).
....
Decreto n~ 99.790, de 12 de dezembro de 1990.
Decreto n.O 99.824, de 14 de dezembro de 1990. .
'j._' ••.••
Secretaria do Desenvolvimento Regional.
Decreto n? 99.878, de 21 de dezembro de 1990.
Decreto n.O 99.894, de 21 de dezembro de 1990. . _.................

4048

4075
3953

4043
4299
.4D.7.4
4107
4160
4175

E
EFETIVO MILITAR
Ministério da Marinha.
Decreto n!' 99.961, de 28 de dezembro de 1990.
- Ministério do Exército.
Decreto n.O 99.671, de 6 de novembro de 1990.
Decreto n? 99.842, de 17 de dezembro de 1990.

4275
3876
4123

EMBRATUR
- V. Empresa Brasileira de Turismo.
EMPRESA BRASILEIRA DE TURISMO (EMBRATURI
Crédito suplementar.
Decreto n.O 99.837, de 17 de dezembro de 1990.
Sede - Transferência
Brasília (DF).
Decreto n.O 99.673, de 7 de novembro de 1990.
EMPRESA PÚBLICA
Crédito adicional.
Decreto n!' 99.885, de 21 de dezembro de 1990.
Decreto n.O 99.948, de 26 de dezembro de 1990.
- Crédito suplementar.
Decreto n!' 99.914, de 21 de dezembro de 1990.

4119

3878

4166
4258
4192
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ENCARGOS FINANCEIROS DA UNIÁO
Crédito adicional.
Decreto n." 99.918, de 24 de dezembro de 1990.
Decreto n." 99.938. de 26 de dezembro de 1990.

~

4217
..

Crédito especial
Supervisão - Ministério da Economia, Fazenda e Planejamento.
Decreto n." 99.970, de 28 de dezembro de 1990.
Crédito suplementar
Supervisão - Ministério da Economia, Fazenda e Planejamento.
Decreto n." 99.966, de 28 de dezembro de 1990.

ENTIDADES EM EXTINÇÁO, DISSOLUÇÁO OU PRIVATIZAÇÁO
- Crédito suplementar.
Decreto n? 99.743, de 29 de novembro de 1990.
.. ..... ..... ..
Decreto nf' 99.773, de 5 de dezembro de 1990.
........ .. .. ...
Decreto n." 99.822. de 14 de dezembro de 1990.
........ .. ... ..
Decreto n.O 99.825, de 14 de dezembro de 1990.
..... .....
Decreto n.O 99.852, de 19 de dezembro de 1990 (publicado no DO de
20 de dezembro de 1990).
(Retificado no DO de 24 de dezembro de 1990).
Decreto n.O 99.891, de 21 de dezembro de 1990.
Decreto n.O 99.927, de 24 de dezembro de 1990.
Decreto n.o 99.945, de 26 de dezembro de 1990.
- Dotação orçamentária - Transferência.
Decreto n.o 99.696, de 19 de novembro de 1990.
Decreto n" 99.720, de 22 de novembro de 1990.
Decreto n.O 99.791, de 12 de dezembro de 1990.
Decreto n.O 99.824, de 14 de dezembro de 1990.
Decreto n.O 99.878, de 21 de dezembro de 1990.
Decreto n.O 99.894, de 21 de dezembro de 1990.

4235

4286

4282

4028
4057
4105
4108
4134
4299
4172
4226
4255

3953
4001
4075
4107
4160

4175

Obrigação financeira.
Decreto n.o 96.680, de 8 de novembro de 1990.

3911

ENTORPECENTE
- Tratado
Brasil x Venezuela.
Decreto n.o 99.758, de 3 de dezembro de 1990.

4041

ESPANHA
Tratado
Cooperação cultural
Brasil x Espanha.
Decreto n.O 99.850; de 19 de dezembro de 1990.
Defesa fitossanitária
Brasil x Espanha.
Decreto n.O 99.789, de 12 de dezembro de 1990.
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ESTADO-MAIOR DAS FORÇAS ARMADAS (EMFAI
- Crédito suplementar.
Decreto n? 99.614, de 13 de outubro de 1990 (publicado no DO de
15 de outubro de 1990 e retificado no DO de 20 de novembro de
1990)

_

(Republicado no DO de 21 de novembro de 1990).
Decreto n? 99.712, de 22 de novembro de 1990.

Decreto n.o 99.873, de 21 de
Decreto n.O 99.875, de 21 de
Decreto n." 99_911, de 21 de
- Rally náutico - Comissão
Decreto n? 99.733, de 26 de

dezembro de 1990.
dezembro de 1990.
dezembro de 1990.

.

4289

4293

_.

3994
4155
4157
4190

de planejamento.
novembro de 1990.

4013

EXPORTAÇÃO
Açúcar.

Decreto nr 99.685, de 9 de novembro de 1990.
Álcool.
Decreto n.O 99.685, de 9 de novembro de 1990.
MeL
Decreto n? 99.685, de 9 de novembro de 1990.

3944
3944
3944

F
FGTS
- V. Fundo de Garantia do Tempo de Serviço.
FINLÃNDlA
Tratado
Cooperação científica, cultural e educacional.
Decreto n? 99.702, de 20 de novembro de 1990.

3958

FORÇAS ARMADAS
Oficiais da ativa - Promoção.
Decreto n? 99.796, de 14 de dezembro de 1990.

4079

Serviço militar
Convocação.
Decreto n? 99.855, de 20 de dezembro de 1990.

4137

FUNDAÇÃO CENTRO BRASILEIRO PARA A INFÃNCIA E ADOLESCENCIA
- Crédito suplementar.
Decreto n? 99.763, de 4 de dezembro de 1990.

4045

FUNDAÇÃO INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAF1A E ESTATÍSTICA
-

Crédito suplementar
Decreto n? 99.775, de 6 de dezembro de 1990.

4059
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FUNDAÇÁO LEGIÁO BRASILEIRA DE ASSISTÉNCIA
-

Crédito suplementar.
Decreto n,O 99.801, de 14 de dezembro de 1990.
99.827, de 17 de dezembro de 1990.
Decreto n? 99.893, de 21 de dezembro de 1990.

4086
4109
4174

FUNDAÇÁO NACIONAL DE ARTE (FUNARTE)
Cargo e emprego
Desnecessidade - Declaração.
Decreto n.O 99.767, de 5 de dezembro de 1990.

4048

Decreto

n~

Servidor público
Disponibilidade remunerada.
Decreto n.O 99.767, de 5 de dezembro de 1990.

4048

FUNDAÇÁO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÁO CARLOS
- Legislação - Alteração.
Decreto n! 99.740, de 28 de novembro de 1990.

4020

FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO (FGTS)
Regulamento.
Decreto n.O 99.684, de 8 de novembro de 1990.

3919

I
IBAMA
-

V. Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais
Renováveis.

IMOVEL FUNCIONAL
Venda
Legislação - Alteração.
Decreto n.O 99.799, de 14 de dezembro' de 1990.
Regulamentação.
Decreto n.O 99.664, de I? de novembro de 1990.
IMOVEL URBANO
Desapropriação
Belo Horizonte (MG).
Decreto n~ 99.784, de 10 de dezembro de 1990.
Salvador (BA).
Decreto n~ 99.667, de 5 de novembro de 1990.

4084

3861

4068
3869

IMPORTAÇÁO
Açúcar.

Decreto

n.O 99.685,

de 9 de novembro de 1990.
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Álcool.
Decreto n? 99.685. de 9 de novembro de 1990.
Mel.
Decreto n.O 99.685. de 9 de novembro de 1990.
Zona Franca de Manaus
Limite global.
Decreto n.O 99.674, de 7 de novembro de 1990.

IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS (IPI)
Alíquota - Redução
Aeronaves.
Decreto n.O 99.694, de 16 de novembro de 1990
Cigarro.
Decreto n~ 99.681, de 8 de novembro de 1990.

3944
3944

3878

.

3952
3913

IMPRENSA NACIONAL
- Crédito suplementar.
Decreto n.O 99.722, de 23 de novembro de 1990.

4002

INCRA
-

V. Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária.

INDULTO
- Concessão
Decreto n.O 99.915, de 24 de dezembro de 1990.

4193

INDÚSTRIA (MATERIAL CORANTE)
Tratado
Brasil, Argentina, Chile e México.
Decreto n.O 99.736, de 27 de novembro de 1990.

4015

INDÚSTRIA BELICA
- Estatuto
Alteração.
Decreto n.O 99.781, de 6 de dezembro de 1990.

4064

INDÚSTRIA DE MATERIAL BÉLICO DO BRASIL (IMBEL)
- Estatuto - Alteração.
Decreto n.o 99.781, de 6 de dezembro de 1990.

4064

INDÚSTRIA FOTOGRÁFICA
Tratado
Brasil, Argentina, México, Uruguai e Venezuela.
Decreto n.O 99.845, de 18 de dezembro de 1990. .
INDUSTRIAS NUCLEARES DO BRASIL S.A.
- Crédito suplementar.
Decreto n? 99.872, de 21 de dezembro de 1990.
Decreto n.O 99.962, de 28 de dezembro de 1990.

.

4128

4154
4278
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INMETRO
- V. Instituto Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade
Industrial.
INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECUR·
SOS NATURAIS RENOVÁVEIS (IBAMA)
Crédito suplementar.
de
de
de
de
de

Decreto n.O 99.813,
Decreto n.O 99.823.
Decreto n.O 99.834,
Decreto n? 99.882,
Decreto n.O 99.886,

14 de dezembro de 1990.

14
17
21
21

de
de
de
de

dezembro
dezembro
dezembro
dezembro

de
de
de
de

1990.
1990.
1990.
1990.

INSTITUTO NACIONAL DE COLONIZAÇÃO E REFORMA AGRÁRIA (INCRAI
- Crédito suplementar.
Decreto n.O 99.688, de 13 de novembro de 1990.

4096
4106
4116
4163

4176

3947

INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA NORMALIZAÇÁO E
QUALIDADE INDUSTRIAL IINMETRO)
Crédito suplementar.

Decreto n.O 99.759, de 3 de dezembro de 1990.

4042

J
JAPAN OVERSEAS DEVELOPMENT CORPORATION
-

Atos constitutivos - Aprovação.
n.O 99.788, de 10 de dezembro de 1990.

Decreto

JUSTiÇA DO TRABALHO
- Crédito adicional.
Decreto n.O 99.964, de 28 de dezembro de 1990.
- Crédito suplementar.
Decreto D.O 99.898, de 21 de dezembro de 1990.

4072

4280
4178

JUSTiÇA FEDERAL
-

Crédito adicional.

Decreto n!' 99.964, de 28 de dezembro de 1990.

4280

Crédito suplementar.
Decreto n." 99.826, de 14 de dezembro de 1990.
Decreto n." 99.898, de 21 de dezembro de 1990.

4109
4178

M
MALI
Tratado
Cooperação científica, cultural e técnica.
Decreto n." 99.711, de 21 de novembro de 1990.
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MANSOES
Venda
Distrito Federal.
Decreto n." 99.665, de I? de novembro de 1990.

3866

MEL
Exportação.

Decreto n." 99.685, de 9 de novembro de 1990.

3944

Importação.
Decreto n? 99.685, de 9 de novembro de 1990.

3944

MEXICO
Tratado
Indústria (material corante)
Brasil, Argentina e Chile.
Decreto n!' 99.736, de 27 de novembro de 1990.
Indústria fotográfica
Brasil, Argentina, Uruguai e Venezuela.
Decreto n." 99.845, de 18 de dezembro de 1990.
Tratado comercial.
Brasil e México.
Decreto n." 99.706, de 20 de novembro de 1990).
MINISTERIO DA AÇAO SOCIAL
- Crédito adicional.
Decreto n? 99.857, de 20 de dezembro de 1990.
Decreto n." 99.940, de 26 de dezembro de 1990.
Crédito especial.
Decreto n," 99.814, de 14 de dezembro de 1990. .
Decreto n.' 99.895, de 21 de dezembro de 1990.
Crédito suplementar.
Decreto n.' 99.749, de 29 de novembro de 1990.
Decreto n.' 99.782, de 10 de dezembro de 1990.
Decreto n.O 99.969, de 28 de dezembro de 1990.
Coordenadoria Nacional para Integração da Pessoa Portadora de
Deficiência.
Decreto n.O 99.830, de 17 de dezembro de 1990.
Estrutura regimental.
Decreto n.O 99.916, de 24 de dezembro de 1990.
MINISTERIO DA AERONÁUTICA
- Crédito especial.
Decreto n!' 99.929, de 24 de dezembro de 1990.

4015

4128

2962

4139
4239
4097
4176
4033
4067
4285

4112
4199

4227
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Crédito suplementar.
Decreto D.O 99.725, de 23 de novembro de 1990.
Decreto n? 99.864, de 21 de dezembro de 1990.
Decreto D.O 99.868, de 21 de dezembro de 1990.
Decreto n.O 99.928, de 24 de dezembro de 1990.
Diversas Unidades Orçamentárias.
Decreto D.O 99.747, de 29 de novembro de 1990.
Decreto

D.o

99.802, de 14 de dezembro de 1990.

Fundo Aeronáutico.
Decreto n.O 99.766, de 4 de dezembro de 1990.

MINISTÉRIO DA AGRICULTURA E REFORMA AGRÁRIA
- Crédito suplementar.
Decreto n? 99.686, de 13 de novembro de 1990.
Decreto n.O 99.718, de 22 de novembro de 1990.
Decreto n," 99.730, de 23 de novembro de 1990.
Decreto n.o 99.742, de 29 de novembro de 1990. . _.......
Decreto n.O 99.779, de 6 de dezembro de 1990.
Decreto n.O 99.803, de 14 de dezembro de 1990.
Decreto n? 99.831, de 17 de dezembro de 1990.
Decreto n? 99.901, de 21 de dezembro de 1990.
Decreto n? 99.902, de 21 de dezembro de 1990. .
_...........
Decreto n.O 99.926, de 24 de dezembro de 1990 (publicado no DO de
26 de dezembro de 1990)
_...........
(Retificado no DO de 27 de dezembro de 1990).
Decreto n.o 99.936, de 24 de dezembro de 1990.
-

Dotação orçamentária - Transferência.
Decreto n.O 99.824, de 14 de dezembro de 1990.

MINISTÉRIO DA CRIANÇA
Projeto
Instituição.
Decreto n? 99.683, de 8 de novembro de 1990.
Alteração.
Decreto n.O 99.957, de 28 de dezembro de 1990.
MINISTÉRIO DA ECONOMIA, FAZENDA E PLANEJAMENTO
- Crédito adicional.
Decreto n.O 99.938, de 26 de dezembro de 1990.
Crédito especial.
Decreto n.O 99.892, de 21 de dezembro de 1990.
Crédito suplementar.
Decreto n.o 99.687, de 13 de novembro de 1990.
Decreto n.o 99.707, de 20 de novembro de 1990.
Decreto n.O 99.754, de 29 de novembro de 1990.
Decreto n.o 99.755, de 29 de novembro de 1990.
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4147
4151
4226

4031
4086
4048

3945
3999
4009
4027
4062
4087
4113
4181
4182
4225
4299
4234

4107

3915
4271

4235
4173
3946
3963
4037
4038

4361
Pág.

Decreto n." 99.808, de
Decreto n! 99.853, de
Decreto n." 99.889, de
Decreto n." 99.891, de
Decreto n? 99.924, de
Decreto n? 99.968. de
Comissão de Valores
Decreto n." 99.841, de

14 de dezembro
19 de dezembro
21 de dezembro
21 de dezembro
24 de dezembro
28 de dezembro
Mobiliários.
17 de dezembro

de
de
de
de
de
de

1990.
1990.
1990.
1990.
1990.
1990.

4092
4135
4170
4172
4223
4284

de 1990.

4122

Decreto n? 99.828, de 17 de dezembro de 1990.
Decreto n? 99.856, de 20 de dezembro de 1990.

4110
4138

Crédito especial.
Decreto n." 99.939, de 26 de dezembro de 1990.

4238

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÁO
-

Crédito adicional.

Crédito suplementar.
Decreto n." 99.692, de 13 de novembro de 1990.
Decreto n.o 99.804, de 14 de dezembro de 1990.
Decreto n.o 99.807, de 14 de dezembro de 1990.
Decreto n.o 99.821, de 14 de dezembro de 1990.
Decreto n.o 99.884, de 21 de dezembro de 1990.
Decreto n.o 99.897, de 21 de dezembro de 1990.
Decreto n.o 99.935, de 24 de dezembro de 1990.
Decreto n.o 99.937, de 24 de dezembro de 1990.
Decreto n.O 99.943, de 26 de dezembro de 1990.
Decreto n.O 99.963, de 28 de dezembro de 1990.
Decreto n? 99.967, de 28 de dezembro de 1990.
Decreto n.o 99.970-A, de 28 de dezembro de 1990.
Diversas Unidades Orçamentárias.
Decreto n.O 99.727, de 23 de novembro de 1990.
Estrutura regimental.
Decreto n.O 99.678, de 8 de novembro de 1990.

3950
4088
4091
4104
4165
4177
4233
4235
4241
4279
4283
4287
4006
3882

MINISTÉRIO DA INFRA· ESTRUTURA
Crédito adicional.
Decreto n.o 99.887, de 21 de dezembro de 1990.
Crédito suplementar.
Decreto n.o 99.776, de 6 de dezembro de 1990.
Decreto n.O 99.920, de 24 de dezembro de 1990.
Decreto n.o 99.925, de 24 de dezembro de 1990.
Departamento Nacional da Produção Mineral (DNPM).
Decreto n.o 99.698, de 19 de novembro de 1990.
Diversas Unidades Orçamentárias
Decreto n.o 99.780, de 6 de dezembro de 1990.
Decreto n.O 99.863, de 21 de dezembro de 1990.

4168
4060
4219
4224
3955
4063
4146
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Fundo da Marinha Mercante.
Decreto n:' 99.921, de 24 de dezembro de 1990.
Dotação orçamentária - Transferência.
Decreto n.O 99.720, de 22 de novembro de 1990.

MINISTERIO DA JUSTiÇA
- Crédito suplementar.
Decreto n:' 99.713, de 22 de novembro de 1990.
Decreto n:' 99.714, de 22 de novembro de 1990.
Decreto n:' 99.746, de 29 de novembro de 1990.
Decreto n? 99.762, de 4 de dezembro de 1990.
Decreto n:' 99.810, de 14 de dezembro de 1990.
Decreto n.O 99.869, de 21 de dezembro de 1990.
Decreto n:' 99.871, de 21 de dezembro de 1990.
Diversas Unidades Orçamentárias.
Decreto nr 99.876, de 21 de dezembro de 1990.
Decreto n? 99.881, de 21 de dezembro de 1990.
Diversos órgãos.
Decreto n? 99.778, de 6 de dezembro de 1990.
MINISTERIO DA MARINHA
- Crédito suplementar.
Decreto n.o 99.864, de 21 de dezembro de 1990.
Decreto n.O 99.870, de 21 de dezembro de 1990.
Diversas Unidades Orçamentárias.
Decreto n.o 99.747, de 29 de novembro de 1990.
Decreto n.O 99.833, de 17 de dezembro de 1990.
Fundo Naval.
Decreto n.o 99.819, de 14 de dezembro de 1990.
Secretaria-Geral da Marinha.
Decreto n.O 99.777, de 6 de dezembro de 1990.
Decreto n? 99.800, de 14 de dezembro de 1990.
- Efetivo militar.
Decreto n.O 99.961, de 28 de fevereiro de 1990.
MINISTÉRIO DA SAÚDE
- Crédito adicional.
Decreto n.O 99.859, de 20 de dezembro de 1990.
Decreto n? 99.949, de 26 de dezembro de 1990.
-

Crédito suplementar.
de
de
de
de
de
de

Decreto n." 99.716,
Decreto n." 99.751,
Decreto n." 99.782,
Decreto n." 99.815,
Decreto n." 99.816,
Decreto n." 99.858,

22
29
10
14
14
20

de
de
de
de
de
de

novembro de 1990.
novembro de 1990.
dezembro de 1990.
dezembro de 1990.
dezembro de 1990.
dezembro de 1990.
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4220
4001

3995
3995
4030
4044
4093
4152
4153
4158
4162
4061

4147
4153
4031
4115

4102
4060
4085
4275

4141
4259

3997
4034
4067
4098
4099
4141
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4179
4180
4216
4240
4256
4257
4260

Decreto n." 99.899,
Decreto n." 99.900,
Decreto n~ 99.917,
Decreto n~ 99.941,
Decreto n." 99.946,
Decreto n:' 99.947,

de 21 de dezembro de 1990.
de 21 de dezembro de 1990.
de 24 de dezembro de 1990.
de 26 de dezembro de 1990.
de 26 de dezembro de 1990.
de 26 de dezembro de 1990.
Decreto n~ 99.950, de 26 de dezembro de 1990.
Diversas Unidades Orçamentárias.
Decreto n." 99.693, de 13 de novembro de 1990.
Decreto n." 99.829, de 17 de dezembro de 1990.

3951
4111

MINISTÉRIO DAS RELAÇOES EXTERIORES
- Crédito suplementar.
Decreto n." 99.754, de 29 de novembro de 1990.
Decreto n." 99.756, de 29 de novembro de 1990.
Decreto n." 99.891, de 21 de dezembro de 1990.
Oficial de Chancelaria
Reintegração.
Decreto n." 99.708, de 20 de novembro de 1990.
Servidores
Viagem ao exterior - Autorização.
Decreto n~ 99.795, de 13 de dezembro de 1990.
MINISTÉRIO DO EXERCITO
Cargo privativo
Oficial-General.
Decreto n~ 99.670, de 6 de novembro de 1990
Comando de Operações Terrestres - Criação
Brasília (DF).
Decreto n." 99.669, de 6 de novembro de 1990

-

Crédito suplementar.
Decreto n." 99.864, de 21 de dezembro de 1990.
Diversas Unidades Orçamentárias.
Decreto n." 99.747, de 29 de novembro de 1990
Decreto n." 99.802, de 14 de dezembro de 1990. .
Fundo do Exército.
Decreto n." 99.726. de 23 de novembro de 1990. .
Secretaria de Economia e Finanças.
Decreto n." 99.699, de 19 de novembro de 1990
Decreto n." 99.723. de 23 de novembro de 1990

4037
4039
4172
3964
4079

.

3875

.

3874
4147

.
.

4031
4086

.

4005

.
.

3956
4003

Diretoria de Assuntos Culturais
Rio de Janeiro (RJ).
Decreto n." 99.735, de 27 de novembro de 1990

.

4015

Efetivo militar.
Decreto n~ 99.671, de 6 de novembro de 1990. .
Decreto n." 99.842, de 17 de dezembro de 1990

.
.

3876
4123
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-

Indústria bélica
Estatuto - Alteração.
Decreto n? 99.781, de 6 de dezembro de 1990.
- Regulamento da Ordem do Mérito Militar - Alteração.
Decreto n.o 99.760, de 4 de dezembro de 1990.

MINISTÉRIO DO TRABALHO E DA PREVIDÉNCIA SOCIAL
- Crédito adicional.
Decreto n.o 99.940. de 26 de dezembro de 1990.
Decreto n.O 99.954, de 28 de dezembro de 1990.
- Crédito especiaL
Decreto n? 99.965, de 28 de dezembro de 1990.
- Crédito suplementar.
Decreto n.o 99.774, de 6 de dezembro de 1990.
Decreto n.O 99.782, de 10 de dezembro de 1990.
Decreto n.O 99.811, de 14 de dezembro de 1990.
Decreto n." 99.815, de 14 de dezembro de 1990.
Decreto n." 99.888, de 21 de dezembro de 1990.
Decreto n~ 99.923, de 24 de dezembro de 1990.
Decreto n." 99.930, de 24 de dezembro de 1990.
Decreto n~ 99.933, de 24 de dezembro de 1990.
Decreto n." 99.934, de 24 de dezembro de 1990.
Decreto n? 99.946, de 26 de dezembro de 1990.
Decreto n~ 99.950, de 26 de dezembro de 1990.
MINISTÉRIO PÚBLICO DA UNIAO
- Crédito suplementar.
Decreto n." 99.746, de 29 de novembro de 1990.
Diversos órgãos.
Decreto n~ 99.792, de 12 de dezembro de 1990.
MÚSICO
Oficial militar
Policia Militar (Distrito Federal)
Decreto n." 99.768, de 5 de dezembro de 1990.

4064
4042

4239
4265
4281
4058
4067
4994
4098
4169
4222
4228
4231
4232
4234
4260

4030
4076

4049

N
NAÇOES UNIDAS
-

Convenção relativa ao Estatuto dos Refugiados.
Decreto n~ 99.757, de 3 de dezembro de 1990.

NUCLEBRAs EQUIPAMENTOS PESADOS S.A.
- Crédito suplementar.
Decreto n." 99.806, de 14 de dezembro de 1990.
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4090
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o
OBIUGAÇAO FINANCEIRA

-

Entidades em Extinção, Dissolução ou Privatização.
Decreto n." 99.680. de 8 de novembro de 1990.

3911

OFICIAL MILITAR MÚSICO
-

Polícia Militar (Distrito Federal)
Atribuição.
Decreto n.O 99.768, de 5 de dezembro de 1990.

4049

OPERAÇOES OFICIAIS DE CRÉDITO
Crédito adicional.

Decreto n.O 99.918, de 24
Crédito suplementar.
Decreto no" 99.817. de 14
Decreto n? 99.932. de 24
Decreto nr 99.942. de 26

de dezembro de 1990.

de dezembro de 1990.
de dezembro de 1990.
de dezembro de 1990.
Supervisão - Ministério da Economia, Fazenda e Planejamento.
Decreto n? 99.890, de 21 de dezembro de 1990. . .. :...............
Decreto n:' 99.959. de 28 de dezembro de 1990.

4217
4100
4230
4241
4171
4273

ORÇAMENTO DA UNIÃO
-

Crédito adicional.

Decreto n.O 99.772, de 5 de dezembro de 1990.
Decreto n.o 99.861, de 21 de dezembro de 1990.

4056
4144

Diversos órgãos.
n~ 99.655, de 25 de outubro de 1990 (publicado no DO de
26 de outubro de 1990 e retificado no DO de 24 de dezembro de
1990).
(Retificado no DO de 27 de dezembro de 1990).
Decreto n." 99.854, de 19 de dezembro de 1990.
Decreto n." 99.874, de 21 de dezembro de 1990. . _.............
Decreto n." 99.931, de 24 de dezembro de 1990. .. _. . . . . . . . . . . . . . . .

4296
4296
4136
4156
4229

Decreto

-

Crédito suplementar.

Decreto n." 99.809, de 14 de dezembro de 1990.
Diversos órgãos.
Decreto n." 99.728. de 23 de novembro de 1990. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Decreto n!' 99.729, de 23 de novembro de 1990 (publicado no DO de
26 de novembro de 1990).
(Retificado no DO de 24 de dezembro de 1990).
Decreto n." 99.752, de 29 de novembro de 1990
_. _.....
Decreto n." 99.919, de 24 de dezembro de 1990. .
_.....
Decreto n." 99.922, de 24 de dezembro de 1990.

4093
4007

4008
4298
4035
4219
4221
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-

Dotação orçamentária - Transferência.
Decreto nr 99.696, de 19 de novembro de 1990.
Decreto n.O 99.720, de 22 de novembro de 1990.
Decreto n.O 99.761, de 4 de dezembro de 1990 (publicado no DO de 5
de dezembro de 1990).
. ... _..........................
(Retificado no DO de 18 de dezembro de 1990.
Decreto n.o 99.790, de 12 de dezembro de 1990.

3953
4001

4043
4299
4074

p
PARAGUAI
Tratado
Abertura de Mercados.
Decreto n." 99.787, de 10 de dezembro de 1990. .
Transporte internacional terrestre
Brasil, Argentina, Bolívia, Chile, Peru e Uruguai.
Decreto n.O 99.704, de 20 de novembro de 1990.

PERU
Tratado
Transporte internacional terrestre
Brasil, Argentina, Bolívia, Chile, Paraguai e Uruguai.
Decreto n.O 99.704, de 20 de novembro de 1990
_

.

3960

.

PLANO NACIONAL DE GERENCIAMENTO COSTEIRO
- Grupo de coordenação - Composição.
Decreto n.O 99.731, de 25 de novembro de 1990.
PODER JUDICIÁRIO
- Crédito adicional.
Decreto n.O 99.862, de
- Crédito suplementar
Diversos órgãos.
Decreto n.O 99.748, de
Decreto n.O 99.778, de
Decreto n.O 99.792, de

3960

4010

21 de dezembro de 1990.

29 de novembro de 1990.
6 de dezembro de 1990. .
12 de dezembro de 1990.

4072

4145

.

4032
4061
4076

PODER LEGISLATIVO
- Crédito suplementar.
Decreto n.O 99.778, de 6 de dezembro de 1990.

4061

POLICIA MILITAR DO DISTRITO FEDERAL
- Oficial militar músico - Atribuição.
Decreto n.O 99.768, de 5 de dezembro de 1990.

4049
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POLÍTICA INDUSTRIAL

-

Ano Nacional da Qualidade e Produtividade - Instituição.
Decreto n.' 99.676, de 7 de novembro de 1990.
Comitê N acional da Qualidade e Produtividade - Instituição.
Decreto n~ 99.675, de 7de novembro de 1990.

3881

3879

PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA
Crédito adicional.
Decreto n? 99.860, de 21 de dezembro de 1990.

Decreto nr 99.865, de 21 de dezembro de 1990.
Decreto n!' 99.867, de 21 de dezembro de 1990.
Decreto nr 99.877, de 21 de dezembro de 1990.

Crédito especial.
Decreto n.' 99.880, de 21 de dezembro de 1990.
Decreto n~ 99.909, de 21 de dezembro de 1990.
Decreto n:' 99.910, de 21 de dezembro de 1990.
Crédito suplementar.
Decreto n.O 99.697, de 19 de novembro de 1990.
Decreto n? 99.74.4, de 29 de novembro de 1990.
Decreto n~ 99.745, de 29 de novembro de 1990.
Decreto n.O 99.750, de 29'de novembro de 1990.
Decreto n.O 99.753, de 29 de novembro de 1990.
Decreto n. 99.770, de 5 de dezembro de 1990.
Decreto n? 99.771, de 5 de dezembro de 1990.
Decreto n. 99.783, de 10 de dezembro de 1990.
Decreto n. 99.805, de 14 de dezembro de 1990.
Decreto n.O 99.812, de 14 de dezembro de 1990.
Decreto n? 99.839, de 17 de dezembro de 1990.
Decreto n.' 99.840, de 17 de dezembro de 1990.
Decreto n. 99.866, de 21 de dezembro de 1990.
Decreto n." 99.879, de 21 de dezembro de 1990.
Decreto n.' 99.883, de 21 de dezembro de 1990.
Decreto n.' 99.905, de 21 de dezembro de 1990.
Decreto n~ 99.906, de 21 de dezembro de 1990.
Diversas Unidades Orçamentárias.
Decreto n? 99.580, de 10 de outubro de 1990 (publicado no DO de
11 de outubro de 1990 e retificado. no, DO de 3 de dezembro de
O

O
O

O

1990).

Decreto n?
Decreto n.O
Decreto n.'
Decreto n.
Decreto n.
Decreto n?
Decreto n.'
Decreto n.
O
O

O

99.695, de 19 de novembro de 1990.
99.769, de 5 de dezembro de 1990.
99.820, de 14 de dezembro de 1990.
99.832, de 17 de dezembro de 1990.
99.833, de 17 de dezembro de 1990.
99.835, de 17 de dezembro de 1990.
99.849, de 19 de dezembro de 1990.
99.908, de 21 de dezembro de 1990.

4143
4148
415<)
4159
4162
4188
4189
3954
4028
4029
4034
4035
4054
4055
4068
4089
4095
4120
4121
4149
4161
4164
41$5
4185

4292
3953
4053

4103
4114
4115
4117
4132
4187
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Fundo de Pesquisa e de Recursos Naturais do Nordeste.
Decreto D.a 99.843, de 18 de dezembro de 1990.
Decreto D.a 99.913, de 21 de dezembro de 1990.
Fundo do EMFA.
Decreto n.O 99.724. de 23 de novembro de 1990.
Fundo Especial da Secretaria de Assuntos Estratégicos.
Decreto D.a 99.836, de 17 de dezembro de 1990.
Fundo Geral de Turismo.
Decreto n:' 99.798, de 14 de dezembro de 1990.
Fundo para as Atividades de Informática.
Decreto n? 99.764, de 4 de dezembro de 1990.
Fundo Rotativo Habitacional de Brasília (FRHB).
Decreto n.o 99.719, de 22 de novembro de 1990.
Decreto n.O 99.903, de 21 de dezembro de 1990.
Fundos de Amparo à Tecnologia e de Atividades Espaciais.
Decreto n.o 99.818, de 14 de dezembro de 1990.

4126
4191
4004
4118
4083
4046

4000
4183
4101

PROGRAMA BRASILEIRO DA QUALIDADE E PRODUTIVIDADE
-

Comitê - Instituição.
Decreto n.o 99.675, de 7 de novembro de 1990.

3879

PROGRAMA DE APOIO SOCIAL ESPECIAL INTEGRARO IPASEIj
-

Alteração.
Decreto n.O 99.956, de 28 de dezembro de 1990.

4269

PROGRAMA ESPECIAL DE DESENVOLVIMENTO PARA OS ESTADOS DE GOlAS E DO TOCANTINS
-

Comissão Especial.
Decreto n.o 99.951, de 28 de dezembro de 1990.

4261

PROGRAMA NACIONAL DE DESESTATIZAÇAO
- Empresas. - Inclusão.
Decreto n? 99.666, de I? de novembro de 1990.

3868

PROJETO MINISTÉRIO DA CRIANÇA
-

Instituição.
Decreto n.o 99.683, de 8 de novembro de 1990.

3915

R
RALLY NAUTICO
- Comissão de Planejamento do Rallies de
Americano - Instituição.
Decreto n.O 99.733, de 26 de novembro de 1990. .

Integração

Sul.
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RECURSOS MARÍTIMOS
Plano Nacional de Gerenciamento Costeiro
Grupo de coordenação - Composição.
Decreto nf' 99.731, de 25 de novembro de 1990.

4010

REGULAMENTO DA ORDEM DO MÉRITO MILITAR
- Alteração.
Decreto nf' 99.760, de 4 de dezembro de 1990.

4042

RONDÚNIA
- Servidor público - Administração.
Decreto nf' 99.709, de 21 de novembro de 1990.

3965

RORAIMA
- Servidor público - Administração;
Decreto n.O 99.709, de 21 de novembro de 1990.

3965

s
SECA
- Concessão de auxílio.
Decreto nf' 99.958, de 28 de dezembro de 1990.

4272

SECRETARIA DA CIÉNCIA E TECNOLOGIA DA PRESIDÉNCIA
DA REPÚBLICA
-

Comissão Permanente de Apoio à Capacitação Tecnológica da Indústria - Instituição.
Decreto nf' 99.952, de 28 de dezembro de 1990.
- Conselho Nacional de Ciência e Tecnologia - Organização.
Decreto nf' 99.953, de 28 de dezembro de 1990.

4262
4264

SENADO FEDERAL
- Crédito suplementar.
Decreto n:' 99.746, de 29 de novembro de 1990.

4030

SERVIÇO DE TRANSPORTE AÉREO
- Concessão
Revogação.
Decreto n.a 99.677, de 8 de novembro de 1990.

3882

SERVIÇO MILITAR
- Convocação.
Decreto n? 99.855, de 20 de dezembro de 1990.

4137

SERVIÇO PÚBLICO DE TELECOMUNICAÇÃO
- Regulamentação.
Decreto n.a 99.679, de. 8 de novembro de 1990.

3908
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SERVIDOR PÚBLICO
- Administração
Acre. Amapá, Rondônia e Roraima.
Decreto n.O 99.709. de 21 de novembro de 1990.

3965

Cessão - Administração Pública.
Decreto n.O 99.955, de 28 de dezembro de 1990.

4267

Disponibilidade remunerada
Fundação Nacional de Arte (Funartel.
Decreto n.o 99.767. de 5 de dezembro de 1990.

4048

SUDAM
- V. Superintendência do Desenvolvimento da Amazônia.
SUDENE
- V. Superintendência do Desenvolvimento do Nordeste.
SUPERINTENDÉNCIA DO DESENVOLVIMENTO DA AMAZONIA
(SUDAMI
-

Crédito suplementar.
Decreto n:" 99.838, de 17 de dezembro de 1990.

4119

SUPERINTENDÉNCIA DO DESENVOLVIMENTO DO NORDESTE
(SUDENEI
-

Crédito suplementar.
Decreto n? 99.904, de 21 de dezembro de 1990.

4184

T
TELECOMUNICAÇÁO
Serviço público
Regulamentação.
Decreto D.O 99.679, de 8 de novembro de 1990.

3908

TELECOMUNICAÇOES BRASILEIRAS ITELEBRÀSI
- Capital social.
Decreto n? 99.960. de 28 de dezembro. de 1990.

4274

TRÀFICO DE DROGAS
Tratado
Brasil x Venezuela.
Decreto n.O 99.758, de 3 de dezembro de 1990.

4041

TRANSPORTE AÉREO
Aeroflot: Linhas Aéreas Soviéticas
Sucursal - Instalação
Rio de Janeiro (RJ).
Decreto n.O 99.668, de 6 de novembro de 1990.
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Concessão.
Revogação.
Decreto nf' 99.677, de 8 de novembro de 1990.

3882

TRANSPORTE INTERNACIONAL TERRESTRE
Tratado
Brasil, Argentina, Bolívia, Chile, Paraguai, Peru e Uruguai.
Decreto n.O 99.704, de 20 de novembro de 1990.

3960

TRATADO
Abertura de Mercados
Brasil x Paraguai.
Decreto n.O 99.787, de 10 de dezembro de 1990. .
-

-

-

Alcance parcial
Brasil x Argentina.
Decreto n.O 99.785, de
Decreto nf' 99.793, de
Decreto n.O 99.794, de
Brasil x Cuba.
Decreto n? 99.732, de
Brasil x Venezuela.
Decreto n.o 99.847, de

_..........

4072

10 de dezembro de 1990.
12 de dezembro de 1990.
12 de dezembro de 1990.

4070
4077
4078

26 de novembro de 1990.

4012

18 de dezembro de 1990.

4130

Complementação econômica
Brasil x Argentina.
Decreto n.O 99.701, de 20 de novembro de
Decreto nf' 99.705, de 20 de novembro de
Decreto n.O 99.846, de 18 de dezembro de
Brasil x Uruguai.
Decreto n.O 99.700, de 20 de novembro de
Decreto n? 99.703, de 20 de novembro de
Decreto n.O 99.786, de 10 de dezembro de

3~57

1990.
1990.
1990.

3961
4129

1990.
1990.
1990.

3959
4071

Cooperação científica
Brasil x Finlândia.
Decreto n.o 99.702, de 20 de novembro de 1990.
Brasil x Mali.
Decreto n.O 99.711, de 21 de novembro de 1990.
Cooperação cultural
Brasil x Espanha.
Decreto n.O 99.850, de 19 de dezembro de 1990.
Brasil x Finlândia.
Decreto n? 99.702, de 20 de novembro de 1990.
Brasil x Mali.
Decreto n.O 99.711, de 21 de novembro de 1990.
Cooperação Educacional
Brasil x Finlândia.
Decreto n.O 99.702, de 20 de novembro de 1990.

3~57

3958
3993

4133
3958
3993

3958
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Cooperação técnica
Brasil x Mali.
Decreto n." 99.711, de 21 de novembro de 1990.

3993

Defesa fitossanitária
Brasil x Espanha.
Decreto n." 99.789. de 12 de dezembro de 1990.

4073

Indústria (material corante)
Brasil. Argentina, Chile e México.
Decreto n." 99.736, de 27 de novembro de 1990.

4015

Indústria fotográfica
Brasil. Argentina. México, Uruguai e Venezuela.
Decreto n~ 99.845, de 18 de dezembro de 1990.

4128

Transporte internacional terrestre
Brasil, Argentina. Bolívia. Chile, Paraguai, Peru e Uruguai.
Decreto n." 99.704, de 20 de novembro de 1990.

3960

TRATADO COMERCIAL
Brasil x Cuba.
Decreto n." 99.844, de 18 de dezembro de 1990.
Ata de retificação
Brasil, Argentina e México.
Decreto n,o 99.706, de 20 de novembro de 1990.

3962

TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO
- Crédito suplementar.
Decreto n,o 99.746, de 29 de novembro de 1990.

4030

TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO
- Crédito especial.
Decreto n,o 99.792, de 12 de dezembro de 1990.

4076

TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA I~ REGIÃO
- Crédito suplementar.
Decreto n.O 99.765, de 4 de dezembro de 1990.

4047

TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 2~ REGIÃO
- Crédito suplementar.
Decreto n.o 99.689, de 13 de novembro de 1990... "',."..........

3948

TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 5~ REGIÃO
- Sede
Salvador (BA).
Decreto n? 99.667, de fi de novembro de 1990.

3869

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
- Crédito suplementar.
Decreto n.O 99.690, de 13 de novembro de 1990.

3949
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UNIAO FEDERAL
Bens públicos
Alienação.
Decreto n.O 99.741, de 28 de novembro de 1990.

4022

URANIO DO BRASIL S.A.
- Crédito suplementar.
Decreto n~ 99.912, de 21 de dezembro de 1990.
Decreto nr 99.962, de 28 de dezembro de 1990.

4191
4278

URUGUAI
- Tratado
Complementação econômica.
Decreto n.O 99.700, de 20 de novembro de 1990
Decreto n.o 99.703, de 20 de novembro de 1990
Decreto n.O 99.786, de 10 de dezembro de 1990.
Indústria fotográfica
Brasil, Argentina, México e Venezuela.
Decreto n.o 99.845, de 18 de dezembro de 1990.
Transporte internacional terrestre
Brasil, Argentina, Bolívia, Chile, Paraguai e Peru.
Decreto n.o 99.704, de 20 de novembro de 1990

.
.

3957
3959
4071

4128

.

3960

v
VENEZUELA
Tratado
Alcance parcial.
Decreto n.o 99.847, de 18 de dezembro de 1990.
Indústria fotográfica
Brasil, Argentina, México e Uruguai.
Decreto n.O 99.845, de 18 de dezembro de 1990.
Tráfico de drogas.
Decreto n~ 99.758, de 3 de dezembro de 1990.

4130

4128
4041

z
ZONA FRANCA DE MANAUS
- Importação
Limite global.
Decreto n~ 99.674, de 7 de novembro de 1990.
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